
 

 
Roteiro para as células a partir de 08 de setembro  de 2019 

 
Tema:     Memorias de gratidão  -  I Sm 7:12. 

  

Introdução: Após o profeta Samuel testemunhar tantas bênçãos sobre o povo, ele teve 

a consciência de ser grato a Deus e construiu assim, um memorial em gratidão.  
 

O ser humano é o único que tem a faculdade de reconhecer a ação de Deus e por 

isso Ele já o fez para o seu louvor. 

- Infelizmente, em muitas ocasiões, ao invés de se celebrar o êxito, o povo lamenta as 

dificuldades. 

  

Repetidas vezes na Bíblia, Deus orientou que o Seu povo fizesse memoriais. 

- Vamos ver na Bíblia, o povo celebrando sob a liderança de Mirian após a travessia do 

Mar Vermelho. 

- Maria cantou em celebração após ser visitada pelo anjo Gabriel, Ana celebrou o fato 

de ter ficado grávida, pois era estéril. 

- Encontraremos o salmista fazendo menção das maravilhas do Senhor. 

 

O Senhor sabe que temos tendência ao esquecimento - Ex: Os dez leprosos. 

- Deus mandou os hebreus realizarem o memorial da Páscoa de geração em geração. 

- Jesus estabeleceu a cerimônia da Ceia para a Igreja, até que Ele volte. 

- “Fazei isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim”. 

 

Conclusão: Devemos celebrar aquilo que Deus nos tem dado, por pequeno que nos 

pareça - I Tm 6:8. 

- Só vai ser colocado no muito quem aprender a ser fiel no pouco. 

- Se construíssemos memorias assim, seriamos menos ingratos.  

- Muita gente, só percebe o valor daquilo que  conseguiu depois de perder. 

- Quem não celebra perde a legitimidade de receber novas provisões. 

- Onde Deus é celebrado, Ele é atraído, como foi na prisão em Filipos – At 16:23-26 

- Entrai em Suas portas com gratidão - Sl 100:4. 

- Deus deseja ser reconhecido – Pv 3:6. 

- O louvor é o inicio da construção de um trono para Deus. 

- Murmuração opera ao contrário disso. 

 

 

 

 



Textos bíblicos 

 

I Sm 7:12. 

Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e chamou-lhe Ebenézer; e 

disse: Até aqui nos ajudou o SENHOR. 

 

Atos 16:23-26 

23  E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro 

que os guardasse com segurança. 

24  O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os 

pés no tronco. 

25  E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros 

presos os escutavam. 

26  E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se 

moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. 

 

I Tm 6:8. 

Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 

 

Pv 3:6 

       Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 

 

Sl 100:4. 

Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei 

o seu nome. 

 

 


