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30 de ABRIL – ENCONTRÃO DE CÉLULAS – AVISE SUA CÉLULA 

15 de ABRIL - Início do Encontro Vidas Transformadas – 20:00 

 

Você gostaria que suas roupas nunca de desgastassem? Como seria 

ficar com as mesmas roupas por 40 anos sem elas se gastarem? 

 

Quando vemos a história do povo Hebreu que saiu do Egito e no deserto 

suas roupas nunca de desgastavam, seus calçados não se desgastavam 

por 40 anos, ficamos pensando, como seria bom se fosse assim conosco, 

mas será que seria bom? Ter as mesmas roupas, o mesmo sapato, não 

ter opções?  

 

Você já viu um milagre? Se você tivesse presenciado o Mar Vermelho 

se abrindo, ou se tivesse visto Lázaro ressuscitando, isto te faria ter 

mais fé? 

 

Com certeza as após ver um evento destes, ficaríamos impactados de tal 

forma que não iriamos mais querer pecar, iriamos querer buscar a Deus o 

tempo todo, porém passados alguns dias voltaríamos a nossas atividades 

e com certeza às mesmas práticas. O povo no Deserto se deparou com 

inúmeros sinais e maravilhas de Deus, mas passado aquele momento, 

voltavam a murmurar e cometer os mesmos erros. 

 

Sua vida parece estar andando em círculos e você não sai do lugar, 

ou você tem conseguido prosperar e prosseguir? 

 

Muitas vezes parece que nossa vida está andando em círculos, como se 

não conseguíssemos sair do lugar, mas este não é o plano de Deus para 

nós, Deus queria levar o povo de Deus para Canãa em 40 dias, porém por 

conta da desobediência do povo ficaram rodando 40 anos no deserto, e 

daqueles quase 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, apenas Josué e 

Calebe entraram na terra de Canãa 

 

Você crê que foi salvo e isso era tudo que Deus tinha planejado para 

você, ou você acha que Deus quer usar a sua vida para algo mais 

importante? 

 

Vamos recordar de Mateus 28:19 (Leia com a célula). Deus nos chama 

para um propósito, quando não nos envolvemos com a obra dele, ficamos 

estagnados, e passamos a agir como aquele povo no deserto, reclamando 

de tudo, insatisfeito com tudo. Vendo os milagres e a presença de Deus o 

tempo todo, porém sem se envolver com este Deus. Este povo todo 

morreu no deserto e não pode ser a terra prometida. 

 

De que forma podemos avançar em nossa fé? Como podemos viver o 

melhor de Deus para nós? 

 

Vamos recorrer à outra passagem bíblica, agora em Daniel 3:12-27. 

Aqueles três homens cujos nomes hebreus eram Hananias, Misael e 

Azarias, decidiram não se render aos Deus da Babilônia, e mesmo com 

custo de suas vidas, mantiveram sua fé firmes. Para vivermos o melhor de 

Deus, precisamos ter uma posição firme com Deus! Só assim viveremos o 

melhor de Deus para nós. 

 

Você gostaria de fazer algo para Deus? O que te impede de trabalhar 

para o Senhor? 

 

Muitas pessoas acham mil desculpas para fazer a vontade de Deus, qual é 

a sua? Precisamos deixar de lado nossas desculpas e começar a se 

dispor na obra. Lógico que todo mundo quer pregar e dar aula, mas existe 

muito mais no reino de Deus que precisa ser feito. Você está disposto? 


