
  

CÉLULA 36/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Se fosse possível, passar um dia inteiro com um personagem bíblico, além de Jesus, com quem 
você gostaria de estar? E por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: CUIDADO COM AS APARÊNCIAS 

I Samuel 16:6-7 
 

“E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o SENHOR o seu 
ungido. Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a 
grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como vê o homem, 
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha para o coração”.  
I Samuel 16:6-7 
 

É interessante notar que não foi qualquer pessoa que se confundiu com aparência de ungir um rei 
para Israel. Neste versículo que lemos o profeta Samuel, diante de um homem com aparência que 
julgava ser o ideal para um rei, achou que Eliabe seria o escolhido de Deus. Porém ele estava 

enganado. 
 

Hoje vamos aprender a não se enganar com as aparências. 
 
No mundo de hoje, cada vez mais, o que é virtual tem ganhado espaço. A carta não é mais carta, 

agora é e-mail; o dinheiro logo logo não será mais dinheiro, o livro em breve não terá mais folhas. 
Tudo isto aparenta ser um grande benefício dos tempos pós-modernos. 

 
No mundo virtual tudo é possível. Um nariz grande pode ficar pequeno, rugas somem sem 

cirurgia, o cabelo crespo alisa sem chapinha, a barriga some sem dieta ou atividade física e muitos 
outros “milagres” virtuais acontecem. 
Quem aqui nunca usou um aplicativo de foto shop, um filtro nas fotos ou produziu um cenário 

para postar uma aparente cena do dia a dia, como tomar café da manhã, dirigir e passear? 
 

Parece uma grande descoberta da inteligência e capacidade humana, porém essa característica 
tem cada vez mais afastado o homem da VERDADE. A bíblia diz em João 8:32: “Conhecereis a 

verdade e a verdade vos libertará”.  
 



Nestes dias modernos, estamos vivendo um tempo de grande perigo. Existe um ditado antigo que 
diz: “As aparências enganam”. Este ditado surgiu em uma época, em que o mundo virtual nem 

existia. Imagine hoje, em um mundo virtual, o quanto isso é perigoso!  
 

Na verdade, essa constatação popular vem de uma verdade absoluta revelada na Palavra de 
Deus, neste livro de Samuel: “O homem vê o exterior, porém O Senhor, o coração”. 

 
Desde o Jardim do Éden a Bíblia mostra que o inimigo de Deus, “o diabo”, já trabalhava com o 
engano, com a mentira. 

João 8:44 “Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi 
homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele 
profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira”. 
 
A Bíblia mostra que o inimigo sempre usava a mentira com cara de aparente verdade. Quando 

tentou Eva no paraíso, ele usou uma declaração que parecia verdade, mas na realidade era uma 
grande mentira. (Gn 3:4-5) 

 
Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele usou a verdade que é a Palavra de Deus, 

distorcendo-a e tentando fazer com que ela parecesse outra coisa! (Lucas 4:9-13)  
 
Usando uma figura de linguagem para descrever os planos do inimigo, podemos dizer que ele usa 

um “fotoshop espiritual” para maquiar a verdade, manipular as emoções e por fim gerar engano 
na mente e levar a destruição. 

 
O mundo virtual, que é algo bom e útil, tem sido um instrumento de manipulação emocional e 

espiritual em várias áreas. Como podemos ver, nesta passagem bíblica, já existe naturalmente 
no ser humano, uma debilidade em discernir entre o certo e errado, entre a verdade e 
a mentira. 

 
Provavelmente os filhos de Jesse apresentados ao profeta Samuel, tinham aparentemente 

características para reinar (inteligência, eloquência, beleza, força física etc.). Porém a escolha de 
Samuel, não era com os olhos naturais, mas através dos olhos do Senhor, dos olhos do Espírito 

Santo. 
 
Precisamos entender que, com as habilidades humanas, será impossível reagir a este momento da 

humanidade, no qual o virtual tem manipulado e enganado emoções e arrebanhados pessoas para 
projetos de morte e destruição.  

 
Pelo mundo virtual, temos homens escolhendo suas esposas e esposas seus maridos, e por este 
mesmo mundo virtual, maridos tem perdido suas esposas e esposas perdido seus maridos. Pelo 

mundo virtual, crianças têm sido acessadas, “educadas”, doutrinadas e formadas por um inimigo 
invisível. Precisamos acordar! 

 
A única forma de combater o engano e a cegueira espiritual, nestes tempos virtuais de 

manipulação, é através de armas espirituais. 
 
1- Busque intimidade com Deus para que não seja enganado. 

No olhar humano o profeta se deixaria ser enganado, porem com intimidade com Deus, se 
manifestou a revelação, no qual não seria nenhum daqueles filhos, mais sim o caçula Davi, que 

está pastoreando. 
 

Como está o nível da nossa intimidade com o Senhor?  
Precisamos vigiar com o mundo virtual e mergulhar no mundo espiritual, que é o Reino de Deus.  



2- Entrar fortemente em oração para que Deus possa abrir nossos olhos do perigo. 
Vamos clamar pela presença do Espírito Santo. Vamos clamar pelo dom de discernimento, que só 

o Espírito Santo pode nos dar, e não permitir que sejamos enganados pelo mal.  
2 Reis 6:16-17 “E ele disse: Não temas; porque mais são os que estão conosco do que os que 
estão com eles. E orou Eliseu, e disse: SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E 
o SENHOR abriu os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de 
fogo, em redor de Eliseu. 
 
3 - Repreender o mal pelo poder que há no nome de Jesus. 

Lucas 4:8 “E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás; porque está 
escrito: Adorarás o SENHOR teu Deus, e só a ele servirás”. 
 
Não podemos deixar o inimigo manipular os nossos sentimentos e emoções, precisamos utilizar do 
nome de Jesus, que é poderoso, para destruir todas as fortalezas do Diabo. 

 
CONCLUSÃO: Precisamos proteger nossa família, nossa fé em Cristo, nossa fidelidade, nossa 

identidade espiritual e biológica, nosso chamado e vocação, nosso ministério e integridade 
espiritual, mental e física. 

 
Enquanto toda esta tecnologia parece ser um avanço e modernidade, embora sejam coisas uteis 
para o bem da humanidade, está sendo usada como um grande plano maligno para “emburrecer” 

o homem em seu discernimento, potencial, governo e talentos dado por Deus. Devo usar e 
usufruir de tudo isso, mas com equilíbrio, discernimento pela Palavra de Deus e 

inteligência, utilizando para o bem e não deixando ser governado pelo mal.  
____________________________________________________________________ 

  

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Gálatas 6:7 “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, 

isso também ceifará”. 

____________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

 

Dia 01/10 – Congresso de Intercessão às 19h 

Dia 02/10 - Congresso de Intercessão às 9h 

Dia 03/10 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial).   

Dia 09/10 - Rede de Homens às 19h 

Dias 15, 16 e 17/10 – Encontro de Mulheres da Equipe 2 

Dias 22, 23 e 24/10 - Encontro Jump (Extrema, Toledo, Camanducaia e Itapeva) 

Dias 29, 30 e 31/10 – Encontro Jump (Igrejas de Bragança Paulista e Vargem) 

 

 

 



 

 

- 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 


