
 
 

O conhecimento das Escrituras e do Poder de Deus 
ROTEIRO DAS CÉLULAS - Lição 87/2018 
Texto bíblico: Mateus 22:23-32 

 

Errais no original, significa: desviar-se do caminho, ser induzido ao erro, desviar-se da verdade. E podemos 
entender que o oposto também é verdadeiro, quando conhecemos, acertamos o alvo.  

 
Nesta lição destacaremos dois pontos fundamentais para nossa vida cristã: 
 

1. Conhecer as escrituras: 
 
Precisamos conhecer as Escrituras e saber o que a Palavra diz a nosso respeito: 
 
Rm 8:17- E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de 
Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 
Ef 1:13 - e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa; 
I Jo 5:18 - mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 
Rom 10:9 - Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 
At 2:21 - E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 
Ct 6:3 - Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu 
Gl 2:20 - Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora 
vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. 
Rm 6:22 - Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para 
santificação, e por fim a vida eterna. 

Se antes era impossível parecermos com Jesus, hoje através do Espírito Santo que habita em nós, 
podemos nos tornar a cada dia semelhantes a Ele.  Neste processo de santificação é fundamental 
conhecermos a Palavra e entendermos o que temos acesso, quando aceitamos Jesus como Senhor das 
nossas vidas.  

2. Conhecer o Poder de Deus: 
 

As coisas de Deus não funcionam como as coisas naturais. O texto de Mateus 22, trás um diálogo de Jesus 
com os Saduceus, um povo que não reconhecia as coisas espirituais, eles somente criam na Torá. Não 
acreditavam em anjos, ressurreição e outros sinais. E Jesus responde aos seus questionamentos usando 
exatamente estes elementos espirituais: anjos, ressurreição. 
 
Este texto nos ensina uma importante verdade: eu não posso viver de modo natural, somos peregrinos 
nesta terra, precisamos viver o sobrenatural de Deus. Porém, esta é uma decisão pessoal e intransferível.  
 
Se cremos que em nós o Espírito Santo habita, ou seja, o próprio Deus escolheu habitar em nós, não 
podemos viver uma vida igual aos outros. 
 
Quem você vai decidir ouvir e valorizar? Deus quer estar conosco em tudo: quer nos ajudar, orientar, 
inspirar para coisas grandes. Deus nos chama para viver sonhos altos com Ele:  Porque assim como os 
céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e 
os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9 
 
Devemos buscar as coisas do Reino em primeiro lugar! Nós temos o Espírito Santo e podemos fazer o 
melhor em tudo, por causa Dele! Isso exige de nós rendição! 
 
A nossa Fé tem que se apoiar no poder de Deus! Não existem limites para Deus! I Cor 2:4 
Poder / Dunamis: força, habilidade, poder para realizar milagres, excelência moral.  
Qualquer pecador que se arrepende, recebe este poder de Deus! Atos 3:19 
O Dunamis de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. II Cor 12: 7-10  
Porque quando sou fraco, sou dunatus (forte, cheio de poder de Deus) 
Zc 4:6 - E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por 
violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. 
 
Qual será nossa escolha? Viver de forma natural ou crer no sobrenatural de Deus?  Dedique um tempo ao 
final ORANDO!  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/55/9+

