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 Café de Casais – 03 de Dezembro – Não Percam 25/11 (20:00) – REUNIÃO DE LÍDERES DE CÉLULAS 

 

 
O que é a célula para você?  Porque você vem para a célula? 

Muitas vezes nossa motivação para vir à célula é a companhia das 
pessoas, ou até mesmo a rotina, mas essa será a motivação correta? A 
célula é o dia que reservamos para adorar a Deus em casa, e Deus 
espera que estejamos dispostos a ter um relacionamento com ele. 
 
Quando a nossa adoração, culto e reunião na presença de Deus é 
aceita por ele? Como Deus se agradaria desta célula? 
 
O culto só sera aceito se for expressão de uma vida santa. Deus nao vai 
aceitar o culto, o sacrifício, as lágrimas e a oração. (Malaquias 2:13). 
Muitas vezes choramos na presença de Deus, e trazemos nossa oferta, 
porém naquela resposta de Deus ao povo vemos que Deus espera de 
nós fidelidade. Aquele povo se casava com estrangeiros contra a 
vontade de Deus, não obedeciam às leis e esperava que Deus os 
aceitasse. Será que não agimos da mesma forma?  
 
Apenas chorar e participar de campanhas faz com que Deus 
responda nossa oração? 
 
Se somos do Senhor, temos que ter uma vida que seja coerente ao que 
fomos chamados. Senão nossas orações não serão respondidas, não 
adianta tentarmos com lágrimas e campanhas, se nossa vida não 
corresponde a vida a qual fomos chamados. (separados=santificados) 
 
Você já pediu pela justiça de Deus? E se Deus aplicar sua justiça, 
nós também não temos nossas culpas? 
 
Olha nós passando dificuldades aqui e nossos inimigos se dando bem, 
veja os mensalões se nao valeram a pena. Onde esta a justiça de Deus,  
A resposta dele é:  Vocês querem justiça então tá vou começar por vcs. 

3:1 - Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho 
diante de mim; e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós 
buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais; eis que ele vem, diz o 
Senhor dos exércitos. 
 
Primeiro vou madar meu mensageiro diante de mim para me preparar 
o caminho.  Repentinamente virá o Senhor: 
 
V2 - Mas quem suportará o dia da sua vinda? e quem subsistirá, quando 
ele aparecer? Pois ele será como o fogo de fundidor e como o sabão de 
lavandeiros; assentar-se-á como fundidor e purificador de prata; e 
purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que 
tragam ao Senhor ofertas em  justiça. 
 
Alguma vez você já pensou em deixar de ir à igreja ou à célula? 
Alguma vez já pensou: Se Deus não me reponder eu paro de ir à 
igreja? 
 
As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós 
dizeis: Que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. 
Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em 
andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora pois, nós reputamos 
por bem-aventurados os soberbos; também os que cometem impiedade 
prosperam; sim, eles tentam a Deus, e escapam.(Ml 3:13-18) 
 
Na sua opinião, como devemos cultuar a Deus, e onde temos 
falhado? 
 
Líder deixe que todos participem! Peça para que todos os 
membros dêem a sua opinião! 


