
28/11 a 02/12 – igrejadoamor.com 
➢ ORAÇÃO DE LOUVOR – 5 MIN. 

➢ LOUVOR – 20 MIN. 

➢ PALAVRA – 15 MIN. 
 

CONQUISTANDO COM UM PODEROSO ESPÍRITO DE FÉ  
Leia com a Célula: Hebreus 11: 32-34 
 

O desejo por conquistas está no coração do homem. Sonhamos em conquistar casas, carros, bons salários e vida 

profissional bem-sucedida. Como bons brasileiros temos o futebol como uma parte importante de nossa cultura e como 

estamos bem no meio de uma Copa do Mundo estamos sonhando em conquistar o Hexacampeonato.  

Não há nada de errado em desejar conquistar essas coisas, porém o que realmente Deus deseja é que redirecionemos 

nosso maior desejo de conquistas para o seu Reino, porque, quando conquistamos no Reino, conquistamos riquezas muito 

mais valiosas que ouro, prata ou bronze, mas riquezas que durarão toda uma eternidade, conquistas que não serão 

roubadas ou destruídas um dia. 

Hoje refletiremos de forma muito profunda em uma expressão Bíblica muito forte: ESPÍRITO DE FÉ. A Bíblia 

diz: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, por isso 

também falamos. (II Coríntios 4: 13) De acordo com o Apóstolo Paulo, o espírito de Fé é que nos faz falar, portanto 

o espírito de Fé é que nos impulsiona a ter algum tipo de ação. Deus deseja que você desenvolva a partir desse dia 

um espírito de Fé que irá impulsionar sua vida a grandes conquistas.  
  

Compartilhamento: 

1 – Explique para a célula com suas palavras o que é ter um espírito de fé. Qual é a postura de uma pessoa com um 

espírito de fé desenvolvido? 
 

2 – O texto de Hebreus 11: 33 diz que os heróis da Fé alcançaram promessas devido ao espírito de fé desenvolvido 

e fortalecido. Qual é a grande promessa pessoal de sua vida que precisa ainda ser alcançada pela fé? Você pode 

compartilhar com a célula? 
 

3 – Em Hebreus 11: 33-34 vemos que os heróis da Fé superaram grandes adversidades (“... fecharam as bocas dos 

leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada ...”) através do poderoso espírito de fé que tinham. 

Quais adversidades precisam ser superadas nesse momento em sua vida através da fé? Você se lembra de uma 

grande adversidade que superou através da fé? 
 

Conclusão:  

Receba hoje do Espírito de Fé dos Heróis da Fé. Que esse espírito tire você da frieza espiritual e da inércia e o leve 

a ações que tragam grandes conquistas a você no Reino de Deus. Que através da fé você tire força da fraqueza e se 

esforce nas batalhas da vida e assim se transforme pelo poder do nome de Jesus em um grande conquistador. 
 

➢ INTERCESSÃO PELAS NECESSIDADES DOS MEMBROS DA CÉLULA – 5 MIN. 
 

➢ OFERTA AO SOM DE UMA CANÇÃO – 4 MIN. 
 

➢ ORAÇÃO DE GRATIDÃO – 1 MIN. 
 

➢ LOVE NEWS – 5 MIN.   

❖ CULTO DE CELEBRAÇÃO PRESENCIAL E ON-LINE (lovetvipa) – Domingo: 19h 

❖ CULTO LOVE PLUS+ PRESENCIAL E ON-LINE (lovetvipa): Terça às 19h30 

❖ LOVE FIRE: Sábado às 19h.  

❖ CONFERÊNCIA HERDEIRAS: Dias 3 e 4 de Novembro para todas as mulheres da Love. Você não pode 

ficar de fora!!! 
 

➢ PASSAR A VISÃO – 5 MIN. –  

• Qual o nome mais doce do universo? Jesus  

• Qual segundo nome mais importante para nós? Família 

• Qual a igreja que está revolucionando o mundo? LOVE 

• Qual a palavra que está em todos os cantos do Vale do Aço? Células 

• Qual a nossa paixão? Almas  

• Em tudo isso nós teremos o que? Sucesso 

• Por quê? Isso é só o começo! 
 

➢ LANCHE 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/2co/4/13

