
  

CÉLULA 13/2022 

 

QUEBRA GELO 

 
Como está sua motivação para seus projetos até dezembro? Normal, boa, ótima? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
 

TEMA: CANSAÇO A ESTRATÉGIA DO INIMIGO 
 

O homem moderno se queixa constantemente de coisas, como por exemplo: falta de tempo, de 
dinheiro e principalmente de cansaço, que gera um desânimo que chega levar uma desistência. O 
cansaço tem sido uma estratégia poderosa do inimigo para neutralizar o plano, o propósito de 

Deus em nossas vidas.  
 

Temos que nos aperceber que o cansaço, a fadiga, é uma ação com a finalidade específica de 
consumir nossas energias, forças, paciência, enfraquecer nossa fé e conduzir-nos a um 

esgotamento físico, psicológico, emocional e espiritual. 
O cansaço limita nossa visão, diminui a influência do Espírito Santo e nos leva a uma vida 
espiritual medíocre. 

 
1) Primeira estratégia egípcia com o povo de Deus. 

Êxodo 5:9 “Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem 
ouvidos a palavras mentirosas”.  
 
Êxodo 6:9 “Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por 
causa da ânsia de espírito e da dura escravidão”. 
 
Tão logo Moisés falou a Faraó “Deixa ir o meu povo”, uma das medidas que Faraó tomou foi 

aumentar o trabalho do povo. Aumentado o trabalho, aumentado o cansaço o que impedia de 
darem ouvidos ao que Moisés falava. O cansaço nos impede de ouvir o Espírito Santo. 
 

O inimigo muitas vezes vai nos sobrecarregar de trabalho, que vai gera cansaço, e desta forma 
impedir que tenhamos uma vida pessoal, familiar, social e espiritual sadia e abençoada, assim 

cuidado com o trabalho exagerado. 
 

2) O cansaço de Esaú o fez trocar a benção 
Gênesis 25:30 – “Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou 
esmorecido”. 
O cansaço pode fazer com que desistamos, negociemos, vendamos as bênçãos que tem Deus 
para nossas vidas. Essa foi a situação de Esaú. Cansado, esmorecido, faminto, trocou o seu direito 

de primogenitura por um prato de lentilhas e pão. 



 
3) Cuidado com o cansaço emocional 

I Reis 19:4 – “Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou 
debaixo de um zimbro; e pediu para si a morte e disse: Basta; toma agora, ó Senhor, a minha 
alma, pois não sou melhor do que meus pais”. 
Aqui vemos o profeta Elias, homem de Deus, debaixo de uma sobrecarga emocional e espiritual, 

retirando-se para o deserto e pedindo para si a morte. Uma guerra espiritual gera cansaço e nos 
conduz ao isolamento. Quando isso acontece há a visitação de um espírito de morte. Cuidado! 
 

4) O cansaço impede chegar a conquistas maiores 
Jeremias 12:5 – “Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com 
os que vão a cavalo?”  
O cansaço impede que alcancemos conquistas maiores. Um homem cansado não produz, não 
conquista. Um homem cansado perde a visão do que Deus tem para ele. Isso também se aplica 

quando tentamos fazer a obra de Deus na força do nosso braço.  
 

5) Como podemos superar tudo isso? 
Isaias 40:28 a 31 – “Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da 
terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao 
cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, 
e os moços de exaustos caem, MAS OS QUE ESPERAM NO SENHOR RENOVARÃO AS SUAS 
FORÇAS, SOBEM COM ASAS COMO ÁGUIAS, CORREM E NÃO SE CANSAM, CAMINHAM E NÃO SE 
FATIGAM”. 
Se colocarmos a nossa esperança no Senhor, e acreditarmos que Ele é fiel para cumprir todas as 
suas promessas, vamos sair do comodismo e agir para o alvo, sabendo que o nosso descanso não 

é aqui. 
Miqueias 2:10a “Levantai-vos, e ide-vos, porque este não é lugar de descanso...” 

____________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Gênesis 22:1-14 – Deus nos põe a prova para saber onde está o nosso coração 
_______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO VISÃO 

 

17/04 – Culto da Família com celebração de Pascoa as 9 e às 18h 

23/04 - Rede de Jovens 

30/04 – Vigília 

07/05 - Congresso de Juniores 

 

ATENÇÃO: - Usem máscara cobrindo a boca e o nariz durante o culto. 
 

- 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 


