
  

CÉLULA 13/2020 

 

 

QUEBRA GELO 

 
Em tempos tão confusos e incertos, o que você espera que aconteça em sua vida? 

_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

Tema: Atitudes certas, vida de qualidade. 
Romanos 12:1-8 

 
Pergunta: “Quem quer viver uma vida de qualidade?” 
Nada mais é que, ter paz consigo mesmo e com os outros. É estar tranquilo em tudo, mesmo vendo 

acontecer muitas coisas ruins em sua volta. 
Será que é possível viver assim? Sim, é possível. 

 
A Bíblia sagrada é um livro com mais 30 mil promessas, que nos garante viver uma vida de paz em 

meio às luta. 
Salmo 91:7 “Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.” 
Salmo 91:10 “Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda”. 
 
Não estamos dizendo que não vamos passar por dificuldades, o que queremos garantir a você é 

que, na palavra de Deus encontraremos caminhos seguros. Se colocado em pratica e obedecer, 
vamos desfrutar dos bons resultados. 

 
João 16:33 “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende 
bom ânimo, eu venci o mundo”. 
 
Precisamos de uma vez por todas entender que, copiar e muitos mais fácil e rápido para ter a 

solução. Quem nos ensina isto é Ap Paulo.  
1 Co 11:1 “Sede meus imitadores, como também eu de Cristo”. 
 

Estamos mais uma vez nas cartas aos romanos que nos traz lições poderosas que, nos dará direção 
dos passos para ter uma vida completamente abençoada. 

 
Paulo inicia o versículo de romanos 12 escrevendo a igreja: 

 (V.1) “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em 
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” 
 

Ao dizer “irmãos”, Paulo estava no propósito, de ensinar a igreja de Jesus, algo poderoso. 



1) A importância de prestar cultos a Deus. 
(V.1) “... apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso 
culto racional.” 
 

Ele não disse corpo, ou uma pessoa, mais disse corpos, ou seja, todos os que dizem ser cristão 
devem dar cultos a Deus. 

 
O que quer dizer culto? Homenagem.  
E a quem deve se dar culto? Jesus sempre será o motivo em prestar homenagem por ter morrido 

pelos os nossos pecados. 
 

A ordem é: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 
Santo quer dizer separado. 
 

Então Deus requer que cada um de nós preste culto com uma vida sem pecado, que seria uma 
oferta agradável a Deus. 

 
2) Como cristão cuidado para não achar as coisas do mundo normal 

(V.2) E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” 
 

A) Não se conforme (molde) com o mundo. 
1 João 5:19 “Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno”. 
 
Como cristão já temos um padrão que nos dá direção, que é a palavra de Deus, e não podemos 

nos deixar ser contaminados com as ideologias humanas, que não tem nada a ver com o palavra 
do Eterno. Cuidado igreja! 
 

B) “Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 
seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.” 
A nossa mente é o maior campo de batalha, e neste tempo que estamos vivendo precisamos ter 
uma mente renovada, e saber que o nosso adversário arma cilada contra a igreja, que é o sua maior 

rivalidade, então precisamos pedir a Deus brindar a nossa mente e não ficar colocando, através da 
internet, lixos que entram através dos olhos e ouvidos. 
 

Nestes dias peço a toda a igreja de Jesus cuidado com seus olhos e ouvidos, para não contaminar 
a sua mente, que as consequências será mexer no seus sentimentos, trazendo medo, e vai lhe 

conduzir a ter atitudes de um fracassado. 
2 Timóteo 1:7 “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de 
moderação”. 
 
3) Deus tem projeto de uma vida pra você. 

Só com uma mente que se Renovada poderemos viver o que Ap Paulo diz; “para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. 

A vontade de Deus sobre sua vida é: vida boa / vida perfeita / vida agradável. 
 
CONCLUSÃO: Se você não está vivendo o que a Palavra de Deus diz, reveja conceitos, atitudes, é 

decida hoje mesmo mudar a forma de pensar e agir. Decida viver os padrões da Palavra é não das 
coisas que os homens dizem. Leia e estude a Bíblia Sagrada. Decida caminhar com um líder espiritual 

que vai lhe ajudar no caminho, é assim você viverá dias de qualidade em nome de Jesus. 
 

(Se alguém que está na célula não tem Jesus, convide a aceitar Jesus como Senhor da sua vida.) 
 



_______________________________________________________________________________ 
 

  MOMENTO DE PROSPERIDADE 

 

Marcos 4:26-29 – Tudo que praticamos em nossas vidas se transformam em uma semente no 
Reino do Espírito. Quem é um agricultor sabe que é realmente um milagre plantar 2 grãos de milho 

e após poucos meses colher um pé de milho com 4 ou 5 espigas, onde em cada espiga nascem de 
280 a 420 grãos. Que salto maravilhoso? É um milagre, mas assim é a vida espiritual. 
 

Como não estamos fazendo culto presencial, faça suas ofertas, dízimos e primícias, através de 
depósito ou transferência bancária. 

Banco Bradesco 
Agência 0915 
Conta Corrente 5562-0 

Igreja Ministério Deus de Promessas 
CNPJ 10.991.233/0001-57 

 
____________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Respeitando ordens do isolamento social, todas as atividades da Igreja, estão suspensas por tempo 

indeterminado. Porém os cultos e as células serão feitas usando a Internet. Estejam atentos aos 

canais de comunicação da igreja. 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

 

- 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 

- Orem pelo Poder de Deus, neste momento de Pandemia que todos estamos vivendo. 


