
  

CÉLULA 09 /2022 

 

QUEBRA GELO 
 
Você já leu a Bíblia inteira alguma vez?  Como está sua leitura da Bíblia hoje? 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 

 
TEMA: CRESCENDO PELA PALAVRA 

II Timóteo 2:15 
 
Todo crente precisa entender o poder que a Palavra de Deus tem para levá-lo a uma vida 
vitoriosa. Ninguém consegue ser profundo em Deus sem ser profundo em sua relação com a 
Bíblia. Uma espiritualidade verdadeira é construída a partir da disciplina em estudar as Escrituras, 

sob revelação do Espírito Santo, procurando aplicar seus princípios a todas as áreas da vida. 
Vamos refletir sobre isso hoje com bastante atenção! 

 
1. SEPARE UM TEMPO PARA LER A BÍBLIA TODOS OS DIAS - Salmos 119:147  

A Palavra é alimento para nosso espírito. Por isso devemos buscá-la todos os dias. Não basta ter 
um contato esporádico com a Bíblia ou nos limitar a ouvir pregadores!  
Ler também Mateus 4:4; Salmos 1:1-2; Atos 17:11.  

 
Perguntas para interação:  

1) Quem tem o hábito de ler a Bíblia diariamente? Peça para quem faz isso relatar sua 
experiência.  

2) Se a Palavra de Deus é alimento para o espírito, é possível alguém se manter saudável, sem se 
alimentar constantemente?  
 

2. NÃO APENAS LEIA, MAS ESTUDE A PALAVRA DE DEUS – II Timóteo 3:16-17 
É preciso não apenas ler a Bíblia superficialmente, mas manejá-la bem, entendê-la como um todo 

e não apenas por partes. Sem uma visão panorâmica das Escrituras, muitas coisas ficarão sem 
sentido ou poderão até ser interpretadas erroneamente. Seria como tentar entender um filme, 
assistindo apenas retalhos. Ler também II Timóteo 2:15. 

 
Perguntas para interação: 

1) Ler a Bíblia de fato ajuda a uma compreensão maior?   
1) Qual a diferença entre ler e estudar a Bíblia?  

 
3. PROCURE MEDITAR NA PALAVRA E DESCOBRIR O QUE DEUS ESTÁ FALANDO 
ESPECIFICAMENTE COM VOCÊ – Josué 1:8  

Refletir, procurar ouvir Deus através da leitura da Bíblia é uma grande chave. Pergunte sempre: 
“O que o Espírito está falando comigo através desse texto?” Há pessoas que leem a Bíblia como 



um livro qualquer, apenas querendo memorizar ou conhecer suas histórias. É preciso ter a 
expectativa da revelação, quando o próprio Senhor ilumina uma passagem e fala especificamente 

com quem está meditando – Ler também Salmos 27:4.  
 

Perguntas para interação: 
1) Quem já teve experiências de revelação enquanto lia a Bíblia? Conte sua experiência. 

2) Explique a seguinte afirmação: “O conhecimento é a matéria-prima da revelação. Sem 
conhecer profundamente a Palavra, uma revelação pode ser um grande engano.” 
 

4. DESENVOLVA O INTERESSE DE OUVIR A PALAVRA ATRAVÉS DOS PREGADORES E 
PROFETAS QUE DEUS COLOCOU SOBRE SUA VIDA – II Timóteo 4:2-4 

Deus coloca homens preparados e ungidos para nos ensinarem a sua Palavra. Ouvi-los com 
atenção e interesse é um segredo para o crescimento espiritual. O desinteresse por ouvir 
pregadores que ministram de acordo com a verdade das Escrituras é uma característica da igreja 

apóstata (desviada) dos últimos dias – Ler também II Crônicas 20:20; Atos 17:16-17.  
 

Perguntas para interação:  
1) Você tem o hábito de ouvir e anotar pregações? Em que isso ajuda no seu crescimento?  

2) Como podemos nos proteger dos falsos mestres, aqueles que povoam os púlpitos e a Internet 
com ensinos sedutores mas enganosos?  
 

5. NÃO SEJA APENAS UM OUVINTE, MAS UM PRATICANTE DA PALAVRA DE DEUS - 
Tiago 1:22-25 – Apenas ouvir a Palavra, sem obedecer, nos torna cínicos e religiosos. O Senhor 

quer que sejamos praticantes, que os princípios das Escrituras se incorporem a nós e se tornem 
nosso estilo de vida – Mateus 7:24-25.  

 
Perguntas para interação: 
1) Que prejuízo causa alguém conhecer a Palavra, mas não pratica-la?  

2) Estaria certo dizer que conhecer a Palavra e não praticar é ainda mais sério do que não 
conhecer? 

 
6. ACEITE A PALAVRA COMO ELA É E NÃO TENTE DISTORCÊ-LA PARA QUE ELA SE 

AMOLDE AOS SEUS PENSAMENTOS – I Pedro 1:20-21 
A Palavra é para ser obedecida e não pode ser usada como pretexto para fazermos o que nossa 
carne quer. Satanás é um especialista, desde o princípio, em distorcer o que Deus diz, levando o 

homem a pecar. Portanto, temos que zelar pela pureza da Palavra de Deus – Ler também 
Apocalipse 22:18-19.  

 
Perguntas para interação: 
1) O que significa o termo “Evangelho sem cruz”, que define boa parte dos falsos ensinos atuais?  

 
CONCLUSÃO – Se houver algum visitante não crente ou desviado, desafie-o a entregar sua vida 

a Cristo. Conduza uma oração de entrega. Para encerrar, ore com base no estudo ministrado, 
procurando levar as pessoas a um compromisso maior com a Palavra de Deus. 

____________________________________________________________________  
 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Lucas 22:35 – “E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos, 
porventura, alguma coisa? E eles responderam: Nada.” Nosso Deus é o Deus da provisão. 



COMPARTILHANDO VISÃO 

 

De 18 a 20/03 - Encontro de Mulheres da Equipe 1 

19/03 - Rede de Jovens às 19h30 

20/03 – Culto da Família e Santa Ceia as 9 e às 18h. Terceiro dia da campanha “Aliança de 

Milagres” Ainda dá tempo de se aliançar a alguém que precisa conhecer a Jesus. 

26/03 – Vigília 

26 e 27/03 – Acampa Juniores 

 

ATENÇÃO:  
- Continua sendo obrigatório o uso de máscara dentro de ambientes fechados, portanto vamos 

continuar usando máscara durante os cultos, cobrindo a boca e o nariz. 
- Utilizem apenas as cadeiras sem faixa. NÃO RANQUEM E NEM SENTEM EM CIMA DAS FAIXAS. 

Obrigada 
 

_______________________________________________________________________________  

 
 

  

- 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 


