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Bem-vindos a nossa nova série de Mensagens:  EU ESTOU DENTRO! 
 
 

PARA O LÍDER: Libere a profecia abaixo com entusiasmo ao iniciar o Encontro da Célula 
 
Há um fogo dentro de você. Você tem um propósito dado por Deus esperando para 
ser descoberto. Você tem pessoas ao seu redor prontas para incentivá-las. E você 
ainda não sabe, mas tem tudo o que precisa para perseguir sua paixão. Só temos 
uma pergunta: Você está dentro? 
 

TEMA:  4ª Mensagem - Sou um investidor na igreja de Deus, na minha Comunidade 
 
             1ª Mensagem – SOU CONVIDADO PARA FAZER PARTE DA FAMÍLIA DE JESUS 
               2ª  Mensagem -  SOU INESTIMÁVEL PARA O TRABALHO DE DEUS 
             3ª Mensagem - Sou Influente, para glória de Deus 
             

 

MÚSICA: Deixa Queimar -  https://youtu.be/vNpHuzJT7LI 

SENTIR (quebra-gelo)  5 minutos 
Você é uma pessoa que permite que a Palavra de Deus quebre paradigmas que você possui e que muitas 
vezes o impedem de experimentar o que a Palavra de Deus ensina? 
 
APRENDER  (de um para todos) 15 minutos 
 
Jesus foi o homem que mais se destacou na terra não apenas por ser o Filho de Deus, mas por romper 
tradições, pensar e agir de forma surpreendente causando e provocando espanto a todas as pessoas e 
até mesmo aos religiosos dos seus dias. Um dos paradigmas que Jesus ensinou foi sobre o ofertar. 
Porque dinheiro é um Senhor “mamom” exerce domínio sobre as pessoas. E nesta noite aprenderemos 
como ficar livre de mamom e ser generoso no dar, no investir na igreja de Deus, na minha Comunidade 
onde recebo crescimento espiritual. 
 
 
REFLETIR (de todos para Deus) 20 mimutos 
Texto: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os 
ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não 
destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também 
estará o seu coração. Mateus 6:19-21 
 

1. Jesus quebra paradigma sobre “A MAIOR ALEGRIA”: 

...recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 
Atos 20:35 
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Mais abençoado é dar...O que ocorre é que damos tantas coisas, presentes, bens, viagens fazemos 
economias e nos esforçamos para dar a aqueles que amamos e queremos bem.  
Lucas 9 Jesus ilustra o que é dar... os discípulos queriam despedir a multidão e Jesus quis dar de 
comer a todos.  
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da macedônia; Como em muita 
prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas 
da sua generosidade. 2 Coríntios 8:1,2 
 

2. Jesus quebra paradigma sobre “QUERO, MAS NÃO POSSO” 

 “Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco 
valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na 
caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, 
deu tudo o que possuía para viver".  Marcos 12:42-44 
Cuidado com a mentalidade do: “eu quero dar mas não posso” - mentalidade da escassez. “Quando 
eu tiver mais darei mais.”  
Ex. Mulher que derramou o perfume - Mc 14; Judas criticou... 
 

3. Jesus quebra paradigma sobre “O QUE É MUITO OU POUCO” 

“Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. 
Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: "Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa 
de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava; mas ela, da sua pobreza, 
deu tudo o que possuía para viver".  Marcos 12:42-44 
 

4. Jesus NÃO quebrou apenas paradigmas, ELE quebrou, destruiu as obras do diabo. 

O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham 
com abundância. Jo 10:10 
Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo. 1 Jo 3:8 
Manipulação e engano: Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de 
traí-lo, disse: Por que não se vendeu este ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? 
Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e 
tirava o que ali se lançava. Jo 12:4-6 
Traição: E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o 
traísse, João 13:2  Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, 
E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram trinta moedas de prata, Mateus 
26:14,15 
A redenção de Jesus inclui também os pecados financeiros (cometidos e sofridos), ele foi traído 
pelo preço de um escravo para que não sejamos mais escravos da manipulação, do engano e da 
avareza. 
 
• NÃO FECHE SEU CORAÇÃO SE VOCÊ FOI VÍTIMA DE PECADO NA ÁREA FINANCEIRA 
• ARREPENDA-SE SE VOCÊ COMETEU PECADO FINANCEIRO 
• RECEBA UM CORAÇÃO GENEROSO COMO O DE JESUS 

 
APLICAR (de todos para os de fora) 10 minutos 
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Comece dando o dízimo, seja fiel devolvendo 10% e trazendo a casa do tesouro. com 10 falta e com 
9 sobra.  

Invista generosamente na igreja de Deus. 

 
 
 
Importante 

                               A agenda da Sua Igreja  
Você ou alguém da Célula divulgue com entusiasmo!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          DATA                                             EVENTO 

13 
Novembro 

20H00 

ENCONTRO IDE 
Treinamento para Líderes e futuros Líderes de Células 

13 
Novembro 

20h00 

TRILHO DE TREINAMENTO 
Para novos discípulos (quem se batizou e foi recebido por 
transferência) e aqueles da Célula que quer crescer na fé 

23 
Novembro 

19h30 

MAG - CONNECT – LIGANDO AS GERAÇÕES 
Uma noite com Teatro, Artes, Música e uma mensagem para 
conectar gerações! Você que é membro da CG Zona Norte, 
Casado, solteiro, adulto ou criança precisa estar conectado 

com o que o Espírito Santo irá fazer neste encontro 


