
 

 

 

Avisos 
1. Acesse nosso aplicativo para acompanhar tudo o que esta acontecendo em nosso campus On_Line.
2. Lives do Ap. Joel - De segunda a sexta às 6h30 live de oração e 11h entrevistas edificantes. Sempre pelo perfil 

@pastorjoelcardoso no Instagram.
3. Visitas OnLine - Agende sua visita Pastoral On-Line por meio da nossa central de WhatsApp.
4. Culto de Celebração - Para participar basta acessar nosso aplicativo na aba agenda e fazer sua inscrição. Este 

domingo, 12 de julho estão confirmados os cultos das 9h e 17h, caso necessário estaremos abrindo vagas para o 
culto das 19h. Venha estar conosco, saiba que a igreja esta cumprindo todas as exigências de saúde.

5. Noite de Milagres - Esta sexta-feira das 22h a 00h via aplicativo Zoom. Link disponível (sexta-feira) em nosso APP
6. Seminário de Finanças On-Line com Pr. Arão Xavier - Sexta e Sábado (10 e 11 de julho) exclusivo para mem-

bros da Metodista Renovada. Uma transmissão on-line exclusiva para nossa igreja com. Uma das maiores autori-
dades cristãs em finanças. Sexta e sábado às 19h30 pelo plataforma Atos6. Mais informações no APP.

Célula On-Line 
Data: 05.07.20 Tema: “Superação - parte 1”  Texto: João 16:33 Ministrador: Ap. Joel Cardoso

COMPARTILHAR - 15 MINUTOS 
1. Compartilhe o seu testemunho de superação
2. Quais são suas impossibilidades atuais? O que você precisa superar hoje?

Dízimos e Ofertas
Queridos membros da célula, como não estamos nos reunindo publicamente em nossa igreja, queremos te mo8var a permanecer fiel nos 

dízimos e ofertas de forma on-Line. Seja por transferência bancária, aplica8vo ou site. Seja um mantenedor fiel neste tempo de crise!

ORAÇÃO FINAL - 3 MINUTOS

PALAVRA ( 10 MINUTOS  )  
(LÍDER FAVOR NÃO LER O RESUMO DURANTE A CÉLULA, USE APENAS COMO AUXILIO CASO NECESSÁRIO) 
 
Introdução  
O Ap. Joel iniciou uma nova série de mensagens com o tema: SUPERAÇÃO. Neste primeiro 
domingo presencial depois de mais de cem dias, fomos impactados com as verdades do 
evangelho. Hoje em nossa célula vamos compartilhar a nossa história de superação. Vai 
preparando seu breve testemunho enquanto trazemos a tona alguns princípios ministrados.

Superação  
Vemos muitos exemplos bíblicos de superação. Moisés, Josué, Gideão, Jó, o Ap. Paulo e 
claro, Jesus de Nazaré. Superação é ir além do que achamos que somos capazes, enfrentar 
o que não sabíamos que era possível com a convicção que Deus opera milagres e o 
SOBRENATURAL.

Testemunho  
Líder (ou ministrador do dia) compartilhe aqui, de forma breve, um testemunho pessoal de 
superação assim como o líder Gustavo Cicconi no culto deste domingo

Deus que que você supere  
Assim que o testemunho que acabei de compartilhar, e no texto de João 16:33, como filhos 
de Deus precisamos saber que Deus nos fez vencedores. Precisamos hoje trazer a memória 
situações que não achávamos que venceríamos e superamos, para que possamos vencer 
as que ainda virão.  


