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2017 - 30 anos - UMA GERAÇÃO DE VENCEDORES 

I Quebra-Gelo:1. Quem estiver fazendo o quebra-gelo, deve comentar primeiro; 

2. Avise que cada pessoa terá no máximo dois minutos para compartilhar. 

II Louvor e Adoração:Adoração (Louvor) Nós para Deus. O louvor funciona melhor quando o grupo 

põe-se de pé em círculo. O tempo dedicado a esta atividade não deverá passar de 15 minutos. 

Prepare a ministração do louvor com antecedência, selecionando as músicas e preparando as 

letras para que todos possam tê-la em mãos. 

III Edificação: Rompendo em FÉ – Mateus 17.19-20 - Ob. Wiliam Gomes 

Introdução: Os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios, não por terem brechas, ou 

estarem em pecado. Não conseguiram por que não tiveram FÉ. Tudo o que precisamos DEUS JÁ NOS 

DEU – 2 Pe 1.3. Não existe no novo testamento 1 versículo que nos ensine a viver na derrota. Sabe 

por que? Por que Ele não nos criou para vivermos uma vida de derrota. Encontramos na bíblia sobre 

TRIBULAÇÕES. Mas nas tribulações, o apóstolo Paulo fala: Romanos 8:37, Este é o ensino da NOVA 

ALIANÇA 2 Coríntios 2:14. 

 A vida cristã deve ser uma vida de constante VITÓRIA. As tribulações são parte da vida, mas 
mesmo na tribulação, precisamos vivar em vitória. 

 O SENHOR nunca coloca limitações nos seus filhos. SOMOS NÓS QUE AS COLOCAMOS. Se 
crermos, TUDO SERÁ POSSÍVEL. 

 Precisamos olhar os desafios com os OLHOS DO SENHOR. Não pela justiça própria, não pela 
mão do homem. 

 Se vivermos a vida olhando com os olhos de Jesus, NÃO SEREMOS PARADOS. 

 O Senhor quer uma igreja que viva a vitória da CRUZ. Ele quer uma igreja que mostre o PODER 
DO REINO. 

 Existe 1 caminho, uma rota que precisamos percorrer para sermos VENCEDORES. Qual é esse 
caminho? Cristo! João 14:6 

 Se andarmos neste caminho, então seremos VENCEDORES. Mas se não aprendermos a andar 
neste caminho, seremos derrotados. Uma igreja saudável é feita de cristãos saudáveis. Como 
a igreja será vencedora se EU MESMO não sou saudável? Salmos 23.1 

 O Senhor tem várias promessas de bênçãos para nós na bíblia, como: provisão, suprimento, 
saúde... 

 Confiamos em Deus quando tudo está bom, mas quando as provações vêm, nos esquecemos 
de todas as promessas feitas para nós. Começamos então a duvidar de Deus e sua palavra.  

 A pior coisa para o cristão é a INCREDULIDADE! 
- O Diabo faz de tudo para distorcer a palavra de Deus 

- A serpente conseguiu enganar EVA (Gn 2.16-17, 3.1-4) 
- A serpente tentou enganar a Jesus, mas não conseguiu (Mt 3.17, 4.3-4) 
 

 DEUS NÃO PODE MENTIR!!! Nm 23.19 
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 As provações servem para testar a FÉ – Tiago 1.1-4 
- Temos que nos alegrar nas provações. 
- Temos que tomar a palavra e não permitir que ela vá embora. 

- Paciência. 

Conclusão: Você gostaria de ser PERFEITO, COMPLETO E SEM FALTA DE NADA? Após ser provado 

na fé, tendo paciência e aprovados, seremos completos! Você quer romper em fé? VENÇA A 

INCREDULIDADE HOJE! Creia na palavra do Senhor. Acredite, confie. O Senhor não pode mentir. O 

Senhor não pode negar a sua natureza. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Salmos 34.8 

IV Compartilhamento na célula: Sua fé esta plena em Deus? 

 

V Momento de oração:  

a. Este é o momento de convidar o visitante não cristão a aceitar Jesus como Salvador e 
Senhor. Rm 10:9 -10.  

b. Momento da cadeira da benção.  
c. Ore pelo encontro e pelas vidas que irão levar.  
d. Ore pelas pessoas do OIKÓS (pessoas próximas e queridas a serem ganhas para Jesus) que a 

célula quer alcançar. 
e. Ore para que haja visitantes ou mais visitantes.  
f. Ore para que novos líderes sejam levantados e a célula possa multiplicar-se. 
 

 

Avisos: 

1. Torre de Oração, de segunda a sexta as 18:00 horas. 
2. Vigília RADICAL, 02/12, a partir das 22:00 horas. Prédio Coxipo 
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