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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  

2020 – O ano da dupla honra 

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  1 1 / 0 5 / 2 0 2 0  a  1 6 / 0 5 / 2 0 2 0  

Tema – Atitude esperada dos filhos de Deus – (1 João 3:1-3) 
SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO:  
LOUVOR E ADORAÇÃO: Separe músicas que estejam em harmonia com a ministração da Palavra. Não faça louvor de improviso! 

INTRODUÇÃO – O processo de adoção como filhos de Deus começa quando abrimos o nosso coração e recebemos Jesus Cristo como o 

nosso Senhor e Salvador. João 1:12,13 - Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem 
filhos de Deus, 13 os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas 
nasceram de Deus. Nossa vida começa ganhar um novo sentido e uma nova esperança a partir de um posicionamento no mundo espiritual: 
receber a graça oferecida por Jesus, ouvindo sua voz e abrindo o coração para Ele. Apocalipse 3:20 - Eis que estou à porta e bato. Se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quando abrimos o nosso coração para Jesus, somos identificados no 
mundo espiritual pelo fato de sermos guiado pelo Espírito Santo e ser protegido por Ele. João 14:23 - Respondeu Jesus: "Se alguém me ama, 
guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Porque temos este tesouro guardado em nosso coração, 
a Palavra declara que o maligno não toca na nossa vida, pois nossas transgressões e pecados foram perdoadas pelo poder do sangue de Jesus 
Cristo. 1 João 5:18 Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado; antes, Aquele que nasceu de Deus o 
protege, e não permite que o Maligno o possa tocar. A presença do Espírito Santo em nós, nos protege e nos dá a essência de filhos de 
Deus. Efésios 1:13,14 Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o 
Espírito Santo da promessa, 14 que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. 
Porque somos filhos de Deus, somos dotados pela presença do Espírito a raciocinar por princípios, de ter nossa audição seletiva e ter 
guardas de plantão a nosso favor impedindo que o inimigo entre. Hebreus 1:14 - Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados 
para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Salmos 34:7 - O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. 
Salmos 91:11,12 - Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos; 12 com as mãos 
eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. É por isso que o salmista declarou: Mesmo quando eu andar por um vale de 
trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23:4 Nesta noite iremos ver três 
atitudes presente na vida daqueles que passaram pelo processo de adoção como filhos de Deus: 
F.T.: A primeira atitude esperada por aqueles que são filhos de Deus é . . .  
1 – Celebrar a nova vida em Cristo - A nova vida que recebemos de Cristo precisa ser celebrada, porque este novo nascimento não se deu da 
descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem. Este novo nascimento ocorreu dentro de um proposito de 
Deus para nós. João 1:13 os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas 
nasceram de Deus. Fomos escolhidos por Jesus. João 15:16 - Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que 
permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A celebração é pelo poder transformador que nos alcançou. Muitas 
pessoas antes de Cristo viviam presos nas drogas, no álcool, presos em seus delitos e pecados, vivendo em tantas contendas, brigas e 
ilegalidades. Em Jesus experimentaram um nível de libertação de vícios e do engano, da acusação na mente. João 8:32 “E conhecerão a 
verdade, e a verdade os libertará". Através da fé em Jesus, muitas famílias são restauradas; muitos laços foram reconstruídos; as pessoas 
percebem a alegria de usufruírem do perdão de Deus. Hoje podemos celebrar a nova vida em Cristo que nos libertou dos vícios e do engano.  
Em Jesus podemos celebrar uma nova chance, uma nova oportunidade. Ser nascido de novo é motivo de celebração para os que são salvos e 
vão morar na Eternidade com Cristo. I João 5:1-12 “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao 
que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os 
seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados. 
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão 
aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo; não só por água, mas por água e 
por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, e o Espírito 
Santo; e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue; e estes três concordam num. Se recebemos 
o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de 
Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o 
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus 
não tem a vida.” A nova vida em Cristo é motivo de celebração porque Jesus tomou sobre si o fardo de nossos pecados e culpas e nos envolveu 
com a sua paz que excede todo entendimento. Você já agradeceu hoje a bênção de ter sido alcançado pela maravilhosa graça de ser 
chamado como filho de Deus? 
F.T.: A segunda atitude esperada por aqueles que são filhos de Deus é . . .  
2 - Manter a nova natureza - A nova vida em Cristo reproduz o caráter do Espírito Santo. Porque estamos em Cristo, nossa natureza é mudada 
e produz mudança de atitudes e comportamentos. Efésios 4:17-32 - Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como (aqueles 
que não são de Cristo,) os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. 18 Eles estão obscurecidos no entendimento e separados 
da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. 19 Tendo perdido toda a sensibilidade, 
ele se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. 20 Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de 
Cristo. 21 De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. 22 Quanto à antiga maneira 
de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, 23 a serem renovados no modo de 
pensar e 24 a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. 25 Portanto, 
cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. 26 "Quando 
vocês ficarem irados, não pequem". Apazigüem a sua ira antes que o sol se ponha, 27 e não dêem lugar ao diabo. 28 O que furtava não furte 
mais; antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. 29 Nenhuma palavra 
torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a 
ouvem. 30 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31 Livrem-se de toda amargura, 
indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 32 Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se 
mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A nova natureza precisa produzir o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, paciência, 



amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22,23. O esforço para manter a nova 
natureza produz um crescimento da vida de Deus em nós. “Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho; porque eu sei em 
quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia.” (II Timóteo 1:12) Alguns não conseguem 
preservar essa filiação porque não persistem na vida de Deus, antes perdem-na por causa do pecado. Mas os que perseveram, devem celebrar 
a bênção de guardar o bom depósito. Mateus 24:12,13 - Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que 
perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13 - Todos odiarão vocês por minha causa; mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 
Apocalipse 2:7 - Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está 
no paraíso de Deus. Apocalipse 3:21 - Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-
me com meu Pai em seu trono. Quando buscamos manter a nova natureza, ouvindo a direção do Espírito Santo em nossas escolhas, não se 
deixando embaraçar com o pecado que tão de perto nos rodeia, é porque temos o DNA de mais que vencedor em Cristo Jesus e por isso 
ouviremos: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor! ’ Mateus 
25:21 
F.T.: A terceira e última atitude esperada por aqueles que são filhos de Deus é . . .  
3 - Reproduzir a vida de Deus - 1 João 5:3 - “O amor de Deus significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos; contudo, os 
seus mandamentos não são pesados.” O governo do Espírito Santo na vida dos salvos nos conduz a reproduzir a vida de Deus. O poder 
transformador do Espírito Santo em nós, primeiro nos muda! Muda nossos conceitos, muda nossas ações e atitudes; muda nossa visão de 
mundo; para depois nos usar como agentes de mudança como sal da terra e luz neste mundo. “Porque Deus não nos deu o espírito de 
temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação” (2 Timóteo 1:7). O Espírito Santo veio como um manto de poder sobre Jesus, e através 
do qual Ele realizou grandes milagres durante Seu ministério físico e terrestre. Salmos 51:11 - Não me expulses da tua presença, nem tires de 
mim o teu Santo Espírito. Salmos 139:7 - Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? É a doce 
presença do Espírito Santo na vida do crente, que nos respalda e nos capacita a reproduzir a vida de Deus através de nossa vida. Onde quer 
que estejamos, as pessoas que passarem pela nossa vida devem perceber um impacto da presença de Cristo em nós, que nascemos de novo 
em Cristo Jesus, para sermos, o bom perfume de Cristo e despenseiros das boas novas do Evangelho de Cristo. Como reprodutores da vida 
d’Ele, temos o desafio de ensinar os valores do Reino onde quer que estejamos. Temos um encargo de fazer a obra da Cruz de Cristo 
conhecida de todas as pessoas que cruzarem nosso caminho. “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio.” Provérbios 11:30 
Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça; dêem também de 
graça. Mateus 10:8 Uma das últimas pregações de Jesus aos seus discípulos aqui na terra foi uma convocação para sermos os agentes que 
irão expandir o Reino de Deus através do nosso testemunho pessoal: Mateus 28:19,20 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos".  
Conclusão - Como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, precisamos Celebrar a nova vida em Cristo.  Neemias 8:10 - Este 
dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá". Filipenses 4:4,5 - Alegrem-se sempre no Senhor. 
Novamente direi: alegrem-se! 5 Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O desafio de manter a nova natureza se 
torna uma realidade quando nos expomos aos valores do Reino revelado em sua Palavra. Para isso é preciso fazer da Palavra de Deus como 
lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oséias 6:3 - Conheçamos o Senhor; esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como 
nasce o sol, ele aparecerá; virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra." Oséias 4:6 - Meu povo foi 
destruído por falta de conhecimento. "Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes; uma 
vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O próprio Jesus disse em Mateus 22:29 - "Vocês estão enganados 
porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus! Para reproduzir a vida de Deus, precisamos assumir o proposito para o qual 
fomos escolhidos por Cristo: fazer discípulos! João 15:16 - Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Viver em 
conformidade com essa missão que recebemos de Cristo, produz satisfação de desfrutar da alegria de sermos filho de Deus! Decida fazer a 
diferença na sua casa, no seu trabalho, na Igreja. Que todos saibam que ser filho de Deus fez você uma pessoa melhor.  
 

MOMENTO DE OFERTA E ORAÇÃO & AVISOS – ORAÇÃO: Escolha uma família e se coloque como intercessor. Vamos interceder por três pessoas 

que não conhecem a Deus e vamos orar uns pelos outros. Ore pela multiplicação das células e para Deus levantar líderes. OFERTA: Baixe o aplicativo pic pay para realizar sua oferta ou 

faça a transferência bancária para o Bradesco Agência 3021-0 Conta 60246-9 CNPJ 10.309.544/0001-93 Não há colheita sem semeadura. Vamos semear nesta hora! AVISOS – 

Este é o momento de você ficar em casa, de quarentena. Se proteja e proteja sua família; todas as vezes que você sai, se expõe e expõe seus familiares. Participe do Culto às quartas-feiras e 

domingos pelo Canal do YouTube cbpeniel. Divulgue com seus familiares. Visite o site 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 on-line ao nosso Deus aos domingos: O primeiro das 9h às 11:30h e o segundo das 18:30h às 21h. Toda terça-feira célula on-line pelo 

Instagram @cbpeniel ou @prenoquedantas live às 19:30h; Todo domingo às 22h oração do Salmo 91 pelo Instagram. 

http://www.cbpeniel.com/

