
  

CÉLULA 21/2022 

 

QUEBRA GELO 
 

Faça vários papeis com bênçãos escritas como: casa própria, carro novo, faculdade, promoção, 

etc (pode repetir as bênçãos se quiser). Entregue uma para cada participante da célula. Peça para 
que cada um leia sua benção, porém a pessoa deve escolher outra pessoa para entregar a benção 

profetizando na vida dela. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: CONSERVE SUA BENÇÃO 

 
 

Texto: Gl 5.1 - “Para liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos 
submetais, de novo, a jugo de escravidão.” 
 
 
Introdução: Existem muitas pessoas que recebem a benção de Deus e as perde logo, e muitas 

das vezes não sabe o por que. O Senhor não quer apenas que você receba o seu milagre. Ele 
quer que continue com saúde e próspero. “Amado, desejo que sejas próspero em todas as coisas, 
e que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma.” (3 Jo. 2). 
 
 

Estes são meios específicos de manter o seu milagre: 
 
1 – Confie em Deus 

“Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do 
Senhor!” (Jr. 17:5).  Muitas vezes as pessoas usam esse versículo para que falar em não confiar 

no outro, mas não é isso. O que esse versículo quer dizer e que não podemos confiar em nós 
mesmos, na força do nosso braço, achar que podemos fazer as coisas sem Deus. São palavras 

duras e negativas, mas, verdadeiras. 
A seguir lemos: “bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor.” (Jr. 17:7). 
Veja a promessa de prosperidade: “Porque será como a arvore plantada junto às águas, que 
estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; 
e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto” (Jr. 17:8).  
Deus diz que se você confiar nele, será e permanecerá abençoado. 
 

2 – Guarde a sua Palavra 
Vale a pena memorizar o conselho dado em Provérbios. 



“Filho meu, atenta para as minhas palavras: às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes 
apartar-se dos seus lábios; guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as 
acham, e saúde para o seu corpo.” (Pv 4:20-22). 
 
"Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti." (Sl 119.11). 
Leia também Js 1.8; Sl 119.105; Sl 119.67, 71. 

 
3 – Confesse as suas faltas ao seu discipulador 
A cura exige mais que a unção com óleo. Procure o seu líder e confesse. As palavras de Tiago 

tornam isso claro: 
“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com 
azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se 
houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, as vossas culpas uns aos outros, e orai 
uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” (Tg 
5.14-16). 
 

4 – Fale a linguagem de Deus 
Se quiser viver uma vida quieta e sossegada e também próspera, deve aprender a falar segundo a 

Palavra de Deus. Fale o que constrói. Libere palavras proféticas de vida e sustente estas palavras 
em qualquer situação. 
“Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina.” (Pv 
12.18). 
“O que guarda a sua boca conserva a sua alma.” (Pv 13.3). 
“Porque o que tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as 
saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a falsidade dos lábios.” (Pv. 4.23-
24). 
"Estás enredado com o que dizem os teus lábios." (Pv 6.2). 
 

 
Conclusão: O reino de Deus é movido por princípios que se forem observados, certamente, você 

viverá com qualidade de vida. A qualidade de vida é uma promessa de Jesus para todos. É o 
desejo do coração d'Ele. Veja o que diz João 10.10b - “... Eu vim para que tenham vida e a 
tenham em abundância.” 

__________________________________________________________________ 
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Levítico 27:30-32 – Devemos ser dizimistas porque o dízimo é santo (separado) ao Senhor. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO VISÃO 

 

11/06 – Culto de Celebração com Santa Ceia as 9 e às 18h 

18/06 – Rede de Jovens 

15 e 16/07 – Conferência Jump  

_______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

- 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 

 

                                      
 

AME O SEU PRÓXIMO PARTICIPANDO DA CAMPANHA. 


