
Encerramento das células de aliança 

Nas últimas semanas aprendemos alguns ensinos importantes. 

1- Deus é poderoso para fazer se nós permitirmos. 

2- Dos dez leprosos um voltou para agradecer e foi salvo. 

3- Aprendemos que o Espírito de Deus se move, você tem intercessores e Jesus se 

importa com você. 

4- Com Maria de Betânia aprendemos ser quebrantados, oferecer a Jesus o nosso melhor 

e jamais nos envergonhar de nos lançar aos pés de Jesus. 

5- No tanque de Betesda aprendemos que nossos amigos que estão no tanque conosco 

não poderão nos ajudar, as palavras dos outros doentes nunca mudaram a vida 

daquele homem, aprendemos que quando Jesus liberta uma pessoa o estilo de vida 

dessa pessoa muda; o homem que foi curado obedeceu a Jesus ainda que indo contra 

a cultura e cultura religiosa; após ser curado aquele homem foi encontrado no templo, 

o que mostra gratidão e desejo de continuar com Deus; Quando Jesus o viu no templo 

o disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior.  

6- Aprendemos com a igreja primitiva que eles perseveravam: na doutrina dos apóstolos, 

na comunhão e no partir do pão. Não era apenas ir à mesma célula ou ao mesmo 

culto, mas era perseverar de tal forma que tudo era comum, ou seja, tudo que todo 

mundo tinha era de todo mundo. 

Agora a questão é: O que faremos com estes ensinos? 

Mateus 7. 24-27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será 

comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha;
 25

 e caiu a 

chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela 

casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha.
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 E todo aquele que ouve estas 

minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a 

sua casa sobre a areia;
 27

 e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e 

deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. 

 

Tiago 1. 23-25. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se 

ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural;
 24

 pois a si mesmo se 

contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência.
 25

 Mas aquele 

que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo 

ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. 

 

Hoje queremos abrir para que as pessoas comentem o que estiver em seus corações. 

 

Estamos praticando os ensinos que aprendemos? 

Eu estou permitindo Deus fazer a vontade dEle na minha vida? 

Estou sendo grato pelo que Ele tem feito e permanecido em Sua presença? 

Estamos sendo quebrantados como Maria de Betânia oferecendo a Jesus nosso melhor? 

Temos a coragem do homem no tanque de Betesda obedecendo a Jesus, ainda que 

contra todos? 

Temos perseverado na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações? 

 

 


