
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORJADOS EM MEIO À CRISE – SEMANA 1 
 

QUEBRA GELO -  Use o “Compartilha” 

APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam 

LOUVOR - Cantem juntos 2 canções 

AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe! 

 

INTRODUÇÃO 

Por que Deus permite que as lutas aconteçam mesmo com suas 

promessas ao nosso dispor?  

 

Leiam Romanos 8.28-30: Deus é um Pai cheio de amor, que cuida bem dos 

seus filhos. Porém isso não nos isenta das crises da vida. Todas as 

circunstâncias – boas ou ruins – cooperam para o nosso bem. Deus permite 

certas situações para sermos forjados e levados à maturidade.  

 

Nossa identidade  

Deus nos conhece antes mesmo de termos nascido. Ele sabia até como 

seríamos, conhecia a nossa estrutura (Salmo 139). Fomos criados para que 

fizéssemos parte de sua Família e nos tornássemos iguais a Jesus – no caráter, 

na vida, nos sentimentos, no amor.  

 

Se ainda não somos mais parecidos com Jesus, a responsabilidade é nossa; 

com certeza temos impedido o Espírito Santo de trabalhar em nós.  

 

O caminho de Jesus  

Jesus passou por tribulações e lutas (Hebreus 5.8). Então este é o mesmo 

caminho pelo qual nós também temos que percorrer. Deus continua sendo 

bom e cuida de nós, mesmo em meio às crises. Precisamos valorizar as crises 

da vida, pois elas nos aperfeiçoam e nos tornam mais parecidos com Jesus.  

 

Grande oportunidade  

Esta é a promessa de Deus: Ele toma a maior tragédia de nossas vidas e a 

transforma em bênção. As dificuldades são as maiores oportunidades nas 

mãos de Deus. Em Deuteronômio 8.1-5 encontramos os três motivos pelos 

quais Deus permite as lutas em nossas vidas:  

 

1) Para nos humilhar  

A tribulação é uma oportunidade para nos tornarmos humildes. O 

humilde é totalmente dependente de Deus (Romanos 5.3-5). Quando 

entendemos esse propósito então nos tornamos pacientes, experientes, 

esperançosos e confiantes.  

 

2) Para nos provar  

Devemos nos alegrar no meio da crise (1 Pedro 4.12-14). Somos 

bemaventurados por padecermos por causa do nome de Jesus. Ele 

permite as provações para ver se somos capazes de reagir com 

confiança nele. Muitos hoje não querem sofrer – querem um 

cristianismo sem Cristo.  

 

3) Para saber o que está no nosso coração  

Deus permite as adversidades para ver se permanecemos fiéis mesmo 

quando perdemos as coisas mais importantes da vida. Somos capazes 

de dizer como Jó: “Deus me deu, Deus me tirou... louvado seja o 

nome do Senhor”? O mais importante é saber que o nosso Redentor 

vive, e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece 

(Filipenses 4.13). 

 

REFLETIR 

Você está preparado para passar por estes três motivos? Está preparado para 

ser trabalhado por Deus? 

 

APLICAR 

Que atitudes práticas você entendeu que precisa exercitar para passar pelas 

situações de lutas e aflições?  

 

UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,  

ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!  
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Identifique as pessoas de sua célula que estão passando por um momento de 

sofrimento. Orem por elas.  

 

“Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração...” (Tg 5:13) 

 

REMOVENDO OS ENTULHOS – SEMANA 2 
Romanos 12. 1-3 

INTRODUÇÃO 

Você já fez alguma reforma na sua própria casa? Como foi essa experiência? 

O que você não faria de novo?  

 

O cristianismo possui bases sólidas, que remontam desde os primeiros 

cristãos. Podemos listar os quatro valores que a igreja primitiva praticava 

conforme mencionado no livro de Atos 2.42:  

 

 Doutrina dos apóstolos  

 Comunhão  

 Partir do pão  

 Orações  

 

Estes foram os alicerces seguros pelos quais aquele grupo de cristãos 

primitivos cumpriram a missão que receberam de Jesus. Porém, da mesma 

forma que aconteceu com a igreja em Éfeso lá em Apocalipse 2.4, muitos 

cristãos nos dias de hoje têm abandonado o primeiro amor e essas bases da fé 

cristã. Muitos têm trocado os valores bíblicos pelo humanismo do nosso 

tempo.  

 

Entulhos  

As ideologias da sociedade atual, a busca pelo prazer sem compromisso, o 

individualismo egoísta, um comodismo frio e desinteressado, a religiosidade, 

a visão secular da vida, entre outras coisas, tem permitido que entulhos 

tomem o lugar de uma relação íntima, profunda e pessoal com o Senhor 

Jesus.  

 

Esses entulhos bloqueiam nossa vida espiritual, e nos desviam do caminho da 

comunhão com o Pai. Perdemos princípios com o passar do tempo. E 

adotamos valores da cultura sem Deus. 

