CÉLULA 21/2021

QUEBRA GELO
O que é importante na vida a qual devemos lutar para ter? Responda na sua maneira de ver vida
hoje em algumas palavras.
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: O QUE É MAIS IMPORTANTE NA VIDA?

Eclesiastes 12:13-14 “E, demais disto, filho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o muito
estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus
mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a
obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau”.
Textos complementares:

Provérbios 9:10a “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria...”
Salmo 119:11 “Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti”.
Salomão, o homem mais sábio que já existiu na Terra, nos deixou muitas lições a respeito do que
é mais importante na vida, as quais devemos seguir. E por suas palavras de sabedoria, muitas
pessoas vinham de longe para ouvi-lo falar. Leia 2 crônicas 9:1-4
Ele não disse que as riquezas são as coisas mais importantes, no entanto vemos muitas pessoas
dizendo que dinheiro resolve tudo. Porém os ricos sabem que não é assim.
Há milhares de pessoas mentindo para si mesmas a respeito do sonho de adquirir riqueza.
Lembre-se: promoções e aumentos de salário nunca satisfazem realmente. Salomão soube disso.
No seu período de solidão ele teve 700 esposas e 300 concubinas, e todos buscavam sua atenção,
e mesmo assim, não encontramos nos registro dos antigos, nenhum amigo íntimo de Salomão.
Ele foi sábio no início do seu ministério em não pedir riqueza a Deus, mas pedir sabedoria (leia 2
crônicas 1:10-12). Porém a Sabedoria que Deus o deu lhe trouxe riqueza. Mas a riqueza que teve,
não supriu o que lhe faltava no seu coração. Veja o que ele disse em Provérbios 23:4-5 “Não te

fatigues para enriqueceres; e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos
naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia”.

Ele sabia que as riquezas não duram para sempre e não garante o passe da coroa de vida para
outra geração.
As melhores palavras de uma pessoa não estão no começo da vida mais sim no final, pois estão
repletos de saberia. E por ter passado por muitas experiências de vida, nos deixou claro o que é
mais importante fazer na vida.

Eclesiastes 12:13-14 “Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: Tema a Deus e obedeça
aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento
tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau”.
Nessas palavras, Salomão nos deixou duas coisas como sendo o mais importante:
1) O TEMOR A DEUS

Provérbios 9:10ª “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria”.
O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo
previsto no livro de Hebreus 12:28-29 "Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a

graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor; porque o
nosso Deus é fogo consumidor".
Para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência e cumprimento das regras
estabelecidas por Ele e pela doutrina cristã. Algumas pessoas acreditam que o temor a Deus está
relacionado com o medo do Seu julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno,
caso não cumpram os Seus mandamentos. Mais não é isto o Temor do Senhor. O significado mais
claro do Temor do Senhor é:
- Ter atitudes de santidade e pureza;
- Ser fiel a Deus;
- Adorar exclusivamente a Deus como único Deus.
- Fugir do mal;
- Viver uma vida de sabedoria e fé em Deus.
2 - OBEDECER AOS SEUS MANDAMENTOS.

Mateus 22:36-40 “Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o
Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é
o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas”.
Jesus nos deixou algo poderoso, que precisamos colocar em pratica todos os dias em nossas
vidas: Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento e Amar o teu próximo como a ti mesmo.
Será que temos realmente amado a Deus de todo coração, alma e pensamento? Temos colocado
em prática o amor ao próximo como nos amamos?

CONCLUSÃO: A obediência em fazer o que é mais importante será um princípio de sabedoria que

nos colocará em lugares celestiais em Cristo, no qual poderemos viver o melhor dos nossos dias
na terra e na eternidade. Amém!
____________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Marcos 4:26-29 – Tudo que praticamos em nossas vidas se transformam em uma semente no
Reino do Espírito. Quem é um agricultor sabe que é realmente um milagre plantar 2 grãos de
milho e após poucos meses colher um pé de milho com 4 ou 5 espigas, onde em cada espiga
nascem de 280 a 420 grãos. Que salto maravilhoso? É um milagre, mas assim é a vida espiritual.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dia 12/06 – Rede de Juniores às 19h30
Dia 13/06 – Culto da Família com Santa Ceia, às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo
nosso canal do YouTube MDP12-Sede Oficial (Se inscreva no canal e ative o sininho).
_______________________________________________________________________________

- 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

