
  

CÉLULA 20/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Qual o versículo ou livro da Bíblia que você mais gosta e por quê? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: O QUE É QUE DEUS PEDE DE NÓS 

Textos: Mq 6.8; Mt 5.3, 6, 7 

 

Introdução: Não é difícil viver como cristão, como filho de Deus. A Bíblia tem muitas passagens 

com instruções claras, das quais a de Miqueias é uma das mais belas. Que tipo de vida Deus quer 

produzir em nós? 

 

1 – A Prática da Justiça. 

O que é praticar a justiça? É andar em retidão, é fazer tudo para glória de Deus, é colocar Deus 

em tudo o que fazemos, é honrar a Deus. Vivemos o mundo das injustiças: fome, desemprego, 

impunidade, roubo, sonegação, menores desassistidos, aborto, crimes, violência, concentração de 

riquezas, discriminação. Cabe a nós ser diferente, dar o exemplo, fazer a diferença. 

- A justiça é a base do trono de Deus (Sl 89.14) 

- A justiça exalta as nações, estabelece o governo. (Pv 14.34-36) 

- Em nós mesmos, pelos nossos méritos, não temos justiça (Is 14.6). Cristo Jesus é a nossa 

justiça (1 Co 1.30; 2 Co 5.21). 

- A justiça é uma das pedras preciosas que ornamentam o caráter do cristão (Mt 5.6; 1Jo 2.29; Ap 

19.8) 

 

2 – O amor, a misericórdia 

- Deus é misericordioso (Sl 103.8; Jl 2.13; Jn 4.2). 

- Amar a misericórdia é o mesmo que amar o próprio Deus. Deus se agrada mais da misericórdia 

do que de sacrifícios e holocaustos (Mt 9.23; 12.7). 

- A prática da misericórdia é a maneira através da qual amamos o nosso próximo (Lc 10.36,37). 

- A misericórdia é um dom do Espírito Santo que está no mesmo pé de igualdade com os demais. 

E este dom tem que ser exercido com alegria e sem murmuração (Rm 12.8; Mt 5.7). 

 

3 – Andar com Deus em humildade (Mt 5.3) 

Não é possível andar com Deus se não for em humildade. Humildade é esvaziamento de nós 



mesmos, é dar a Deus o primeiro lugar, a primazia, o lugar de honra.  

Ser humilde é ter o reconhecimento das nossas fraquezas, limitações, insuficiência. 

Em Isaias 57.15 nos mostra de quem Deus se agrada e com quem ele habita. O orgulho nos 

afasta de Deus, mas a humildade deles nos aproxima. 

 

Conclusão: Deus pede de nós: justiça, amor e misericórdia e andar com Deus em humildade. 

Estes são atributos de Deus. Ele é um Deus justo, misericordioso e que, em Cristo, se humilhou 

até a cruz. Se estamos em Cristo, seus atributos transparecerão em nós. 

 

____________________________________________________________________ 
 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Salmos 24:1 – “Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele 
habitam”. 

______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 06/06 – Culto da Família 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) 

Dia 12/06 – Rede Kids às 19h30 

Dias 19/06 – Seminário de Dança 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

- 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 


