
 
Roteiro para as células a partir de 21 de julho de 2019 

 
Tema:      A Bíblia  -   Jr 15:16. 

 

Introdução: A Bíblia tem como autor o E.S. – [II Pe 1:21] e é o livro das verdades 

divinas na Terra. 

- É de imprescindível importância atentar para o que ela diz. 

- O próprio Jesus a usou, para vencer o diabo na tentação - Mt 4:3-4. 

- (A palavra que Jesus usou contra o diabo foi a passagem de - Dt 8:2-3). 

 

Deus vela pelo cumprimento da Sua Palavra - Depois que o homem pecou,  

no começo do mundo, Deus proferiu uma palavra - Gn 3:14-15. 

- Milênios depois nascia a semente da mulher e o cumprimento final de tudo isso esta 

próximo -  Rm 16:20.  

 

É a partir da Bíblia que o E.S. nos ensina. 

- Entretanto, referente a isso, Jesus faz menção sobre dois tipos de comportamentos: 

- Os que ouvem e dão respostas de obediência e os que são indiferentes - Mt 7:24-25. 

- Um exemplo interessante de alguém que deu resposta a Palavra de Deus e isto mudou 

o seu destino, foi o rei Josias – [II Cr 34:14-16, 19-28].  -  (Obs: Este texto é muito extenso 

e seria interessante o líder  ler em casa e apenas comentá-lo na célula). 

- Deus não se moverá em nosso favor, se o nosso relacionamento com a“Bíblia”, não 

nos levar a uma tomada de atitude. 

 

O Senhor mandou que a sua palavra fosse levada em todas as nações antes de 

trazer o Seu juízo – Mt 24:14. 

- E Ele está aguardando uma resposta de obediência dessas nações.  

- Por isso o E.S. ordena aos cristãos: “Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo 

[II Tm4:2]. 

 

Conclusão: Deus faz um apelo - Pv 4:20-22. 

- “Aquele que tem o prazer na palavra de Deus e medita com constância no que ela diz 

será como as plantas que crescem bem regadas e dará os seus frutos no tempo previsto; 

as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará” – [Sl 1:2-3]. 

- A verdade da palavra é o grande tesouro do reino de Deus - Sl 119:127. 

- Jesus disse, que quando alguém descobre este tesouro o esconde - Mt 13:44. 

- “Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti” – [Sl 119:11]. 

- A verdadeira fé não pode se apoiar em uma imaginação religiosa; mas, nasce quando 

se recebe o tesouro do entendimento da palavra – [Rm 10:17]. 



- Quanto mais profundo nas verdades da palavra de Deus, mas firmeza haverá. 

- As nossas instabilidades, os nossos medos, são corrigidos por ela. 

 

 

Textos Bíblicos 

 
Jeremias 15:16. 

Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria 

do meu coração; porque pelo teu nome sou chamado, ó SENHOR Deus dos Exércitos. 
 

Mateus 4:3-4 

3  E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas 

pedras se tornem em pães. 

4  Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 

toda a palavra que sai da boca de Deus. 

 

Gêneses 3:14-15 

14  Então o SENHOR Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais 

que toda a fera, e mais que todos os animais do campo; sobre o teu ventre andarás, e pó 

comerás todos os dias da tua vida. 

15  E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente; esta te 

ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 

 

Romanos 16:20 

E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso 

Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. 

 

Mateus 7:24-25 

24  Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao 

homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; 

25  E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, 

e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 

 

Mateus 24:14 

E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas  

as nações, e então virá o fim. 

Provérbios 4:20-22 

20  Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. 

21  Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no íntimo do teu coração. 

22  Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. 

 

Mateus 13:44. 

Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um 

homem achou e escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra 

aquele campo. 

 

 

 



 

 

 

 


