
SEJA UM ABENÇOADOR 
ROTEIRO DAS CÉLULAS – Lição 88/2018 

Texto Base: Gênesis 12:1-3  
 

Abrão vivia na região da Mesopotâmia, num lugar onde só havia idolatria, milhares de deuses. Ali não se 

conhecia o Deus, Criador dos céus e da terra. Abrão ouviu a voz de um Deus de quem nunca tinha ouvido falar. 

Gênesis 12:1 – O Senhor disse a Abrão: “Sai da tua terra e do meio dos seus parentes”, mas não disse para 

onde. Sem saber aonde ia, Abrão obedeceu e saiu. Disse ainda: “abençoarei quem te abençoar” (Gênesis 12:3). 

Quem vier te abençoar, Abrão, sairá abençoado. Deus é galardoador. Ele tem a essência do dar, do abençoar.  

Gálatas 3:11-14 – O justo viverá pela fé. A bênção de Abraão chegou a nós, gentios, por meio de Jesus. E, 

assim como Abrão, fomos chamados a sair; sair da nossa zona de conforto e viver pela fé em obediência à ordem 

do Senhor; sair dos nossos velhos costumes, deixar as heranças que temos recebido e que não fazem parte do 

propósito de Deus para nós; deixar os deuses do passado e servir ao Único Deus Verdadeiro. 

Quais são os deuses que nos conduzem na administração da nossa agenda semanal? Será que tem alguém 

gerindo os nossos recursos no lugar de Deus? Televisão, futebol, sexo, trabalho, etc.? Precisamos abandonar as 

coisas que são governadas por outros deuses. O Senhor fala conosco e nos diz aonde devemos ir e o que temos 

que fazer. O que, então, deve vir primeiro? A obediência. Não importa aonde Deus nos manda ir. Vamos em 

obediência, vamos pela fé. 

Gálatas 3:14 – Se a bênção de Abraão chegou até nós por meio de Jesus, devemos ser bênçãos para os 

que estão à nossa volta. Se eu começar a abençoar pessoas, consequentemente serei abençoado. 

Atos 1:8 – Recebemos poder para sermos testemunhas e abençoarmos, quando o Espírito Santo veio 

sobre nós. Como, então, podemos abençoar? 

1) Com palavras 

O Senhor nos diz: “Abre bem a tua boca que Eu a encherei” (Salmo81:10). Deus é quem coloca as palavras 

nos nossos lábios. Diga: “Eu decido com a minha boca abençoar, orientar, exortar, estimular. Decido ser uma 

pessoa diferente.” Quando falamos a Palavra de Deus, ela jamais volta vazia (Isaías 55:11). 

2) Com recursos 

Decida ser uma pessoa que nunca diz “eu não tenho”, “eu não posso”. Sempre esteja disposto a dar. O 

que tenho foi Deus quem me deu e quanto mais eu abençoar outros, mais serei abençoado (Lucas 6:38). 

3) Com ações 

A Ceia do Senhor nos lembra o que Ele fez por nós: se entregou por nós, nos deu seu corpo, seu sangue 

(João 3:16). Por isso, Deus pediu a Abraão seu filho Isaque; para que ele fosse exemplo de dar. Uma característica 

de Cristo é ser alguém que dá. 

Decida ser uma pessoa que abençoa. E entenda o valor do que é ser abençoado. É inegociável estar 

debaixo de bênção. Sou como o Mar Morto, que só recebe e não tem vida? Ou sou como o Mar da Galiléia que 

distribui vida a todos os que estão ao seu alcance?  


