
 
Roteiro para as células a partir de 29 de setembro de 2019 

 
Tema:       Cobertura espiritual   - Mt 23:37 

  

 

Introdução: Quanto mais o mundo vai se aproximando do momento do seu julgamento, 

mais desafiador vai se tornando viver nele. 

- Mas, temos promessas poderosas de Deus que nos assegura proteção - Sl 46:1-3. 

 

“Quem me der ouvido viverá seguro e descansado de todo mal” – {Pv 1:33}. 

- O descanso está em acreditar no que Deus tem prometido – [Hb 4:3]. 

- Vejamos exemplo de promessa do Senhor na Bíblia:  

- “Só tu Senhor me fazes habitar em segurança” – Sl 4:8. 

- “Aquele que habita no esconderijo do altíssimo... Descansará” – [Sl 91:1]. 

- “Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará a tua casa” – [Sl 91:10]. 

 

Desde o início, a humanidade têm uma tendência ruim de se afastar de Deus. 

- Jesus contou a parábola do filho que se afastou da presença do Pai e o que isso lhe 

custou. 

 - Mas, por outro lado, Deus sempre se manifestou para proteger o Seu povo. 

- Tão logo o tabernáculo foi levantado no deserto, Deus enviou a nuvem de proteção e 

durante todo o trajeto, por quarenta anos, Ele não a tirou de sobre eles - Ex 13:21-22. 

- Essa foi uma fase extremamente difícil para os hebreus, mas a nuvem de Deus os 

cobria todos os dias. 

 

Aquela nuvem de proteção estaria “no caminho”, (na rota) que Deus tinha 

estabelecido para que o Seu povo seguisse. 

- Na nova aliança, Jesus disse eu sou o caminho. 

- Se o povo ali no deserto decidisse prosseguir fora da nuvem perderia a proteção. 

- Seguir debaixo da nuvem implicava em viver em submissão ao comando de Deus. 

- E esta é ainda a mesma realidade, para seguirmos a Jesus Cristo. 

- Há uma proteção contínua quando se vive em Sua presença. 

 

Conclusão: Certa vez, Deus agiu com juízo rigoroso, na terra do Egito e a proteção que 

livrou o povo, foi o a cobertura do sangue do cordeiro – [Ex 12:13, 23].   

- Estamos nos aproximando, do momento quando haverá o juízo mais rigoroso de Deus 

sobre a humanidade e somente cobertos pelo sangue da Nova Aliança do Cordeiro 

Jesus, é que alguém estará protegido. 

 



Textos bíblicos 
 
 

 

Mateus 23:37                                                                  
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! 

“Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos 

debaixo das asas, e tu não quiseste”! 

Salmos 46:1-3 

1  DEUS é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 

2  Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 

transportem para o meio dos mares. 

3  Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua 

braveza.   

Êxodo 13:21-22. 

21  E o SENHOR ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo 

caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de 

dia e de noite. 

22  Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo, de 

noite.  

Salmos 4:8. 

Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, SENHOR, me fazes habitar em 

segurança. 

  

 
 

  

 

 


