
 
        Roteiro para as células a partir de 08 março 2020 

Tema:    O Conhecimento do Senhor      -  Hc 2:14. 

 

Introdução: Deus tem um plano especial de ser conhecido pela humanidade.  

- O Seu intento é de que a Terra toda se encha do Seu conhecimento.  

    

A Bíblia nos chama para que conheçamos cada vez mais ao Senhor - Os 6:3. 

- Houve períodos, em que o povo da fé experimentou derrotas, pela falta de conhecer a 

Deus - [Os 4:6]. 

 

A cegueira espiritual é uma ação do diabo que impede alguém de conhecer os 

propósitos de Deus - II Co 4:4. 

- Os demônios agem nas trevas da compreensão humana, mas, Deus pela luz da Palavra. 

 

A mulher hemorrágica recebeu a luz deste conhecimento dentro de si e buscou a 

Jesus dizendo consigo mesma: “Se tão somente eu tocar na orla do seu manto serei 

curada” e Jesus viu dentro dela o seu espírito iluminado pelo conhecimento da verdade 

e ela alcançou a cura  - “E conhecereis a verdade e ela vos libertará”. 

 

O diabo quer cegar as pessoas, para que não consigam conhecer os propósitos de 

Deus - Mt 16:21-23. 

- A ressurreição de Jesus em Jerusalém fez parte de um propósito extraordinário, mas, 

mesmo assim, pessoas que o seguiam não o conheceram ressuscitado, pois os seus 

entendimentos estavam como que fechados – [Lc 24:15-16]. 

- E assim, muitos não entendiam que a última notícia ali, não era mais a morte de Jesus, 

mas, que Ele havia ressuscitado. 

 

Paulo orou pela Igreja, para que ela conhecesse o propósito de Deus em Cristo  

[Ef 1:16-20]. 

- É possível fazer parte de uma igreja, sem esta compreensão. 

- Em ti confiarão os que conhecem o teu nome - [Sl 9:10]. 

- Para que Deus atenda as nossas orações é necessário que conheçamos como orar 

corretamente - Is 43:26. 

 

Conclusão: Aquela mulher que havia ido buscar água na fonte, se encontrou com Jesus 

e Ele lhe disse:  “Se você me conhecesse me pediria e Eu te daria”... - Jo 4:10. 

- É possível estar próximo Dele sem conhece-lo - Jo 4-25-26. 

- Ela pediu e Ele lhe apresentou a fonte de água eterna - [Jo 4:13-15]. 

- Como essa mulher, muitos estão com sede da verdadeira água. 

- A vida eterna depende de que conheçamos Jesus - Jo 17:3. 

- Quem conhece a Jesus, conhece ao Pai – Jo 8:19. 



- “Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e 

agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. 

Com conselhos prudentes tu farás a guerra; e há vitória na multidão dos conselheiros” 

{Pv 24:4-6}. 

Textos bíblicos 

  

Habacuque 2:14 

Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do SENHOR, como as águas 

cobrem o mar.  

Oséias 6:3 

Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR; a sua saída, como a alva, 

é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. 

  

II Coríntios 4:4 

Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não 

resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 

  

Mateus 16:21-23 

21  Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a 

Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos 

escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. 

22  E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem 

compaixão de ti; de modo nenhum te acontecerá isso. 

23  Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de 

escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos 

homens.  

Isaías 43:26. 

Faze-me lembrar; entremos juntos em juízo; conta tu as tuas razões, para que te possas 

justificar. 

João 4:10. 

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: 

Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva.  

  

João 4-25-26 

25  A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias (que se chama o Cristo) vem; quando ele 

vier, nos anunciará tudo. 

26  Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. 

  

João 17:3. 

E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus 

Cristo, a quem enviaste. 

João 8:19. 

Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem 

a meu Pai; se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. 


