CÉLULA 19/2021

QUEBRA GELO
Nos últimos tempos, o que mais você tem ouvido e o que mais você tem falado?
_______________________________________________________________________________

MINISTRAÇÃO
TEMA: EU SOU O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA BENÇÃO
Deuteronômio 30:9-14 “O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no
fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará; porquanto o
Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais; se deres ouvidos à
voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste
Livro da Lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Porque este mandamento que, hoje, te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não
está nos céus, para dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir,
para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: Quem passará por nós além do mar
que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está mui perto de ti,
na tua boca e no teu coração, para a cumprires”.
Creio que todos nós queremos prosperar, e queremos dar certo em tudo, seja na área familiar,
trabalho, ministério ou projetos. E o texto que vamos estudar deixa claro que tudo isso é possível.
A) Deus nos abençoa como fez no passado

v.9 “O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre,
no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará; porquanto o Senhor tornará a
exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais”.
B) A única forma de ser abençoado ser obediente.

v.10 “se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus
estatutos, escritos neste Livro da Lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração e de toda a tua alma”.
C) Deus não vai aceitar desculpas de nos.

v.11-13 “Porque este mandamento que, hoje, te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe
de ti. Não está nos céus, para dizeres: Quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça

ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres: Quem passará por nós além
do mar que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos?”
D) O que nos define a ser abençoado é a Palavra.

v.14 “Pois esta palavra está mui perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires”.
A Bíblia Sagrada tem duas coisas importantes para nós:
- Instruções para o sucesso.
- Promessas para vitória.
As coisas só vão dar errado se deixamos de seguir as suas instruções, e se não cremos nas
promessas. Lembre-se: Deus não aceitará desculpas.
O problema é que muitas pessoas gastam muito tempo pensando e dizendo que é muito difícil, e
por passar tanto tempo falando que é difícil, que realmente as coisas se tornam difícil (mente
negativa).
O que aprendemos?
1) Nunca diga que é difícil.

V.11 – “Porque este mandamento que, hoje, te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de
ti”. E mesmo que fosse, Jesus deixou o consolador.
João 14:16-17 “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o
conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós”.
As coisas só ficarão difíceis se quisermos fazer tudo de forma independente, sem nos apoiarmos
na graça e no poder do Espírito Santo (Davi x Golias).
2) Tenha a Palavra dentro de ti.

Salmo 119:11 “Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti”.
O que é ter a palavra dentro do coração? Exemplos:

Genesis 39:7-9 “E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pós os seus olhos
em José, e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o
meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem;
Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és
sua mulher; como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus?
Josué 1:8 “Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que
tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem sucedido”.
3) Pense e fale a Palavra de Deus.

Lucas 4:1-13 “E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao
deserto; E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma; e,
terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que
se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o
homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num

momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder
e a sua glória; porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me
adorares, tudo será teu. 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. Levou-o também a
Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te
daqui abaixo; Porque está escrito: Mandará aos seus anjos, acerca de ti, que te guardem, E que te
sustenham nas mãos, Para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus,
respondendo, disse-lhe: Dito está: Não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a
tentação, ausentou-se dele por algum tempo”.
A mulher de fluxo disse: se tão somente tocar.
Jesus disse: Lázaro sai para fora.
Pedro disse: Levanta e anda.
Paulo disse: Te repreendo satanás, sai dela.
Toda a conquista está na Palavra pronúncia.

Ezequiel 37:1-10 “Veio sobre mim a mão do SENHOR, e ele me fez sair no Espírito do SENHOR, e
me pós no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles; e eis que
eram mui numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do
homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor DEUS, tu o sabes. Então me disse:
Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do SENHOR. Assim diz o
Senhor DEUS a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre
vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e
vivereis, e sabereis que eu sou o SENHOR. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um
ruído, enquanto eu profetizava; e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso
ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele
sobre eles por cima; mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza,
ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos, ó espírito,
e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem; então o
espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo”.
____________________________________________________________________

MOMENTO DE PROSPERIDADE
Efésios 3:14-21 – Se praticarmos a palavra de Deus e ser fiel no que Ele diz, viveremos o que
esta escrito: “Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos”.
______________________________________________________________________________

COMPARTILHANDO A VISÃO
Dias 28, 29 e 30/05 - Encontro de Jovens das Igrejas MDP
Dia 30/05 – 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 05/06 – Rede de Mulheres
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

