
  

CÉLULA 03/2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Qual o seu foco para esse ano? Casa, casamento, faculdade, ministério, saúde,.... 
Fale resumidamente o que pretende realizar. 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 

 
 

TEMA: FOCO NA PROMESSA 
 

“Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do 
SENHOR que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não 
tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O SENHOR é quem te 

guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. 
O SENHOR te guardará de todo o mal; guardará a tua alma. O SENHOR guardará a tua entrada e 

a tua saída, desde agora e para sempre”. Salmo 121:1-8 
 

Estamos no mês com o tema “Foco nas Promessas”. Deus disse a Josué que para ter vitória não 
poderia perder o foco. “Tão somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de 
fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a 

direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares”. 
Josué 1:7 

 
Quando falamos de foco, falamos de propósito ou alvo. Lembre-se: tudo que focarmos expande!!! 
O salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, nos revela que se olharmos para cima teremos 

resposta certa.  
 

Quando ele diz que eleva seus olhos para os montes, porque de lá virá o seu socorro, ele admite 
sua pequena condição como homem, e expressa sua dependência de Deus, a grandeza de Deus, 

a soberania de Deus.  
 
O que aprenderemos hoje? 

 
1) Não perca o foco que Jesus é a solução para tudo.  

Em Salmos 125:1-2 diz que: “aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não 
se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor 

protege o seu povo, desde agora e para sempre”. 
 
Procuramos tanto na horizontal sem perceber que somente Aquele que é o criador dos Céus e da 

Terra, o Todo Poderoso, poderá nos socorrer em qualquer nível de adversidade. 
 



Haverá momentos desafiadores em nossa vida; no casamento, na vida dos filhos, na saúde 
espiritual, mental e física, no trabalho, na vida financeira, mas a solução sempre está em Jesus. 

 
No mundo existem momentos de carência, abandono, solidão, medo, traição, injustiça, calúnia 

etc., os desafios são enormes, mas não podemos esperar que os nossos pés estejam vacilando, é 
só olharmos para o alto e veremos socorro. 

 
2) Fixe teu olhar em Jesus.  
Preste atenção: nunca tire os seus olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedro só 

afundo quando olhou o vento forte. (Mateus 14:30) 
 

Quando estamos olhamos para cima, descobrimos que Deus não tira os olhos de nós. A Bíblia diz 
que Ele não cochila e nem dorme. Se um pai ou mãe aqui na terra, que são imperfeitos e falhos, 
já têm este caráter protetor, quem dirá nosso Pai Celestial, que é perfeito e na sua essência é 

AMOR!? 
 

A palavra diz que Ele é a nossa sombra. Quem consegue se separar de sua própria sombra? É 
impossível! Embora nas trevas, não possamos ver a nossa sombra, ela está lá e basta brilhar a luz 

e poderemos vê-la. Assim é o nosso Deus. Sempre está ao nosso lado, mesmo quando não 
podemos vê-lo. Somos inseparáveis, aliás, estamos nEle e Ele em nós. 
 

3) Aquele que nos guarda nunca dorme.  
(v.4) “Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel”. 

 
Deus o guarda, não dorme nunca, está guardando a entrada e saída de nossas casas, do trabalho, 

de aviões. Quando tomarmos posse desta promessa, Ele lançará fora todo o medo de nossas 
vidas e este mal, chamado síndrome do pânico, que aflige milhares e milhares de pessoas nestes 
tempos, será destruído para sempre, pois sua palavra é fiel e diz que nos guardará.  

 
Se hoje você chegou aqui desesperado, angustiado, pensando em desistir de tudo, pois já havia 

olhado para todos os lados e não via nenhuma saída. Se anda aflito e abatido, olhe para cima e, 
com certeza, de lá virá o socorro. De um Deus que é Pai, que é dono de TUDO, que pode TUDO, 

que te ama acima de TUDO e que já deu o Seu maior valor, seu filho Jesus Cristo, pela sua 
salvação, pela sua vitória em todas as áreas da sua vida.  
 

CONCLUSÃO: Quando estamos integrados, servindo ao Senhor de verdade, nasce em nós um 
objetivo novo para viver, passamos a viver em novidade de vida, e nos tornamos canais de Deus 

para abençoar outros, da depressão, da tristeza, do desespero, do medo. O Autor da vida estará 
refletido através de nós, e nesta hora a vida em abundância se manifesta. 
 

Bem-vindo para um novo tempo! 
______________________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Hebreus 11:4 – Com as nossas ofertas, vamos chamar a atenção de Deus para nós, e fazer uma 
nova história de vida. 
______________________________________________________________________________ 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 06/02 – Culto da Família às 9h presencial e às 18h presencial e on line pelo nosso canal no 

Youtube (MDP12 Oficial) 

Dia 10/02 – Macro Célula de Mulheres às 19h30 

Dias 11, 12 e 13/02 – Encontro de Homens da equipe 1 

Dia 19/02 - Congresso Revisão (faça sua inscrição pelo pix: ddpromessas@hotmail.com) 

Dia 22/02 – Teatro com Calebe (diretor e produtor de teatro do MIR Manaus) 

De 25/02 a 28/02 – Acampa Jump 

_______________________________________________________________________________  

 

  AVISOS IMPORTANTES 

 

- É obrigatório o uso de máscara durante todo o culto, cobrindo a boca e o nariz. 

- No momento não estamos com nenhuma campanha de arrecadação de roupas na Igreja, 

portanto solicitamos não trazer roupas para doação, pois não temos onde guardar. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 
- 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 
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