
  

CÉLULA 04/2020 

 

 

QUEBRA GELO 
 

No processo de uma vida com Cristo o que é mais difícil manter? Vida de oração, vida de jejum, 
vida de leitura da Palavra? Conte por que? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

 

TEMA: O PROCESSO DA QUEDA 

Gênesis 3:24 

 

 

Vivemos em um mundo sedutor, sedução essa que propõem que venhamos a negociar as verdades 

eternas afim de que desejos sejam correspondidos. Tais desejos tem como fundamento nos afastar 

de Deus e o cumprimento de Suas promessas. 

 

“Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito 

quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem 

fazer o que vocês querem”. Gálatas 5:17  

 

No livro de Gênesis está registrado o momento que o pecado entrou, e por conseguinte toda a 

humanidade foi destituída da Glória de Deus. 

“Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. ” Romanos 3:23 

 

O homem foi dotado de intelecto, capacidade de governo, tomada de decisão e responsabilidade 

moral, por essa razão é da responsabilidade do homem a capacidade de decidir e por conseguinte 

também viver de seus próprios resultados.  

 

O pecado passou a existir através da desobediência. Momento esse que nossos primeiros pais no 

Éden, desobedeceram uma ordem dada por Deus. Onde houve consumação pela ardilosa estratégia 

de satanás, usando um artificio de convencimento que foi irresistível e fatal. A "SEDUÇÃO". 

O diabo viu que Eva ao passar pela proibida "arvore do bem e do mal”, ela ficava olhando e 

desejando comer daquele fruto tão apreciável, de aparência apetitosa, inebriante e sedutora  



Gênesis 3. 6 “E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, 

e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu 

marido, e ele comeu com ela”. 

 

Então, o diabo usou algumas ferramentas para tenta-la, para fazê-la pecar. 

 

1- Veio a sugestão de duvidar da Palavra de Deus. 

Genesis 3-4 “Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis”.  

Cuido para quem você tem empestado o seu ouvido, Eva deu seu ouvida ao diabo. 

 

2- Depois aconteceu o famoso “isto não tem problema”, onde a Palavra de Deus foi 

desacreditada. 

Que mal Eva fez, sendo que não colocou fogo no jardim? Eva desobedeceu tomando o fruto que 

não podia. Pecado é desobedecer o que Deus disse que não pode. E isto trouxe trágicas 

consequências. 

 

3 - Como consequência, também influenciou o coração do homem, resultando, por 

último, a desobediência.  

Você nasceu para influenciar ou ser influenciado para o bem ou mal? O que você tem sido? 

O homem não poderia dar desculpas a Deus dizendo que o erro era a mulher, sendo que foi ele 

mesmo que trouxe a informação no qual não poria comer do fruto.  

 

Estou sempre dizendo: vamos viver este ano de resultado ou desculpas?  

• Eva não resistiu à tentação da serpente.  

• Jesus venceu a tentação. 

 

“Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato 

de salvação liberta todos e lhes dá vida”. Romanos 5:18 

 

A profundidade do nosso relacionamento com a Palavra e relacionamento com “Jesus Cristo”, vai 

determinar o nosso posicionamento no momento da tentação. 

 

CONCLUSÃO: Jesus é o grande exemplo a ser seguido pois Ele venceu o Diabo, e nos garante que 

também venceremos. 

Mateus 16:18 ”Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, 

e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” 

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Eclesiastes 11:6 – “Semeia pela manhã a tua semente e a tarde não repouses a mão, porque não 
sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas”. 
Deus quer que sua vida venha ser resultado de uma boa administração e fidelidade com Ele. Não coma a 

semente, coma o pão e use a semente para plantar. A sua primícia, o seu dízimo e a sua oferta, são sementes, 
por isso honre a Deus com elas. 



_______________________________________________________________________________ 

 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Dia 08/02 -  Relógio de Oração - Rede de Jovens 

Dias 14, 15 e 15/02 -  Encontro de Homens da Equipe 2 

Dia 15/02 -  Rede de Mulheres 

De 21 a 25/02 – Acampa Jump 2020 

Dias 28, 29/02 e 01/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 1  

_______________________________________________________________________________ 

  

 

- 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 


