
 
 
 

CÉLULA 44/2020 
 

 

QUEBRA GELO 
 
É muito fácil alguém se distrair e perder o foco. No seu ponto de vista o que faz uma pessoa 

desanimar e deixa de seguir Jesus? 
______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: SEGUIR PARA O ALVO 

Gênesis 13:14-18 

 

A graça de Deus nos trouxe até aqui e é por essa graça que vamos avançar. A experiência de 

Abrão, contada nesse texto, pode ser uma fonte de revelação para nós. Deus queria inaugurar um 

novo tempo na vida desse seu servo, mas seriam necessárias algumas atitudes de sua parte para 

que a bênção do Senhor fluísse. 

 

Assim também nós, precisamos encarar a cada desafio para avançar. Para isso, algumas posturas 

serão fundamentais. 

 

1) PRECISAMOS SUPERAR AS PERDAS E DECEPÇÕES – (v. 14a) Essa experiência de Abrão 

se deu “depois que Ló se apartou dele”. Ló era um sobrinho querido daquele servo de Deus, mas 

que não tinha a mesma visão e acabou lhe causando muitos problemas. Finalmente, Ló se foi e o 

coração de Abrão ficou partido. Mas era preciso superar a perda e foi isso o que ele fez. Se há 

algo do passado que ainda está prendendo o seu coração, livre-se disso hoje na presença do 

Senhor. Esqueça o que não contribui para seu avanço e olhe para frente e prossiga. 

 

2) PRECISAMOS EXERCITAR FÉ A PARTIR DA CONDIÇÃO EM QUE NOS ENCONTRAMOS 

(v. 14b e 15) – Deus mandou Abrão “levantar os olhos e olhar” e depois lhe prometeu que “toda a 

terra que ele visse seria sua”.  Era necessário, portanto, que aquele homem fizesse um esforço de 

fé, desenhando em sua mente as conquistas que pretendia alcançar. Da mesma forma, nós 

precisamos ter a iniciativa de definir nossos alvos em Deus.  

 

Considerando a posição em que estamos e o poder do Senhor agindo em nosso favor, devemos 

estabelecer claramente aonde queremos chegar (se colocarmos nossas metas em um papel, isso 

nos ajudará a manter o foco). 



3) PRECISAMOS DESENVOLVER UMA VISÃO MULTIFOCAL (v. 14c) – O Senhor mandou 

Abrão olhar “para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente”. Ele deveria projetar sua 

conquista em todas as direções. Assim também, nós devemos avaliar e fazer alvos para todas as 

áreas importantes de nossa vida: espiritualidade pessoal, família, estudos, profissão, saúde, 

relacionamentos, ministério na igreja, etc. 

 

Vamos procurar definir o que pretendemos conquistar em cada uma dessas dimensões a cada 

ano.  

 

4) PRECISAMOS MOSTRAR DISPOSIÇÃO PARA CONQUISTAR NOSSOS IDEAIS – (v. 17) 

Uma vez que tenhamos alvos claros, devemos dar passos na direção deles. O Senhor mandou 

Abrão “percorrer a terra, no seu comprimento e na sua largura”. Aquele servo teve que “suar a 

camisa” pelos seus ideais. Não seria na passividade que ele iria conquistar. 

 

Você precisa começar desde agora a dar passos práticos na direção do que almeja.  

O que fará você melhorar a condição da sua família? 

Que esforço será necessário para prosperar em seu trabalho, estudo ou ministério? 

Qual o preço para que sua saúde física, espiritual, emocional melhore? 

Se você sabe o que fazer, comece! 

 

5) PRECISAMOS DECIDIR LEVANTAR ALTARES EM NOSSA CAMINHADA – (v. 18) – Assim 

que Abrão começou a caminhar na direção dos seus sonhos, ele levantou um altar. Aliás, em cada 

etapa ele parava para buscar a Deus.  

 

É tempo de buscar ao Senhor! Levantar altares é separar momentos exclusivos com Deus, parar 

tudo para estar com Ele, adorá-lo, orar e ouvir sua voz. Se não estivermos dispostos a fazer isso, 

nossos sonhos e nossa correria não serão suficientes para trazer nossas conquistas. 

 

CONCLUSÃO - Se houver algum visitante descrente, faça o seguinte apelo: "Você quer ter sua 

vida diferente? Então faça as coisas de forma diferente. Comece por entregar sua vida a Cristo e 

assumi-lo como seu Senhor e Salvador" – Faça a oração de entrega e consolide os que forem 

ganhos. Depois, gaste um tempo de oração pelas metas pessoais que cada discípulo tiver. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 
Levíticos 27:30-32 - O dízimo é Santo ao Senhor. 
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COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

- Dia 29/11 - Culto da Família as 9 e às 19h (uso obrigatório de máscara durante todo culto) 

- Dia 05/12 – Rede de Jovens - Conexão Jump 

- Dia 06/12 – Batismo no Shalom às 9h 

- Dia 12/12 – Congresso de Intercessão às 16h  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 
- Orem pelo Brasil e seus governantes, para que possam direcionar o povo brasileiro da melhor 

forma possível, neste momento de grande crise por qual estamos passando.  

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo  

122:6 


