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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  1 1 / 1 1 / 2 0 1 9  a  1 6 / 1 1 / 2 0 1 9  

 Tema – Gratidão – O código da honra – (Miqueias 6:2-8) 
SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO: Qual foi o momento que você mais se emocionou na sua vida? 

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

INTRODUÇÃO – O dicionário define gratidão como sendo o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, 
um favor. É um sentimento de reconhecimento por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio, em favor de outra. Gratidão é uma espécie 
de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Neste texto de Miqueias, aprendemos que a ingratidão, a 
indiferença do povo em relação ao relacionamento com Deus e com seus princípios, provocam à ira d’Ele e atrai a sua justiça. Ouvi a acusação de 

Yahweh; porque o SENHOR tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Vemos que Deus deseja saber o motivo da 
indiferença de seu povo. 3 Ó meu povo, dize-me claramente: Que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me! Vemos neste texto de Miqueias, Deus 
relatar as visitações e livramentos e intervenções d’Ele na história de Israel! 

 

1 – DEUS TE LIVROU DA ESCRAVIDÃO E TE CONDUZIU PARA UM NOVO TEMPO - 4 Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da 

escravidão; e enviei Moisés, Arão e Miriã adiante de ti. Da mesma maneira como Deus agiu com livramento no povo de Israel, em Jesus, Ele te libertou da 
escravidão do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. João 8:32 No Egito podemos ver: a)Deus protegeu o povo Hebreu da visitação 
do espirito de enfermidade; b)Deus saciou a sede de seu povo enquanto os egípcios não tinham o que beber; c)Deus protegeu os rebanhos de 
ovelhas e gados do povo Hebreu, enquanto os rebanhos dos egípcios morreram nos campos; d)Deus protegeu a casa dos Hebreus enquanto o 
espírito de morte visitou a casa de cada família egípcia; e)Deus favoreceu o seu povo, fazendo uma transferência de riquezas! Todo ouro, prata, 
pedras preciosas e os melhores tecidos e roupas saíram das mãos dos egípcios para as famílias de Israel; f)Deus abriu o mar vermelho, quando o 
povo não via saída; g)Todos quando se colocaram no caminho do povo de Israel, caíram por terra. Tudo isso par causa da presença de Adonai o 
Senhor em meio ao seu povo. Êxodo 33:15 - Replicou Moisés: “Se não vieres Tu mesmo, não nos faças sair daqui.” Dá mesma forma, Deus faz com você 
hoje. 

 

2 – DEUS TRANSFORMA PALAVRA DE MALDIÇÃO EM DECRETOS DE BÊNÇÃOS - 5 Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, 
pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu! Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes de Yahweh são justas!” 

Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, Deus fez com que a Palavra de Balaão fosse transformado em 
decretos de benção para o seu povo. Números 22:2-6 - Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus,  e Moabe mandou seus emissários 

para chamar Balaão, . . . E a mensagem de Balaque solicitava: “Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra; estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, 
eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu o sei muito 

bem: aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado!” SQN. Porém, com a intervenção de Deus, ainda que Balaão 
quisesse, não conseguia amaldiçoar os israelitas.  Números 23:6-23 Assim, Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele com 

todos os príncipes de Moabe. 7 Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema: 8 Todavia, como amaldiçoaria eu, aquele a quem Deus não 
amaldiçoou? 18 E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema: 19 Deus não é ser humano, para que minta, e nem filho do homem para que se 
arrependa, porventura diria Ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? 20 Portanto, recebi uma ordem para abençoar; Ele abençoou, e não posso mudar isso. 
21 Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel! O Eterno, o Deus de Israel, está com eles; o brado de aclamação do Rei ressoa 
no meio desse povo. 22 É Deus quem os está trazendo do Egito; eles têm a força de um touro selvagem. 23 Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem 

magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: ‘Vê tudo quanto Deus tem realizado!’ Há um decreto nas regiões celestes 
que não cabe maldição sobre os escolhidos de Deus. Você é escolhido de Deus. recebi uma ordem para abençoar; Ele abençoou, e não posso mudar 
isso. O selo de que você é propriedade exclusiva do Deus vivo, é a marca que Deus é contigo; O Eterno, o Deus de Israel, está com eles; o brado de 

aclamação do Rei ressoa no meio desse povo. Creia que mesmo em meio a situações difíceis, Deus está guiando sua vida. Não há feitiçaria e nem magia 
negra ou palavra de maldição que tenha poder sobre sua vida. 23 Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. 

 

3 – DEUS ESPERA UM CORAÇÃO DE GRATIDÃO QUE TE APROXIME D’ELE - 6 Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do SENHOR e 

como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados, de bezerros de um ano? 7 Yahweh se agradaria com 

milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Para nos relacionarmos com Deus, é preciso reconhece-lo em todos os nossos caminhos, em todas 
as nossas escolhas. 8 Ó ser humano! Ele já te revelou o que é bom; e o que Yahweh exige de ti senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a 

lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus! Deus se revelou através de seu filho Cristo Jesus, para termos acesso através d’Ele a justiça 
de Deus. Hebreus 1:1-3 Havendo Deus, desde a antiguidade, falado, em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, 2 nestes 

últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o Universo. 3 Ele, que é o resplendor da 
glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando tudo o que há pela Palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou 
à direita da Majestade nas alturas. 

 

CONCLUSÃO - Através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus te livrou da escravidão e te conduziu para um novo tempo. Você deseja viver o novo 
tempo que Deus tem para sua vida? Você tem a marca da promessa! Através de Jesus, Deus transforma palavra de maldição em decretos de 
bênçãos na sua vida. Não há feitiçaria e nem magia negra ou palavra de maldição que tenha poder sobre sua vida. Você quer andar na cobertura 
desta Palavra viva? Deus espera de você um coração de gratidão que te aproxime d’Ele. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se 
Ele é seu Salvador, é porque o libertou do estado de condenação que você se encontrava antes de conhecê-lo! Você tem um coração grato a Deus 
por tudo que Ele fez por você? 
 

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 – Nosso site está repaginado 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/

