
 

 

 

 

 

 

 

 

Roteiro para as células a partir de 12 de Maio de 2019 

 

Tema:  O pecado não compensa  - I Reis 16:33-34. 

 

Introdução: Certa vez o Espírito Santo falou por intermédio de Josué e lançou um 

decreto de juízo, vejamos: 

“Maldito diante do  Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de 

Jericó; com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais 

novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué; e corria a sua fama por 

toda a terra” – [Js 6:26-27]. 

 

- Hiel, um homem que viveu quase quinhentos anos depois disso, teve a ousadia de 

desconsiderar esta severa advertência da Palavra de Deus, arriscando reedificar a Jericó 

e pagou caro por isso. 

 - Aprendemos pela Bíblia, que desde o começo do mundo, o diabo trabalha para 

convencer as pessoas a não darem importância àquilo que Deus diz. Deus havia alertado 

aos nossos pais, que se eles desobedecessem iriam morrer, mas, o diabo falou através da 

serpente? “Certamente não morrerás”- [Gn 3:4]. 

 

E hoje encontramos muita gente, muitos movimentos levantando “bandeiras” em 

favor daquilo que a Palavra de Deus reprova. 

- Mas, é fácil entender a gravidade do pecado, olhando para o que Jesus sofreu. 

 

O pecado sempre vai piorar as coisas. 

- Jesus curou um homem que há trinta e oito anos era paralítico e isso foi 

impressionante, entretanto, mais impressionante ainda foi o que Jesus recomendou a ele:  

“Não peques mais, para não te acontecer algo pior” - [Jo 5:14]. 

- E as pessoas veem as desgraças e tentam encontrar uma explicação, mas, as maldições 

são colheitas de atitudes -  Pv 6:32-33. 

- Sansão foi amaldiçoado por ignorar o que Deus dissera – [Jz 16:20-21]. 

 

Precisamos ter uma fé que não se vende - Hb 12:16-17 

- “Ninguém seja como Esaú”! 

- Esaú viveu a “tese”: “Eu tenho direito de ser feliz”. 

- Moisés foi um exemplo de quem não negociou a fé  - Hb 11:24-27. 

- Ele não reivindicou o direito de ser feliz, mas preferiu sofrer por amor a Cristo. 

- O E.S. quer nos fortalecer, para que não retrocedamos na fé. 

 



Tenhamos a consciência que além das bênçãos terrenas, há algo mais. 

- Se vierem para nos roubar a alegria terrena, não deixemos que nos roubem a eterna! 

- Uma das grandes provas de fé será na perseverança! 

- Se retrocedermos, Deus perde o prazer em nós. 

- Não podemos abandonar a nossa confiança - Hb 10:35. 

- “Se fiel até a morte e te darei a recompensa” – [Ap 2:10]. 

- “Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração” – [Rm 12:12]. 

 

Textos Bíblicos 

 

I Reis 16:33-34. 

33  Também Acabe fez um ídolo; de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao 

SENHOR Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 

34  Em seus dias Hiel, o betelita edificou a Jericó; quando lançou os seus alicerces 

morreu-lhe Abirão seu primogênito e quando colocou as portas morreu-lhe Segube, seu 

filho mais moço, conforme a palavra do SENHOR, que falara pelo ministério de Josué, 

filho de Num. 

Pv 6:32-33. 

32  Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento; aquele que faz isso 

destrói a sua alma. 

33  Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. 

 

Hb 12:16-17 

16  E ninguém seja devasso, ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu 

direito de primogenitura. 

17  Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, 

porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. 

 

Hb 11:24-27 

24  Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, 

25  Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de 

tempo ter o gozo do pecado; 

26  Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito; 

porque tinha em vista a recompensa. 

27  Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como vendo o 

invisível. 

 

qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a 

ouviram; 

Mt 18:23-25. 

23  Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com 

os seus servos; 

24  E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos; 

25  E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e seus 

filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. 

 

Hebreus 10:35 



Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. 

 


