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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  2 5 / 0 5 / 2 0 2 0  a  3 0 / 0 5 / 2 0 2 0  

Tema – O desafio de andar em Santidade – (1 Pedro 1:13-23) 
SUGESTÃO DE QUEBRA-GELO: O que você precisou abrir mão, que mais lhe custou, para andar em santidade diante de Deus?  
LOUVOR E ADORAÇÃO: Separe músicas que estejam em harmonia com a ministração da Palavra. Não faça louvor de improviso! 

INTRODUÇÃO – Somos desafiados a termos a mesma santidade de Jesus - “Sede santos, porque Eu Sou santo!” Temos aprendido que ser santo 

é mais do que ser separado de algumas coisas, é ser separado para Deus. A santidade é estabelecida na vida através de escolhas dirigidas 
pelos valores do Reino. A santidade é desatada quando decidimos fazer da Palavra de Deus a lâmpada para os nossos pés e a luz para o 
nosso caminho. O livro de Gênesis traz a história de um homem que escolheu reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Este homem 
construiu uma amizade com Deus através de uma caminhada no dia a dia. Este homem foi o Profeta Enoque. Gênesis 5:24 - Enoque andou com Deus; 

e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou.” O profeta Enoque escolheu andar com Deus. Não apenas um encontro de três dias em um final de 
semana. Quando você começa a andar com uma pessoa, você passa a ter atitudes e comportamentos semelhante aos daquela pessoa. Quanto 
mais próximo de Deus, mais santo você será, mais parecido com Deus se tornará. Todos os que andam em santidade são tomados para 
Deus, separados para Ele. Deus nos desafia a andar em santidade. 

 

1 – DECIDA TER A ESSÊNCIA SANTA - 1 Pedro 1:13-14 – Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir; alertas, depositai toda a vossa 

esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde às paixões 

que tínheis outrora, quando vivíeis na ignorância. Buscar ter a essência santa é dever de quem serve a Deus. I Corintios 2:16. Todavia, nós temos a mente 

de Cristo! Diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo é preciso 
conhecê-lo! E o conhecemos quando mergulhamos em sua Palavra. A Palavra de Deus quando entra em nosso coração, produz fé. É com o 
escudo da fé que poderemos paralisar os dados inflamados do maligno que são lançados contra a nossa mente. É porque temos a mente de 
Cristo, que precisamos discernir bem as coisas espirituais dos materiais; por isso, escolhemos priorizar o Reino de Deus e a sua justiça na 
esperança de que Deus cuidará de nossas vidas. (Mt 6.33). Não aceite visitações de crise de identidade em relação à sua santidade. Deus 
quer fazer de você um homem e uma mulher que influencie sua geração. Porque temos a mente de Cristo precisamos estar com a mente preparada, 

prontos para agir; alertas, depositando toda a nossa esperança na graça que nos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. A essência de Deus mudou 
o nosso DNA. Assuma a sua identidade e entenda que só há um caminho: a santidade. Não negocie a sua santidade. Se somos de Deus e 
pertencemos a Ele, então nossa vida tem que ser de santidade. Hoje libertos do pecado, não podemos permitir que o mundo nos amolde às paixões que 

outrora tínhamos, quando vivíamos na ignorância. Não permita ser aprisionado por aquilo que você já venceu. Cristo te libertou.  

 

2 – UMA VIDA DE SANTIDADE IDENTIFICA AS CILADAS DO MAL - 1 Pedro 1:15-17 - Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-

vos, da mesma maneira, santos em todas as vossas atitudes. 16. Porquanto, está escrito: “Sede santos, porque Eu Sou santo!” 17. E, se invocais por Pai aquele que, 

sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação. Se fomos alcançados pelo Deus santo, 
precisamos considerar a santidade daquele que nos convocou. Se o Deus santo nos deu de sua essência, precisamos decidir mudar a nossa 
essência com atitudes que honrem a sua santidade. Como podemos desenvolver a essência de Cristo em nós? Vigiando em todo o tempo 
contra as ciladas do diabo. Se sujeitar a Palavra revelada, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos! Tiago 4:7-8 - Sujeitai-vos, pois, a 

Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Uma das artimanhas do diabo para derrubar crentes 
aliançados é gerar situações que nos afastem do proposito central para o qual fomos escolhidos: a frutificação. Hebreus 12:2 - Olhando para Jesus, 

autor e consumador da fé. Nossos olhos precisam estar focados em Cristo. Quando nos propomos andar em santidade diante d’Ele, Ele nos 
respalda. Jeremias 1:8 - Não temas diante deles; pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Na caminhada com Cristo, somos ensinados a lançarmos 
aos seus pés nossas ansiedades, nossas preocupações, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7 - Lançando sobre ele toda a vossa 

ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Santidade é não haver nada entre você e Deus, nada nem ninguém.  

 

3 – A GRATIDÃO PRODUZ UMA VIDA SANTA - 1 Pedro 1:19-23 - Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de Cordeiro sem mácula ou 

defeito algum, 20. conhecido, de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. 21. Por intermédio dele credes em Deus, 

que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Uma vida de santidade é resultado de uma 
escolha: viver reconhecendo o Senhor em todas as áreas de sua vida como fez o Profeta Enoque. É ser grato por aquele que não conheceu 
pecado, porém, Deus o fez pecado por nós. Nós que outrora éramos profanos, pecadores, precisamos ser santo como Jesus é santo. Cristo 
se tornou o que eu sou para me dar o que é d’Ele a fim de me libertar do pecado e suas consequências. Hoje podemos permitir que a Palavra de 
Deus produza uma mudança na nossa conduta. Para isso precisamos reter a Palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. 22. 

Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à Verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. 

Porém, só seremos purificados se nos expormos às águas purificadoras da Palavra. 23 Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, 

mas imperecível, por meio da Palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. 

 

CONCLUSÃO - A forma de nos tornarmos santos é nos comprometermos com os valores do Reino de Deus. Porque amamos a Deus, 
precisamos ser promotores do crescimento do Reino e não permitir que a Igreja de Cristo se torne uma fábrica ou alvo de escândalos. 

Hebreus 12:1 - Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de 

perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A nossa aliança com Deus precisa gerar o desejo de andar em santidade e 
justiça diante d’Ele todos os dias de nossa vida. A Palavra de Deus em nossa direção é: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que 

vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2,11 Decida andar em santidade e justiça diante d’Ele todos os dias de sua vida. 
 

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. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/12/1+
http://www.cbpeniel.com/

