
  

CÉLULA 23/2022 

 

QUEBRA GELO 

 
Se você ganhar uma grande quantia de dinheiro, e pudesse comprar o que quisesse, o que você 

faria com tanto dinheiro? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: NINGUÉM PODE DAR O QUE NÃO TEM 

 
Miqueias 2:1-5 “Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, e maquinam o mal; à luz 
da alva o praticam, porque está no poder da sua mão! E cobiçam campos, e cobiçam casas, e 
arrebatam-nas; assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. 
Portanto, assim diz o SENHOR: Eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os 
vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará 
sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: Nós estamos inteiramente 
desolados; a porção do meu povo ele a troca; como me despoja! Tira os nossos campos e os 
reparte”! 
 

O Livro do profeta Miqueias é o sexto livro dos doze profetas menores da Bíblia. O seu nome 
significa: “Quem é como o Senhor”. Este pequeno livro profético, do Antigo Testamento, tem a 

finalidade de denunciar os governantes, chefes e ricos das cidades de Jerusalém e Samaria, que 
estavam roubando o povo através da língua enganosa, e com armadilhas, exigiam presentes e 

subornos.  
 
Miqueias denunciou a cobiça, os ganhos imorais, a maldade planejada, a balança desonesta e o 

crime organizado. O versículo que resume o advertir dos erros é: “Ele te declarou, ó homem, o 
que é bom; e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a 
benignidade, e andes humildemente com o teu Deus”? Miquéias 6:8  
 
A) Pratica a justiça (Seja justo em tudo)  

B) Ames a Benignidade (Amar a generosidade)  
C) Andes humildemente (Não permitir à soberba)  

 
Olhando para a palavra de Deus, e principalmente o versículo 1, percebemos que é muito forte a 

força de um pensamento. (v.1) “Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, e 
maquinam o mal; à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão”…  
 

 
 

 



Aqui podemos aprender algumas lições:  
 

1) Ninguém que pratica algo faz sem planejamento, sendo para o bem e como para o 
mal.  

O texto diz que, quando permitimos a nossa mente planeje alguma coisa, pela manhã a 
praticamos. Provérbios 23:7 “Porque, como imaginou a sua mente, assim é”.  
 
O que se passa na sua mente? 
No que a sua mente está envolvida? 

Precisamos pensar verdadeiramente no estamos pensando. 
Será que, o que estou pensando, eu estou certo ou errado? 

 
Temos o poder de dominar os nossos pensamentos. 
Filipenses 4:8 “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma 
virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”. 
 
Sempre digo: “Eu não acredito em uma pessoa de vitória com uma mente de derrota”. 

 
Na Bíblia encontramos muitos pensamentos positivos e pensamentos e negativos. Lembra dos 12 
espias? Eles tinham pensamentos negativos. 

Números 13:32-33 “E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra, 
pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores; e todo o povo que vimos 
nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes 
dos gigantes; e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus 
olhos”. 
 
2) Para toda ação haverá sempre uma reação. 

O texto diz: (v.1 a) “Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade...” 
Precisamos perceber que o termo “Ai” não vem com uma boa proposta. Não pense que uma 

pessoa que imaginar o mal e pratica o erro, vai ficar impune aos olhos de Deus. 
Gálatas 6:7 “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso 
também ceifará”. 
Lembre-se: Tudo que praticamos, falamos, omitimos, são sementes que darão frutos para bem ou 
para o mal. O povo no deserto ficou dando volta por 40 anos, sem chegar à promessa, por falta 

de pensamento positivo de fé. 
 

3) Você só pode dar o que tem. (Leia Mateus 7:15-23 e Miqueias 2:2-3) 
Precisamos examinar o que temos dentro de nós, e ver quais são os tipos de sentimentos que 
estão nos evolvendo no dia a dia. Precisamos abrir o nosso coração a Deus e pedir a sua ajuda, 

para que os sentimentos que não agrada a Deus, possam ser arrancados do nosso coração e 
substituídos pelos os frutos do Espírito Santo. 

Gálatas 5:22-23 “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há condenação”. 
 
Conclusão: Decida hoje mudar seus pensamentos e declare: Eu sou mais que vencedor, posso 
todas as coisas naquele que me fortalece, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 

Olha o que o Apóstolo Paulo escreveu em sua carta. 
Filipenses 2:5-9 “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo 
Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se a 
si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma 
de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, 
também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome...” 



 
Em nome de Jesus, creio que a partir de hoje, sobre esta Palavra de Destino, seremos 

reconhecido como homens santos e fiéis a Deus. 

__________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Atos 5:1-11 – Os olhos de Deus estão contemplando todas as atitudes que procede do nosso 
coração. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO VISÃO 

 

26/06 – Culto de Celebração as 9 e às 18h 

15 e 16/07 – Conferência Jump 

22, 23 e 24/07 – Encontro de Homens da Equipe 1 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 

 

                                      
 

AME O SEU PRÓXIMO PARTICIPANDO DA CAMPANHA. 