REFLETIR 

“Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que 

Cristo seja formado em vocês. ” Gálatas 4.19  

 

É tempo de refletirmos. Como cristãos somos desafiados a cultivar um 

relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Jesus, através das Escrituras 

e de uma vida devocional. Além disso, ser cristão é muito mais do que apenas 

ir uma vez por semana ao culto.  

 

Ser cristão também é manter uma vida de estreita comunhão e 

compartilhamento com os irmãos de fé. Paulo tinha zelo pelas pessoas. Seu 

objetivo era sempre alertá-los a permanecerem firmes no caminho. Assim 

devemos viver. Devemos deixar de lado a religiosidade, a frieza, o 

comodismo etc., e voltarmos a viver o cristianismo autêntico. 

 

APLICAÇÃO 

Deus é poderoso para remover todo e qualquer entulho em nossa vida, basta 

reconhecermos esses entulhos, nomeá-los, nos arrependermos, abandoná-los 

e nos voltarmos novamente para o verdadeiro cristianismo. É o desejo do 

Pai que vivamos este estilo de vida. 

 

Existem entulhos em sua vida tomando o lugar dos valores bíblicos da fé 

cristã? Consegue identificá-los? É tempo de nos arrepender, orar e mudar de 

atitude. 

 

DESAFIOS DA SEMANA 

1. Desafie cada membro a trazer visitantes na próxima reunião. 

(CONTINUE DESAFIANDO, continue até ver seu GCEM cheio de 

visitantes) 

2. Desafio do GCEM: Jejum e oração pela SALVAÇÃO DE ALMAS.  

3. Sempre deixe uma cadeira vazia para lembrar que precisamos convidar 

novas pessoas a nossa reunião de GCEM. 

4. Ore pelos projetos e desafios que Deus tem colocado para a nossa 

Igreja (missões, construção, novos membros). Precisamos de recursos 

espirituais, materiais e financeiros para viabilizar os muitos desafios a 

cumprir. 



5. Cadastre TODOS os participantes do seu GCEM no Célula in e lance o 

relatório de presença toda semana. Se precisar de ajuda, seu supervisor 

ou a Secretaria da Igreja está a sua disposição. 

6. Ore pelo Pastor Daniel e sua família e pela nossa Igreja. 

 

Querido líder, esse roteiro deve ser seguido por todos os GCEM´s para que 

haja unidade de propósitos. Deus te abençoe 

 

ESPECIAL 

SEMANA DO CLAMOR 

03 A 06 DE DEZEMBRO 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

PROGRAMA REDE SUPER 
SÁBADO ÀS 11H30 

DOMINGO ÀS 0H30 

CULTO DAS PRINCESAS 

PRA. SARAH SHEEVA 

31 DE OUTUBRO 

09 *, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO 

07*, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO 

 

19H30 (TERÇAS) NO TEMPLO 

*DEVIDO A SEMANA DO CLAMOR, SOMENTE ESSA 

LIÇÃO SERÁ MINISTRADA QUINTA-FEIRA 

 

NÃO É PERMITIDO A ENTRADA DE HOMENS E  

MENINOS ACIMA DE 2 ANOS 

CONGRESSO DE 

SANTIFICAÇÃO 

PRA. SARAH SHEEVA 

8 A 10 DE DEZEMBRO  

SEXTA ÀS 19:30 

SÁBADO ÀS 20:00 

DOMINGO ÀS 18:00 

ACAMPS MOCIDADE 2018 

SUBMERSO 

10 A 13 DE FEVEREIRO 2018 

(FERIADO DE CARNAVAL) 

VAGAS LIMITADAS 

 

INSCRIÇÕES: 

 

 

 

CONGRESSO DA FAMÍLIA 

17 E 18 DE NOVEMBRO 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

TEMPLO 

RESOLUÇÃO DE TODO 

HOMEM 

20 E 27 DE NOVEMBRO (SEGUNDA) ÀS 19H30 

TEMPLO 

CULTO DE MULHERES 
02 DE DEZEMBRO (SÁBADO) ÀS 17H 

TEMPLO 

MUSICAL ESPECIAL 

“ABRE OS MEUS OLHOS” 

17 DE DEZEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H 

TEMPLO 

CULTO DE NATAL 
24 DE DEZEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H30 

TEMPLO 

CULTO DA VIRADA 

31 DE DEZEMBRO ÀS 20H 

ESTACIONAMENTO DO VIA SHOPPING 

ENTRADA FRANCA 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

SEGUNDA| 20H 
MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TERÇA | 15H 
TARDE DE MILAGRES 

Templo 

QUARTA | 19H30 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 

SEXTA | 20H 
ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 

SÁBADO | 20H 
MOCIDADE CENTRAL 

Templo 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Galpão 24/7 

10H, 17H e 19H - CULTO DA FAMILIA  

Templo 

 
 


