
  

CÉLULA 39/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 

Cite alguns motivos que você tem, neste dia, para expressar a gratidão por Deus. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: UMA ALMA CURADA SE EXPRESSA 

Salmo 30: 11-12 
 

Neste Salmo, o rei Davi estava transbordando de alegria e gratidão por tudo o que Deus tinha 
feito e estava fazendo na vida dele, e ele disse: “Converteste o meu pranto em festa, tiraste a 
minha tristeza e me cobriste de alegria, para que meu coração te cante louvores e não se cale. 
Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre”. 
 

Aprendemos neste texto que não podemos deixar a nossa alma no silêncio, “pois uma alma 
curada se expressa”. É preciso manifestar a nossa alegria e gratidão a Deus, por tudo que Ele fez 

e está fazendo por nós, pois isso agrada a Ele e nos desata para crescer e prosperar mais. 
 
A gratidão gera alegria, que precisa ser expressa e validada no nosso território. Quando fazemos 

isso carimbamos nossa alma e o nosso espírito com a paz, esperança e com o prazer da vida, e 
isso desenvolve saúde e longevidade. Por outro lado, a alegria formoseia o rosto. Quando somos 

gratos a Deus, Ele nos faz prosperar em tudo, a vida fica leve e prazerosa. 
 
Em Provérbios 4:23 diz: “De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois nele estão 
as fontes da vida”.  
 

O que você tem guardado no seu coração? 
 

Não podemos de forma nenhuma guardar coisas ruins dentro de nós como: ressentimentos, 
mágoas, ódio, e outros sentimentos nocivos. O ódio, por exemplo, quando alimentando, gera 
sentimento de vingança. Estes sentimentos devem ser removidos da nossa alma, pois é veneno e 

adoece nosso espírito, alma e corpo. 
 

Olha o que acontece: Uma pessoa com amargura contamina o ambiente, se afasta Deus e das 
pessoas, levando ao isolamento espiritual, físico e familiar. Neste caso devemos nos arrepender, 

perdoar e renunciar em oração. 
 
Existem coisas que se deve guardar, e aqui fica evidente que devemos guardar coisas boas e 

descartar as ruins. Devemos guardar coisas que nos deem esperança, alegria, paz e prosperidade. 



Precisamos também guardar a nossa vida espiritual colocando Deus e Seu Reino em primeiro 
lugar, depois nosso casamento, família e ministério. 

 
1- A tua alma precisa suspirar e almejar a Deus. 

O profeta Isaías declarou no capítulo 26 e versículo 9: “Com minha alma suspiro de noite por ti oh 
Deus e, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente; porque, quando os teus 
mandamentos e princípios reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça”. Este 
texto mostra que a alma tem desejos, vontades, toma decisões, e precisa expressar a busca 
diligente por Deus, pois é através Dele quem vem as nossas expressões e ações. 

 
2- Guarde o coração 

Provérbios 4:23 “Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem 
às fontes da vida”. Devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem as fontes da vida. 
Tudo o que precisamos para vencermos e sermos felizes estão relacionados aos nossos 

sentimentos, então precisamos protegê-lo e alimentá-lo com a verdade. Não posso deixá-lo ser 
contaminado, pois nele está a fonte para a vida, que regerá a nossa história.  

 
3- Pense sempre em coisas boas. 

Lamentações 3:21 “Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança”. Sabemos que 
aquilo que eu penso e depois falo, geram resultados bons ou ruins. Não tenha dúvidas, o nosso 
coração é o lugar das nossas conquistas ou dos nossos fracassos, das nossas alegrias ou das 

nossas tristezas. 
 

Hoje e agora o Senhor nos orienta a guardar o nosso coração. Isso porque o nosso coração possui 
uma chave que só pode ser acionada de dentro para fora. Ninguém pode violá-lo, nem Deus e 

nem o diabo, pois temos livre arbítrio, somos a imagem e semelhança de Deus, foi o próprio Deus 
que estabeleceu assim para nos proteger, somos nós que escolhemos quem deve acessar o 
nosso coração. 

 
Em provérbios 23:26 Deus nos faz um pedido, Ele diz: ”Filho meu, dê-me o seu coração; 

mantenha os seus olhos em meus caminhos”. Deus esquadrinha, conhece e inclina nosso 
coração, mas não força e nem invade. Ele tem poder para isso, mas não o faz, pois seria ilegítimo, 

e as nossas decisões sem valor pra Ele. 
 
Em apocalipse 3:20 diz que Jesus está batendo na porta do nosso coração, se abrirmos Ele entra 

e tem comunhão conosco, se não abrirmos, Ele ficará do lado de fora da nossa vida.  
 

É por isso que muitas pessoas, por falta de conhecimento, abrem a porta do coração para o 
pecado, engano, mentiras e até para pessoas erradas. É dessa forma que o inimigo, com o mal, 
consegue entrar e destruir a fé das pessoas, as suas vidas e famílias.  

 
CONCLUSÃO: Deus enviou Jesus para nos alertar, ensinar, redimir, curar e libertar a nossa alma, 

pois a verdade sobre Jesus Cristo nos libertará para vivermos uma nova vida. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Salmo 1:1-3 - Aquele que anda segundo a palavra do Senhor e não dá ouvidos aos ímpios, será 

próspero. 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

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

Dia 23/10 – Rede de Juniores 

Dia 24/10 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial).   

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

Dia 30/10 – Rede de Jovens 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
- 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 


