
 

 ROTEIRO DE CÉLULAS 
 

Referente a ministração do dia: 29/09/2019  

 
 
 
 

Célula 
Lugar de comunhão e cuidado! 

 

Motivos de Oração: 
1. Pela Comissão de Sucessão Pastoral, para que haja 
sensibilidade quanto ao mover do Espírito de Deus, 
de quem as respostas virão! 
 
2. Para que a Igreja tenha um desejo maior de se 
encher do Espírito Santo neste tempo especial; 
 
3. União da igreja em prol dos desejos de Deus para 
ela; 
 
4. Unidade em nossos propósitos como igreja, onde o 
principal é “conquistar esta geração para Cristo”. 

 

Informar sobre: 
• Reuniões de Oração: Todas as 3ª-feiras às 09h no Prédio Kids 
• Cultos Semanais: Sextas: Culto de Libertação - 20h 
• Sábados: Culto Juventude m.HOLY - 19h 
• Domingos:  

   Centro de Treinamento Alameda: 9h 
   Cultos de Celebração: 10h e 18h30 

• Cultos na IBA Santa Felicidade: Domingos às 10h e 18h30 
 

Programação para reunião da Célula: 
• Abertura: 03m - Louvor: 12m  
• Oração pelas necessidades: 10m 
• Estudando a mensagem: 30m 
• Conclusão: 5 minutos - oração final (clamor) 
• Comunhão: Confraternização (pode ser feita no início da reunião) 
 

	
VALORES QUE FAZEM DIFERENÇA NA VIDA CRISTÃ 

# Mateus 6.19-24 # 
	

INTRODUÇÃO: 
Ao escrever o sermão do monte, Mateus registra os ensinos mais preciosos de Jesus aos seus 

discípulos: 
• Ele fala das bem-aventuranças, trazendo à luz a identidade e o caráter de seus discípulos 

(Mateus 5.13-16); 
• Ele fala da superioridade da graça diante das exigências da lei (Mateus 5.43-48); 
• Ele fala da vida secreta de oração e do jejum; 
• Ele fala dos valores que devem ocupar o nosso coração (Mateus 6.19,20); 
• Ele fala do cuidado de julgar o próximo; 
• Ele fala da fé persistente (Mateus 7.7-8); 
• Ele fala do esforço pela busca da salvação (Mateus 7.13,14); 
• Ele fala dos falsos profetas; 
• Ele fala sobre os dois fundamentos (Mateus 7.24-27); 
• O coração humano é o celeiro do seu tesouro; 
• Ser discípulo é ser uma testemunha fiel dos valores do reino. 

 
 

1. PRECISAMOS CONSIDERAR QUAIS VALORES OCUPAM O NOSSO CORAÇÃO (Mateus 6.19-21) 
• Neste mundo, lutamos contra muitas coisas (contra o mal; desejos da carne; controle das 

coisas ou pessoas; ansiedade). No entanto, precisamos considerar o que está controlando o 
nosso coração (Mateus 6.21); 

• Precisamos considerar o que Jesus valoriza como principal; 
• Precisamos ter cuidado para o nosso coração não cair nas armadilhas do sistema deste 

mundo. 
§ Para onde está apontando o meu coração? 
§ Qual o brilho ou qualidade de vida, Deus pode esperar do meu coração? 
§ O que é ajuntar tesouros no céu? 
§ Tenho eu entendido o que são estes tesouros?  



2. PRECISAMOS AVALIAR O QUE ESTAMOS DEPOSITANDO EM NOSSO CORAÇÃO (Mateus 6.21) 
• Nem mesmo Salomão escapou das armadilhas. As mulheres roubaram o seu coração 

(Provérbios 4.23); 
• A boca fala do que está cheio o coração (Lucas 6.45); 
• Não basta ter olhos, é preciso enxergar; 
• Precisamos considerar o perigo de projetar o conteúdo do nosso coração nas pessoas, 

(feridas, rejeição, avareza, ciúme, inveja). 
§ Como e o que eu tenho depositado diariamente em meu coração? 
§ Quais assuntos estão presentes em meus lábios ultimamente? 
§ Como encher meu coração das coisas que Deus se agradaria de ver saindo de minha 

boca?  
§ Já avaliei ou considerei, que tipo de sentimentos, pensamentos ou conceitos de vida 

estou projetando nas pessoas que me cercam no dia a dia? 
 
 

3. PRECISAMOS CONSIDERAR QUEM ESTÁ GOVERNANDO O NOSSO CORAÇÃO (Mateus 6.24) 
• O perigo do coração dividido; 
• O conselho de Balaão, levou o povo a se prostituir e pecar contra Deus; 
• Elias e o povo de Israel, preso a idolatria a Baal (1 Reis 18.21); 
• Não podemos agradar a Deus e o nosso coração (Mateus 6.22-24). O dinheiro pode ser um bom 

servo, mas será um péssimo patrão! 
• Quem tem um coração comprometido com o dinheiro, jamais será totalmente fiel a Deus! 

§ Como avaliar se o meu coração está dividido? 
§ O dinheiro tem sido servo ou patrão em minha vida? (retórica)  
§ Como fazer para mudar o rumo se meu coração não estiver apontado para Deus? 

 
 

CONCLUSÃO: 
• PRA ONDE ESTÁ APONTANDO O SEU CORAÇÃO? 

 
 
 

 
 

Pr. Sebastião Brito Netto 


