
 
Roteiro para as células a partir de 01 de setembro  de 2019 

 
Tema:       Precisamos buscar a Deus   -  Mt 6:33. 

 

Introdução: Como dependemos de água para saciar a sede, precisamos buscá-lo para 

viver; se não busco a Deus a tristeza me domina. 

- Busquei ao SENHOR e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores. 

[Salmos 34:4]. 

- Buscar a Deus é grande chave de prosperidade – [II Cr 26:5]. 

 

E aprendemos também que a maneira do nosso culto, determinará o nosso 

resultado. 

- A recomendação é:, “Buscar primeiro o reino de Deus”. 

- Certa vez, Jesus reprovou o serviço de fé do povo por causa disso – Mt 15:8-9. 

- Deus não quer apenas uma busca religiosa, mas uma busca de coração. 

 

O povo de Israel não manteve constância em buscar a Deus em tempo de paz. 

- Eles usaram mal a liberdade e comprometeram o bom plano de Deus para si. 

- Depois que deixaram de busca-Lo veio as consequências e só aí entenderam. 

- Agora, eles iriam experimentar o momento mais difícil. 

- Depois de tanto sucesso, de tantas bênçãos tinham pela frente uma escravidão. 

“Quem não busca a Deus pelo amor, o faz pela dor”!   

- Não era intenção de Deus que fosse assim, mas permissão! 

- O Fato de sermos abençoados, não nos da o privilégio de afrouxar as rédeas. 

- Mesmo depois de tudo o que aconteceu, Deus continuava avaliando o nível da 

intensidade na busca deles - Jr 29:4-7, 11-13. 

 

Conclusão: “Busquemos enquanto o podemos achar”! – [Is 55:6]. 

- “Buscai-me e vivei” – [Am 5:6]. 

- O milagre do Maná era uma benção, mas, deveria ser buscado a cada dia “primeiro”. 

- O descanso só será depois da morte, para quem morrer em Cristo - Ap 4:13. 

- O Senhor não abre mão de ser Deus nas nossas vidas, nem que para isso, tenhamos de 

experimentar perdas. 

 

 

 

 



Textos bíblicos 
 

 

Mateus 6:33 

Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas. 

 

Jeremias 29:4-7, 11-13 

4  Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os 

quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia: 

5  Edificai casas e habitai-as; e plantai jardins, e comei o seu fruto. 

6  Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai 

vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas; e multiplicai-vos ali, e não vos 

diminuais. 

7  E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela 

ao SENHOR; porque na sua paz vós tereis paz. 

11  Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; 

pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 

12  Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 

13  E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. 

  

Mateus 15:8-9 

8  Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o 
seu coração está longe de mim. 

9  Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 

  

Apocalipse 4:13 

E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e 

a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, 

sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. 

 
 

 


