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P E N I E L -  U M  S O N H O  Q U E  S E  T O R N O U  R E A L I D A D E  –  F u n d a d a  p e l o  P r .  G e r a l d o  G u i m a r ã e s  

2019 – O ano do Perdão e da Cura 

S U P R I M E N T O  P A R A  A  C É L U L A        M e n s a g e m  p a r a  s e m a n a  0 2 / 1 2 / 2 0 1 9  a  0 7 / 1 2 / 2 0 1 9  

 Tema – Sementes de cura na familia – (Salmos 127) 

SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO: Você sabia que a relação entre patrão, empregado e salário já havia sido mencionado na bíblia? Tiago 5:4 

LOUVOR E ADORAÇÃO: Separe músicas que estejam em harmonia com a ministração da Palavra. Não faça louvor de improviso!  

INTRODUÇÃO – Estamos chegando aos últimos dias do ano de 2019. É tempo de avaliarmos as sementes que temos plantado na nossa família. 
Estamos finalizando o ano do perdão e da cura. Creio que nosso bom Deus ministrou muitas palavras que falaram ao seu coração. Creio que Deus 
te levantou como um instrumento para desenvolver famílias saldáveis, com filhos restauradas e capacitados a viverem uma vida adulta inspirados na 
conduta, na idoneidade, no exemplo de vida de cada pai e mãe aqui presente. Como o sal de Deus em nossa família, temos a responsabilidade de 
restaurar aquilo que precisa ser restaurado na nossa casa. Como pais temos a responsabilidade cada diante de Deus de criar, educar, proteger e 
impulsionar nossos filhos a alcançarem territórios que nem mesmo nós alcançamos. 

 

1 – OS PAIS SÃO OS GUERREIROS QUE IMPULSIONAM A FLECHA - Salmos 127:3,4 - Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. 

Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Para qual direção você lançou ou está lançando seu filho? Que tipo de modelo de 
conduta você tem sido para seu filho? Há filhos que caminham com os pais de forma adoecida. Estão há́ muito tempo se sentindo injustiçados, 
achando que os pais estão em dívidas com eles. E muitos pais empurram com a barriga essa realidade. Claro que a tarefa de criar requer dedicação, 
altruísmo e muita paciência. Pais não divorciam de filhos! Pais não desistem de filhos. Sabemos que alguns filhos precisam acordar e entender que 
foram eles quem pararam no meio do caminho, por uma decisão pessoal e, hoje, pensam que foram os pais quem os freou na conquista. Muitos 
andam insatisfeitos, não se sentem estimulados e estão sempre dando um jeito para culpar os outros por seus erros. 

 

2 – PAIS DÃO A DIREÇÃO E MOSTRAM O CAMINHO – FILHOS DECIDEM! Provérbios 22:5,6 - No caminho do perverso há espinhos e armadilhas; quem 
quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará 

deles. Há um proposito em sermos escolhidos por Deus para a paternidade e a maternidade! Mostrarmos o caminho a ser seguido, ser o exemplo, o 
modelo, o referencial. Não fomos chamados para decidirmos por nossos filhos e sim para ensiná-los. Hoje vemos muitos filhos que desprezam os 
ensinos recebidos de seus pais e hoje sofrem as consequências em descobrir que no caminho dos perversos há espinhos e armadilhas. Verdade é 
que as pessoas sempre estão à procura de um culpado. É sempre assim: Se você faz uma, duas, três, mas não faz a quarta, você não serve mais. 
Independente das escolhas de seus filhos, o seu papel como sacerdote, protetor, provedor é se manter firme na fé: Efésios 3:20,21 - Àquele que é capaz 
de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, 

por todas as gerações, para todo o sempre! Amém! Não podemos ceder à tentação e satisfazer o desejo de nossa carne! A Bíblia diz: Pais, não irritem seus 

filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios 6:4 Quando você não se aproxima de seu filho e lhe serve como trampolim para 
alcançar saltos mais altos, vem outro e, aparentemente, toma o seu lugar por parecer ser melhor, tudo isso porque ele foi ‘presente’ no dia em que 
você, por alguma razão, não pôde estar. 

