
 
Roteiro para as células a partir de 11 de agosto de 2019 

 
Tema:       Buscai as coisas que são de cima   -  Cl 3:1-3. 

                                                         

Introdução: O principal intento de satanás, não é roubar a nossa saúde ou o nosso 

dinheiro, mas, nos afastar daquilo que é mais importante, o nosso relacionamento com 

Deus. 

- Dessa forma ele esfriaria a nossa fé, sendo que as doenças, as desavenças, os conflitos 

e todos os males seria apenas o resultado disso. 

 

Relacionar-se com a pessoa do E.S. é o que a Bíblia identifica como:  

“Buscar as coisas que são de cima”. 

- Por diversas vezes em que os discípulos ficavam preocupados com situações, Jesus 

ensinava isso a eles. 

 

Grande parte dos cristãos, vivem focados somente nas coisas terrenas.  

- Mas o E.S. nos exorta de forma imperativa a levantarmos os nossos olhos – (Cl 3:1-3). 

- Somos alertados a atentar para o que eterno - II Co 4:18 

 

O diabo jamais poderá nos tirar das mãos de Jesus!   

- O inimigo não pode tocar o povo, que está sob a proteção divina. 

- Mas, tentará com sutileza fazer com que percamos a verdadeira visão, pois assim, nós 

mesmos nos afastaríamos. 

 

Estaremos susceptíveis ao desânimo, se a nossa ênfase for o terreno. 

- Os dez espias de Moisés estavam focados nas dificuldades terrenas e desanimaram. 

- Pedro atentou para o vento forte e afundou. 

- Paulo e Silas, no entanto, conseguiram cantar louvores na prisão, pois estavam atentos 

para a  realidade celestial e o resultado foi uma grande vitória.  

 

Cada vez que um mártir derramou seu sangue pelo evangelho, Satanás não 

ganhou.  

- A firmeza dos mártires fortalecia o evangelho. 

- Um mártir é aquele que vive acima das aparências - Ap 12:11. 

- Vejamos um exemplo do primeiro mártir - At 7:55-60. 

- Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no Céu! 

- Quando nossos olhos estão no Senhor, somos anestesiados diante dos ataques. 

- Apedrejado, Estevão orou ao Senhor à semelhança de Cristo na cruz. 

 

O Senhor nos corrigirá de todo apego excessivo com aquilo que é terreno. 

- Às vezes Ele permite tribulações, para tratar a nossa condição desfocada. 

- A nossa verdadeira provisão vem do Céu - Jo 6:33-35. 



Textos bíblicos 

 
Colossense 3:1-3 

1  PORTANTO, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde 

Cristo está assentado à destra de Deus. 

2  Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra; 

3  Porque já estais mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 

 

II Coríntios 4:18 

Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se 

vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. 

 

Apocalipse 12:11 

E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não 

amaram as suas vidas até à morte. 

Atos 7:55-60 

55  Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de 

Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus; 

56  E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem, que está em pé à mão 

direita de Deus. 

57  Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e  

arremeteram unânimes contra ele. 

58  E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas 

capas aos pés de um jovem chamado Saulo. 

59  E apedrejaram a Estêvão que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o  

meu espírito. 

60  E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este 

pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. 

João 6:33-35 

33  Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. 

34  Disseram-lhe, pois: SENHOR, dá-nos sempre desse pão. 

35  E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e 

quem crê em mim nunca terá sede. 

  

 


