
 
 
 
 
Roteiro para as células a partir de 28 de julho de 2019 

 
A PALAVRA – O PÃO DOS CÉUS – MATEUS 4:4     

 
 

Introdução: Um cuidado claro que Deus teve para com o seu povo, foi alimentá-los 

durante todo percurso rumo ao lugar prometido. 

- Jesus ensinou que pedíssemos: “O pão nosso de cada dia nos dai hoje”! 

- O Senhor ensinou que devíamos viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. 

- O Pão dos Céus são as verdades da palavra que sustenta a nossa fé. 

 

A palavra de Deus, a nossa lâmpada 

- Ninguém irá além da luz que tem. 

- O Senhor nos prometeu o ES para nos guiar em toda a verdade. 

- O rumo que iremos tomar definirá os nossos resultados. 

- Uma missão central de Jesus, foi abrir os olhos dos cegos - Lc 4:18-19.  

 

Estaremos sempre aquém da palavra, procurando entende-la 

- Não conseguiremos viver toda a palavra em todo o tempo, mas esse dever ser o nosso 

alvo. 

- A luz da palavra em nossa vida, irá sempre brilhar mais e mais. 

 

Mentes de escravos  

- Os hebreus viveram no Egito e por isso muitos deles foram limitados a raciocinarem 

com a antiga mentalidade (de escravos). 

- O tempo que vivemos na escravidão gera fortalezas em nossas mentes. 

- Deus, todavia, deseja o nosso crescimento na fé. 

 

O inferno quer nos parar 

- Levantemos e andemos, não é aqui o nosso descanso. 

- Uma das táticas do inferno é tentar à todo instantes nos contaminar com o pecado.  

- Mas, a palavra nos ensina a confessarmos nossos erros, nos arrepender e voltarmos à 

luz.  

- A distração é um grave veneno. 

 

Perseverança na fé é uma poderosa chave  

- Jesus limitou todos os seus feitos de favor ao homem ao uso da fé. 

 

Conclusão: A palavra da fé afirma, que tudo é possível ao que crê. 

- Não há limites, o limite está no entendimento que temos da palavra. 

- Paulo pedia que Deus iluminasse o entendimento dos cristãos, para que 



compreendessem. 

- Deus é muito claro em afirmar que, não quer que recuemos. 

- A palavra nos chama às experiências - Rm 12:2. 

- As experiências nascem em meio as tribulações. 

 

Textos Bíblicos: 

 

Mateus 4:4 

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

toda a palavra que sai da boca de Deus. 

 

Lucas 4:18,19 

O Espírito do Senhor é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. 

Enviou-me a curar os quebrantados de coração, A pregar liberdade aos cativos, E 

restauração da vista aos cegos, A pôr em liberdade os oprimidos, A anunciar o ano 

aceitável do Senhor. 

 

Romanos 12:2 

 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 

vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 

vontade de Deus. 
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