
  
VOCE É CASA DE DEUS! 
 
CÉLULAS / Lição #89/2018 
 
Meditem em Gn 28:10 a 19; Jo 1:1; Jo 1:49 a 51; Jo 10:9; I Cor 3:16; Ef 2:19, 20; Mt 16:18 e 19 
 
Nesta passagem, em Gênesis 28, a partir do versículo 10, lemos que Jacó estava a caminho de 
Harã, e em Luz, lugar depois chamado de Betel, passou a noite; tomou uma pedra (Ef 2:20) 
daquele lugar e a pôs por travesseiro, e teve um sonho.  
Esse era o mesmo lugar onde o avô de Jacó, Abraão, tinha estendido a sua tenda, décadas 
antes. (Gn 12:8) 
 
DEUS NOS DÁ REVELAÇÕES, TAMBÉM POR SONHOS, ASSIM COMO FEZ COM JACÓ. 
 
E sonhou; e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus; e eis que os 
anjos de Deus subiam e desciam por ela. 
 
No versículo 16, acordado de seu sono, Jacó disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu 
não o sabia. 
 
A presença de Deus é evidente em nossa vida. Abra os olhos para o que Deus está fazendo. 
Voce verá que tem anjos subindo e descendo, e nós não percebemos as coisas se distrairmos, 
se não tivermos a consciência do nosso papel como IGREJA. 
 
Tenha a convicção de quem você é para gerar em seu coração, em seu espírito, o que Deus 
pode e quer gerar neste lugar. Acorda, Igreja!  
Tenha expectativa, sempre, do nosso próximo encontro! 
 
NÓS SOMOS COMO JACÓ – CASA DE DEUS! E OS PLANOS DE DEUS NÃO SÃO FRUSTRADOS!! 
 
Nós somos habitação de Deus. Jacó entendeu que era ele quem trazia a presença de Deus 
naquele lugar. E assim Ele faz conosco quando participamos da iglesia, seja orando, clamando, 
e pedindo pra que Ele nos revele o nosso papel como igreja.  
 
Jacó viveu e entendeu que era CASA DE DEUS. Como Jesus, em João 1:1, tabernaculou entre 
nós, como CASA DE DEUS que se fez carne. E nós também somos, e faremos obras maiores do 
que Ele fez. Jesus já proclamou:  
 
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 
 
E como foi dito a Natanael, assim é dito a nós: 
E disse-lhe: Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e 
os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. (Jo 1:51) 
 
Há um céu aberto sobre nós porque somos a CASA DE DEUS.  Precisamos desenvolver isso! 
Somos tabernáculos de Deus, pedras vivas. O Senhor está acima da escada, está onde estamos! 
 
Nós podemos e estamos vencendo, e está escrito que nenhuma porta do inferno prevalecerá 
contra a igreja. 
 
VOCE É O LOCAL SOBRE O QUAL DEUS TRARÁ REVELAÇÕES QUE ESTE MUNDO PRECISA.  
E OS CÉUS ESTÃO ABERTOS NESTE LOCAL, E ESTA É A PORTA DOS CÉUS! 
 
O QUE É A PORTA? Lugar de acesso; de passagem; conexão entre locais, que nos leva de um 
lugar a outro;  lugar disponível para toda a humanidade, através de nós, se conectarem a este 
mundo à realidade dos céus, ao Reino de Deus – somos esta conexão entre os dois mundos. 
 
EU SOU UMA PORTA DE CONEXÃO PARA O CONHECIMENTO DA VERDADE! 
 
 



  
O que o Senhor quer pra nós, aqui? 
Jesus é a Porta e nós somos este acesso para que outros se acheguem a Ele, conforme a Sua 
vontade. 
 
O CÉU ESTÁ CHEGANDO NESTE LUGAR E ESTA É A POSTURA QUE PRECISAMOS TOMAR!  
 
Em Mt 16:19, Jesus disse: 
  
E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos 
céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. 
 
E como porta – acesso, eu ligo no céu e fica ligado na terra, operando no Reino! 
Assumimos isso quando entendemos quem somos: CASA DE DEUS! 
 
SOMOS O VÍNCULO DA REALIDADE NATURAL E A CELESTIAL! O ACESSO DE UM LUGAR AO 
OUTRO! LIGAMOS E DESLIGAMOS!!  
 
Nosso compromisso com o Reino é sermos este acesso para outros, assim como Jesus foi. 
E com temor e tremor, com ousadia e autoridade, como Seus filhos e CASA DE DEUS! 
 
 
Jesus é a escada que Jacó viu, uma visão, um sonho profético, a verdade que nos mostra que 
para unir o céu e a terra é necessário uma ponte, um intermediário, um intercessor que tenha o 
poder e a autoridade dada por Ele, e nós cumpriremos esta visão.  
 
ESTE É UM TEMPO NOVO DE CÉUS ABERTOS!!! ALELUIA!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


