
 

 

        Roteiro para as células a partir de 03 de novembro de 2019.   

 

 Dependência - Mc 1:35 
 

Introdução: Jesus foi flagrado aqui, buscando ao Pai em oração quando ainda escuro. 

Ele não estava de pé tão cedo, por que estivesse ansioso, ou porque sofresse de insônia, 

mas, porque vivia a dependência do Pai. 

 

Dependência, uma atitude de sabedoria - Pv 30:24-28. 

- Pode ser que nos sintamos incapazes, impotentes, mas, tudo isso se resolverá, por 

atitudes de sabedoria. 

- O E.S. usa esses quatro animais “insignificantes”, para nos ensinar lições de 

sabedoria. 

- Deus quer nos ensinar, que o segredo para termos sucesso nesta vida, não está em 

nossa condição especial, mas, em atitudes especiais.  

- Estes quatro seres vulneráveis apresentam atitudes com características de dependência. 

- Deus usa aquilo que é insignificante para confundir quem pensa ser alguma coisa 

I Co 1:27-29. 

 

Quantos têm pensado em desistir, por se sentirem insignificantes. 

- A formiga nesta lista é o menor ser, no entanto, a Bíblia nos manda aprender com a 

elas: “Vai ter com a formiga” - [Pv 6:6].  

- A formiga prepara a sua comida do verão. 

- Que recebamos sabedoria e sejamos conscientes, em nos cuidar e nos preparar para 

vencer aquilo que esta por vir. 

- “Estai apercebidos para que aquele dia não vos surpreenda” – [Mt 24:42-44]. 

 

Assim como esses quatro seres débeis se abrigam e se protegem, que cada um de 

nós saibamos nos abrigar na verdade da palavra de Deus - Mt 7:24-25 

- “Não te estribes em teu próprio entendimento” – [Pv 3:5]. 

- Nunca seremos emancipados dos cuidados de Deus, visto que o próprio Jesus foi 

dependente a fim de cumprir o propósito. 

- “Entrega o teu caminho ao Senhor” 

- “Lancemos sobre Ele a toda a nossa ansiedade”... 

 

É uma atitude sábia que dependamos da ajuda do E.S. 

- Talvez até saibamos o que seja certo ou errado, mas precisamos da ação do E.S. nos 

convencendo e nos guiando sempre. 

 



Conclusão: “Moisés se sentiu impotente para cumprir o chamado; Davi a mesma 

coisa: (Quanto a mim meus pés quase resvalaram… Se não fosse o Senhor há muito eu 

já teria sucumbido),  Jeremiais disse que não passava de uma criança, Paulo afirmou 

ser o mais miserável de todos os homens” e disse ainda: “Miserável homem que sou... 

Quando estou fraco é que sou  forte”. 

- Mas todos esses se abrigaram sabiamente em Deus e venceram. 

- Nada nos faltará, quando Ele for o nosso pastor, mas, será que aceitaremos que Ele 

pastoreie a nossa vida? 

- Jesus nos disse: “Sem mim nada podeis fazer”. 

 

Textos Bíblicos 

 

Marcos 1:35 

E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar 

deserto, e ali orava. 

Provérbios 30:24-28. 

24 Quatro seres há na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias; 

25. As formigas são animais sem força, todavia no verão preparam a sua comida; 

26. Os querogrilos são débeis, contudo fazem a sua casa nas rochas; 

27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos enfileirados; 

28. A lagartixa apanha-se com as mãos, contudo anda nos palácios dos reis. 

 

I Co 1:27-29. 

27  Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias; e Deus 

escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes; 

28  E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para 

aniquilar as que são; 

29  Para que nenhuma carne se glorie perante ele. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


