A IMPORTÂNCIA DE PEDIRMOS ESPÍRITO DE SABEDORIA E REVELAÇÃO
Lição de Célula – 03/2019
Efésios 1:15-23
Podemos observar no texto de Efésios 1 que Paulo não repreende seriamente aos irmãos, como
em outras cartas. Percebemos que Paulo fala da importância do conhecimento de Deus.
A Igreja de Éfeso tinha um bom testemunho, eram influentes na cidade e sinceros diante do
Senhor. Contudo, Paulo ensina através dessa carta algo muito importante: pedirmos espírito de
sabedoria e de revelação.
“Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de
revelação;” Efésios 1:17
Mesmo que a vida esteja tranquila, sem necessidades, precisamos de sabedoria e revelação.
Na caminhada diária, muitas vezes automatizamos nossas ações, atitudes, nossa fé e
relacionamento com Deus. Esse alerta de Paulo à Igreja de Éfeso é também um alerta para nós,
hoje.
Temos a missão de transformar a história do mundo, levando os perdidos à salvação e a
Tornarem-se discípulos de Jesus. Deus quer nos levar a experiências ainda maiores com Ele.
Levar-nos além dos nossos limites e de tudo que já experimentamos, através de espírito de
sabedoria e de revelação.
Revelar é tornar conhecido o que está oculto.
O povo perece por falta de conhecimento.
“Meu povo foi destruído por falta de conhecimento.”
Oseias 4:6
Infelizmente, o significado de revelação tem sido distorcido, impondo um sentido místico.
Precisamos nos lembrar que a revelação já foi dada e Deus a registrou em sua Palavra.
A Revelação consiste no desvendar de verdades divinas por ação do Espírito Santo. Precisamos
buscar a Deus e pedir por isso.
“Não havendo profecia, o povo perece.” Provérbios 29:18
Sem revelação a Igreja é consumida. Qual o propósito da revelação? Promover uma
transformação pessoal em nós.
COMO PODEMOS CRESCER NA REVELAÇÃO?
1. Sendo como uma criança, simples e humilde de coração. Mateus 11:25
2. Obedecendo ao que já sabemos. Nossas decisões e atitudes atraem a revelação de Deus.
João 7:17
3. Meditando na Palavra. Os mandamentos do Senhor nos tornam mais sábios.
Salmo 119:97-98
4. Vivendo pela fé. A luz do Evangelho vem para aqueles que creem. Deus é acessível. Ele vela
Por Sua palavra. Provérbios 6, Salmos 49:3

Cuide do seu coração, desenvolva o seu relacionamento com Deus e busque discernimento.
Ore ao Senhor e pergunte sobre todas as coisas. Deus nos instrui até mesmo em sonhos.
“Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os
homens, e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens,
e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, e
esconder do homem a soberba.” Jó 33:15,16
A Bíblia nos diz que somos amigos de Jesus e que ele já nos revelou todas as coisas que
precisamos.
“Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o
seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto
ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.” João 15:15

Dediquem um tempo ao final da reunião orando.
Vamos clamar juntos por espírito de sabedoria e de revelação!

