
 

 

 V I D E I R A  –  I G R E J A  E M  C É L U L A S  –  M A R A N H Ã O  
S U P R I M E N T O  P A R A  A  C É L U L A  - S e m a n a  d e  1 3  a  1 9  d e  m a r ç o  d e  2 0 2 2 .  

TEMA: A HORA DA DECISÃO – Deuteronômio 30.19 
SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO: Perguntas - Qual foi a maior velocidade que você já experimentou em sua vida?  
SUGESTÃO DE LOUVOR: “Teu Amor não Falha” – Nívea Soares / “Canção ao Cordeiro” – Israel Salazar. (Faça as cópias das letras) 
CONFISSÃO DA PALAVRA: Josué 24.15 (a escolha de Josué!) 
EDIFICAÇÃO: Nossa vida é feita de decisões! Nós somos a soma das nossas escolhas. E a maioria delas não é feita por nós. Claro que existem 
coisas na nossa vida que você não escolhe: Você não pode escolher quando vai nascer. Não pode escolher onde vai nascer. Mas ao longo da vida 
você toma diversas decisões que fizeram com que você chegasse hoje, no ponto em que se encontra. Todavia, muitas vezes, adiamos decidir 
coisas que já deveriam ter sido definidas na nossa vida. Passamos longos períodos em cima do muro achando que o tempo por si só é capaz de 
resolver as coisas! Hoje, eu quero usar alguns exemplos bíblicos para falar de decisões que podem transformar sua vida para sempre: 
I – DECIDA INTERROMPER O CICLO DE MALDIÇÃO: 

Aqui temos o exemplo de Simeão e Levi. No final da vida de Jacó todos os seus filhos se reuniram ao redor da sua cama para receberem 
a bênção do patriarca. Todos estavam na expectativa de receber uma palavra de bênção. Mas quando chega o primeiro filho, Rubem ele não tem a 
bênção. Depois chegam os outros dois filhos Simão e Levi; quando Jacó foi falar de abençoar, em vez de liberar uma palavra de bênção Jacó 
liberou uma palavra de maldição sobre eles. Veja: Gn. 49.1-7 e Gn. 1-31. Deixe-me contar-lhe a história. A razão pela qual Jacó os amaldiçoou é 
porque Simeão e Levi descobriram que Siquém havia se deitado com a sua irmã Diná. Então, planejando uma vingança, Simeão e Levi disseram 
aos homens de Siquém, que eles teriam que ser circuncidados. Levi e Simeão esperaram até depois de terem derramado o sangue da circuncisão 
e estarem inchados e doloridos, e mataram cada um deles. Isso é de uma deslealdade horrível. Simeão e Levi estavam irados. E todo homem 
quando está irado, ele se acha cheio de direitos. Porque ele acha que a ira dele é sempre justa e perdem o controle de suas emoções.  
         Cuidado quando você estiver irado! Cuidado com as coisas que você fala quando estiver irado! Na hora da ira, não é hora de tomar 
decisão, porque a possibilidade de errar é muito grande!  

E quando Jacó ficou sabendo disso, ele ficou zangado com seus filhos porque eles eram cruéis e porque eles eram vigaristas e trapaceiros. 
Jacó o amaldiçoou por ser como ele. Há pessoas que trazem na sua vida a herança de sua própria família. Herança de comportamentos, 
mentalidade, valores, estilos de vida que incomodam a você. Incomoda as pessoas que estão perto de você e você não consegue se 
livrar disso! Quem está em Cristo está livre de toda maldição, porque na cruz do calvário o Senhor levou sobre si a nossas maldiçoes. 
Gálatas 3.13 Como fazemos isso nos introduz ao segundo tópico. 
II – POSICIONE-SE PELO SENHOR: 
      Aqui temos o exemplo de Levi somente. Passam-se muitos anos. A família de Levi se torna uma tribo de Israel. Eles haviam saído do Egito e 
agora a nação de Israel estava ao pé do monte Sinai. Moisés tinha subido ao monte, mas o povo estava cansado de esperá-lo, então decidiram 
fazer um deus para eles mesmos, fizeram um bezerro de ouro. É incrível que esse povo estava no pé do monte vendo a glória de Deus e mesmo 
assim se envolveu em idolatria. Moisés então, desce do monte e vê o povo descontrolado num culto que era um verdadeiro bacanal, e indignado 
faz uma proclamação: "Quem está do lado do Senhor dê um passo adiante"? Êxodo 32.26 

