ROTEIRO CÉLULAS PIB MADUREIRA 10 a 15/06/2019
ENCONTRO
Quebra-gelo (5 min): A cargo do líder.
EXALTAÇÃO
Tempo de orar: Conversando com Deus (5 min)
• Ore por todas as pessoas que estão hoje na célula.
• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles.
Tempo de cantar: louvando e adorando juntos (5 min) - Escolha um cântico ou hino da
preferência de sua célula.
EDIFICAÇÃO
Tempo da Palavra (20 min) – O AVIVAMENTO VEM (1 Reis 18.20-39)
Na época de Elias o fogo do altar estava apagado porque o altar estava em ruínas. Altar era o lugar
da dedicação e adoração a Deus. Era ali que o povo expressava a sua dedicação e consagração ao
Senhor. Se o altar estava em ruínas, isso significa que aquele povo estava distante de Deus, distante
dos propósitos de Deus; isso significava que aquele povo não estava se consagrando a Deus. A
nossa vida também precisa ser um altar que expresse a nossa dedicação a Deus, por isso não
podemos deixar que o altar da nossa vida fique em ruínas. Quando o altar da nossa vida fica em
ruínas, tudo mais fica em ruínas. Se o seu altar está em ruínas, veja o que você deve fazer para que
ele seja restaurado.
1. O AVIVAMENTO VEM QUANDO A NOSSA MOTIVAÇÃO É A GLÓRIA DE DEUS
(v.36). A motivação de Elias não era a sua glória pessoal, nem o seu reconhecimento ou aplausos,
mas que todo o povo de Israel reconhecesse que Deus é o único Senhor. A motivação de Elias era a
glória de Deus,. A nossa motivação precisa ser a glória de Deus.
2. O AVIVAMENTO VEM QUANDO REPARAMOS/LIMPAMOS O ALTAR (v.30). Nós precisamos limpar o altar do Senhor em nossa vida, removendo o pecado e tudo o que impede a nossa
comunhão com Deus. A tendência do avivamento é de criar uma consciência viva da corrupção interior (Rm. 7.24). Para que a água viva que há de matar a sede deste mundo, esteja ao alcance de to dos, precisamos tirar tudo que impede o nosso relacionamento com Deus (Gn. 26.18).
3. O AVIVAMENTO VEM QUANDO NOS CONSAGRAMOS AO SENHOR. É preciso colocar o sacrifício/oferta no altar (v. 33,36). Naquela época, no AT, era possível colocar substitutos sobre o altar. Hoje, o que Deus quer de mim e de você é que apresentemos os nossos corpos em sacri fício vivo, santo e agradável a Ele (Rm. 12.1).
4. O AVIVAMENTO VEM QUANDO DESENVOLVEMOS UM RELACIONAMENTO
PROFUNDO COM DEUS (v. 36). Esse relacionamento pode ser visto na oração de Elias. Ele buscou a presença de Deus e pediu a sua intervenção naquela situação. A sua segurança e certeza de
que Deus agiria naquele momento era apenas o resultado de um relacionamento profundo com
Deus. Para restaurar o altar da sua vida e da sua família, você precisa orar, precisa dobrar os seus joelhos, precisa buscar a Deus com fervor e devoção sincera. A intervenção de Deus virá sobre a sua
vida e sobre a sua família quando você se dispuser a orar com um coração aberto, pronto para ouvir
Deus e pronto para deixar Deus agir na sua vida e na sua família do jeito que Ele quiser agir (Sl.
81.8,11-13).
5. O AVIVAMENTO VEM QUANDO NOS SUBMETEMOS A DEUS (v. 36-39). Elias era apenas um servo de Deus!
O seu altar está em ruínas? Repare o altar, que o avivamento virá!
Perguntas para Reflexão:
1 – Depois de ajuntar as pedras, Elias colocou a oferta sobre o altar. Qual é a oferta que Deus requer
de você hoje?
2 – Abraão colocou o melhor que ele tinha sobre o altar: Isaque. Nenhuma coisa tinha maior valor
para Abraão do que seu filho. Foi justamente isso que Deus exigiu que Abraão colocasse no altar.
Qual é o seu Isaque?
3 – Qual tem sido o nível de sua dedicação a Deus?

EVANGELISMO
Tempo de orar uns pelos outros (20 min) (momento de Oração em Duplas)
• Compartilhe com sua dupla de oração o nome de, pelo menos, uma pessoa que você gostaria de
convidar para participar da célula na próxima semana.
• Ore ao Senhor pedindo que a célula cresça em sabedoria e conhecimento de Deus.
Tempo da Igreja (5 min)
Orar por nossos pastores, líderes, administradores, professores de EBD e pelo PROCRIFE. Orar por
Moçambique. Orar pela multiplicação das células. Orar por Madureira, pela cidade do Rio de
Janeiro e pelo Brasil.