 

3 – PRINCÍPIOS ENSINADOS E APRENDIDOS SÃO APREENDIDOS - Existe diferença de aprender e apreender? São palavras com significados 
diferentes, devendo ser usadas em situações diferentes. A palavra aprender se refere ao ato de adquirir conhecimento e a palavra apreender se 
refere ao ato de apanhar, capturar. Também se refere ao ato de assimilar mentalmente, captar. O seu exemplo de conduta, a maneira como você se 
porta, age, reage diante de situações da vida, são apreendidos, assimilados, captados por seu filho. Nem tudo o que você fala, eles vão aprender! 
Porém, aquilo que você vive no dia a dia é um modelo que é acionado no tempo da crise. Você lembra do ensinamento de Provérbios 22:5 No caminho 

do perverso há espinhos e armadilhas; quem quer proteger a própria vida mantém-se longe dele. Você ensinou o caminho que deve andar, você deu direção! 
Você ensinou que existem caminhos que aos olhos do homem, parecem ser bons, porém, são caminhos que conduzem à morte. Observem que as 
crises familiares têm ocorrido pela inversão dos valores da Palavra: sempre estamos dispostos a falar mais e perdemos a capacidade de ouvir o 
outro! As palavras faladas sem pensar geram feridas na alma porque elas saem contaminadas com o veneno da ira. Você não é obrigado a concordar 
com as escolhas de seus filhos, porém, na vida adulta, é preciso respeitar, mesmo sem concordar. A Palavra além de ensinada, Ela precisa ser retida 
no coração. A salvação da alma só é processada quando a Palavra ensinada é retida. A decisão de reter o ensino não é dos pais! A decisão é dos 
filhos, como também as consequências. 

.  

CONCLUSÃO – Quando você anda por princípios e se apropria da Palavra, você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes - É preciso ministrar 
fé ao seu coração! Salmos 27:13,14 - Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte! Coragem! 

Espere no Senhor. Creia que nosso bom Deus lhe dará vida e saúde para você ver a bondade do Senhor agindo em sua família. Deus vai lhe dá a 
alegria de viver o tempo da restituição na sua família. Decida continuar sendo um instrumento de Deus para curar sua família.  Precisamos aprender 
a entrar pelas portas de acesso. As portas de acesso dizem respeito às necessidades. Estreite o seu relacionamento com o seu filho. Não viva preso 
pelas mazelas do passado. Decida romper com todo nível de cadeia que prende você ou que queira prendê-lo. Deus tem muito mais para fazer na 
sua vida. Pais que amam curam filhos sim, mas esses filhos precisam querer ser curados também. Abra o seu coração para o amor do Pai que é 
Deus através do pai espiritual que Ele colocou sobre a sua vida. Decida plantar boas sementes, que certamente irá colher excelentes frutos! O que o 
homem semear, isso ceifará. 
 

MOMENTO DE OFERTA E ORAÇÃO & AVISOS – ORAÇÃO: Ore pela multiplicação das células e para Deus levantar líderes. OFERTA: Não há colheita sem 
semeadura. Vamos semear nesta hora! AVISOS – Última ceia da família do ano ocorrerá no próximo domingo dia 08 às 9h e 18:30h, venha e traga sua família e sua célula. Congresso Escolhas da 

rede #tamojuntos dias 6 e 7/12;  Nosso site está repaginado, com as fotos dos principais eventos da igreja; visite no endereço  www.cbpeniel.com as próximas lições da célula estarão disponíveis apenas no site 
da Igreja. A Comunidade Bíblica Peniel está realizando dois cultos ao nosso Deus aos domingos: O primeiro das 9h às 11:30 e o segundo das 18:30h às 21h. 

 

http://www.cbpeniel.com/