Quem está do lado do Senhor dê um passo adiante! Quem é do Senhor faz um gesto. Sai do seu lugar, levanta a mão, se manifeste de 
alguma forma. Você poderia pensar que Judá teria saltado na frente por ser a maior tribo de Israel. Mas a tribo de Judá não deu o passo à frente. 
Talvez a tribo de Benjamim daria o passo adiante, porque de Benjamim veio o primeiro rei de Israel. Mas ninguém de Benjamim se posicionou. Mas 
de repente, de onde menos se espera, de todas as pessoas que poderiam dizer algo, aqui vêm os levitas. Aqueles que viveram com a maldição de 
seu pai por toda a vida pularam e com uma escolha disseram: "Eu sou pelo Senhor". Só que eles estavam debaixo de maldição. Mas agora eles 
deram um passo em direção ao Senhor. Sabe o que acontece quando você dá um passo em direção ao Senhor? O Senhor dá outro passo 
em direção a você!  Faça o que a tribo dos filhos de Levi fizeram: dê um passo na direção do Senhor. A sua história pode ser mudada pelo 
poder de Deus. E você não está ouvindo isso por acaso. Você não está aqui por acaso, o Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história. 
III – DECIDA MUDAR A HISTÓRIA DA SUA GERAÇÃO: 
       Aqui temos o exemplo de Rute. Uma coisa importante acerca das nossas decisões é que elas têm o poder de mudar não apenas a 
nossa vida, mas mudar a história da nossa geração. E no Velho Testamento, nós encontramos a história de uma mulher que através de uma 
decisão mudou não apenas a sua história, mas a de toda a sua geração. Essa mulher foi Rute. Rute também era alguém que veio de uma posição 
de maldição. Rute era moabita. Os moabitas tinham sido amaldiçoados e não podiam participar da congregação do Senhor. Dt. 23.3 

Mas houve um dia em que homem de Belém chamado Elimeleque casado com Noemi e tinha dois filhos chamados Quiliom e Malom, 
decidiram no tempo da fome deixar Belém que significa casa do pão e ir para Moabe buscar alimento. E chegando lá os seus dois filhos se 
casaram com mulheres moabitas. E lá eles ficaram quase dez anos. Mas no final uma tragédia aconteceu. Elimeleque o patriarca morreu. Pouco 
tempo depois morreram também os dois filhos Malom e Quilion. E repentinamente as três mulheres ficaram deixando viúvas: Noemi e suas duas 
noras. Noemi sem ter um futuro para oferecer às noras, manda que elas voltem para a casa de seus pais e se casem novamente enquanto ela iria 
voltar para Belém, a sua terra. Orfa vai embora, mas Rute se apega a Noemi e decide segui-la. Veja a resposta de Rute: Rute 1.16 

Assim como os filhos de Levi, Rute deu apenas um passo em direção ao Senhor, mas por causa disso ela entrou para a linhagem do 
Messias. Ela veio buscar refúgio, mas o Senhor lhe deu uma recompensa por isso. É muita graça ser recompensado por precisar do Senhor e 
buscá-lo. Rute fez algo inesperado por que ela creu. Todo aquele que nasceu de novo teve de dar esse mesmo passo de fé.  Orfa fez apenas o 
que era esperado. Ela voltou para a sua terra para aquilo que lhe era familiar, mas Rute fez o inesperado pois resolveu seguir sua sogra e não 
apenas isso, mas renunciou ao seu povo e seus deuses. Ela disse a Noemi: “O seu Deus é o meu Deus”. Rute 2.12. 

Quando você faz o inesperado e decide crer, Deus se move para fazer o extraordinário. Por causa disso o Senhor colocou Rute na sua 
aliança. Depois que Boaz e Rute se casam eles têm um bebê chamado Obede. Esse se tornou o pai de Jessé que foi o pai de Davi. E assim o 
nome de Rute entrou para a genealogia de Cristo.  No final lemos que Boaz gerou a Obede, Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Não há 
nada insignificante na Bíblia. Mesmo os nomes carregam um sentido espiritual.  

Boaz significa “nele há força”. / Obede significa servo. / Jessé significa riqueza e Davi significa amado.  
Podemos ver que há uma mensagem aqui: “Nele há força para servir riqueza ao seu amado”. 

 
 



 

 

COMPARTILHAMENTO NAS MICROCÉLULAS 
1) O que você diria a alguém que traz na sua vida uma herança negativa que não consegue se livrar!? Compartilhe! 
2) Na sua opinião, o que dificulta as pessoas a se posicionar pelo Senhor? Compartilhe! 
3) Rute fez algo inesperado por que ela creu. Além de crer, o que mais leva uma pessoa a fazer algo inesperado pelo Senhor? 
Compartilhe!  

 
MOMENTO DE ORAÇÃO E OFERTA: 

• ORAÇÃO: Ore pelas necessidades dos irmãos! Ore para que haja um maior envolvimento dos irmãos na vida da Igreja e nas células! 
• OFERTA: Não há colheita sem semeadura! Vamos semear! Querido Líder! É muito importante os irmãos saberem que as ofertas de célula 

tem ajudado e muito nesse novo período de obra da Igreja!! Não deixe de ofertar!! 
 
 

MOMENTO AVISOS: 
 

• ENCONTRO COM DEUS: Dia 19/03, NO PRÉDIO DO SÃO CRISTÓVÃO! – Adultos e Jovens! Envie ao menos uma vida!! Ore, Divulgue 
e participe!!! 

• TEMPO DE ACELERAÇÃO – Capacitação de Líderes: Dias 15 e 16 abril. Dois dias que mudarão sua vida, seu ministério sua Liderança!!  
 
• SERVOS (próximo Dom.): Carvalho e Equipe. 


