
 

 

 

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. Culto de Celebração - Para participar basta acessar nosso aplicativo na aba agenda e fazer sua inscrição. Este 

domingo, 9 de agosto teremos dois cultos de celebração às 10h e 18h. Inscrições pelo app e pela central de What-
sApp.

4. Dia dos Pais - Estaremos neste próximo domingo realizando uma linda homenagem para o dia dos Pias. 
5. Noite de Milagres - Esta sexta-feira das 22h a 00h via aplicativo Zoom. Link disponível (sexta-feira) em nosso APP
6. IMRTV.ONLINE Enfrentamos muitos desafios com a plataforma Atos6 para transmissão dos nossos cultos e pro-

gramações. Por isso agora o IMRTV.ONLINE foi repaginado e estamos transmitindo em uma plataforma nova e 
funcional. Acesse e participe. Fique atento aos nossos horários de transmissão do Campus On-Line que será às 9h 
e 18h.

Célula On-Line 
Data: 02.08.20 Tema: “Há Esperança - parte 1”  Texto: João 5: 1 a 9 Ministrador: Ap. Joel Cardoso

COMPARTILHAR - 15 MINUTOS 
1. Talvez você não tenha perdido a esperança, mas será que você não esta como este homem 

parado a muito tempo no mesmo lugar? Compartilhe 
2. Quais as áreas da sua vida foram transformadas e serviram de testemunho do poder de Deus?
3. Quem são as pessoas que você conhece que precisam ouvir esta palavra e como você vai 

compartilhar sobre a ESPERANÇa que há em Jesus?

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  
Neste mês de agosto iniciamos uma nova série de mensagens com o tema “HÁ ESPERANÇA” e na primeira 
mensagem o Ap. Joel falou sobre as consequências da quarentena na vida de algumas pessoas como, por 
exemplo,  a perda da saúde, da paz, da alegria, do emprego, dos sonhos e tantas outras áreas. A palavra nos 
traz tantos textos que mostram como Deus é capaz de trazer a esperança e nos fazer sonhar! 
 
O tanque de Betesda! 
Nesta primeira mensagem o Ap. Joel falou sobre o paralítico no tanque de Betesda, um lugar onde os 
doentes esperavam a cura para suas enfermidades. Este homem em particular, já sem esperança, estava ali 
a 38 anos mas não conseguia chegar as águas antes dos demais, não tinha ninguém que o ajudasse. 
Podemos pensar em tantos motivos pelos quais ele poderia ter desistido, mas em determinado momento 
Jesus aparece e dá aquele a vitória, lhe restaura a esperança em três ordens expressas:
1. Levanta - Não fique caído ou prostrado  
2. Toma o teu leito - Antes ele era carregado no leito, agora ele carregaria o leito para testemunhar o poder 
transformador de Jesus  
3. Anda - Não fomos chamados para ficar parados  
 
Conclusão 
Talvez hoje você esteja aqui como aquele homem, esperando por um milagre na sua casa, no seu casamen-
to, na sua vida financeira, no seu físico, nos seus sonhos ou em alguma outra área. Essa mensagem é para 
que saibamos que Jesus esta aqui e é a Fonte de Esperança


