
 
 

Roteiro para as Células  -  A partir de 13 de Outubro de 2019 

 

 

Tema: Quem conhece confia - Sl 9:10. 
                                                                   

Introdução: “Em ti confiam os que conhecem o teu nome”. 

- Uma frase do Pr. Hermínio: “Deus não nos deu a fé para acreditar Nele, mas, para 

conhecê-lo, pois depois que o conhecemos, acreditaremos em tudo o que Ele 

prometeu”. 

 

Por conhecer é que confio que Deus consegue trabalhar no coração de alguém. 

- Algo que conheço em Deus é que Ele transformou o meu coração, então acredito que o 

coração do pecador pode ser também transformado. 

- Quando oro pela salvação de alguém peço que Deus faça o que Ele fez comigo. 

- Ele trabalhou isso no coração do filho pródigo, que caiu em si e voltou. 

- O entendimento daquele moço foi aberto, mesmo lá distante e ele entendeu que 

deveria voltar para junto do Pai. 

 

Uma expectativa do coração de Deus é que os filhos cresçam e desenvolvam uma 

vida de intimidade e passem a conhecê-lo melhor.  

- Os pais cuidam do bebê quando pequeno e os atende em tudo, mas, isso vai mudando, 

à medida que esse vai crescendo. 

- Em dado momento os Pais não vão mais atender aquele filho, pois ele mesmo terá de 

tomar uma decisão de se servir buscando para si as provisões que tem na casa e Deus 

também nos trata assim. 

 

Quando colocamos a mão sobre alguém e oramos a unção de Deus vem. 

- Mas, novas fases virão pela frente, onde a provisão preparada terá que ser buscada 

individualmente na presença do Pai. 

- Há níveis de guerra espiritual que o cristão vai enfrentar que só serão vencidas a partir 

de uma atitude de fé de se entrar em Deus, pela oração. 

- Prossigamos em conhecer ao Senhor - Os 6:3. 

 

Jesus falou a prostituta: “Se você conhecesse quem é que fala contigo”! – Jo 4:10. 

- Ele estava de frente dela, tão próximo, mas ela não o conhecia. 

- Não adianta apenas dizer que Deus está em toda parte e que Ele é grande, mas é 

preciso ter a experiência de conhecê-lo.  

- Jesus veio para o seu povo, que alias não o conheceu. 

 



Conclusão: A vida eterna não se estabelece sem que o conheçamos - Jo 17:3. 

 

Textos bíblicos 

Salmos 9:10 

. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, SENHOR, nunca 

desamparaste os que te buscam. 

Oséias 6:3 

Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao SENHOR; a sua saída, como a alva, 

é certa; e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. 

 

João 4:10 

Jesus respondeu, e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: 

Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. 

 

Mateus 7:21-24 

21  Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que 

faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 

22  Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e 

em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas 

maravilhas? 

23  E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que 

praticais a iniqüidade. 

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; 

 

João 17:3 

E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus 

Cristo, a quem enviaste. 

 

 

 
 


