
  
 

 
 
 
 

SOMOS SACERDOTES SANTOS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS --- Lição 16/2019 
 
 
Meditem em I Pe 2:4,5 – 9,10; Ex 19: 5,6; Nm 11:29; Js 2:28; At 2: 17,18; Ap 1:5,6; Rm 12:1,2; Sl 51:17; Is 58; I 
Sm 15:22,23; Hb 13:15; Sl 141: 2,3; II Tm 2:8; Ap 8; Fp 4:18; Lc 21:2,3; At 10:4; Fp 2:17; II Cor 5:15; Gn 1:28 
 
O Senhor nos identifica como “pedras vivas, eleitas e preciosas, edificados como casa espiritual e sacerdócio 
santo dEle, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo - Sua geração eleita, Seu 
sacerdócio real, Sua nação santa, Seu povo escolhido e adquirido, para anunciarmos as Suas virtudes” (I Pe2:4,5 
– 9,10) 
 
Temos um propósito definido e essa convicção nos livra da religiosidade, da insegurança e inferioridade, nos 
define, a fim de que cumpramos a soberana vontade de Deus, pois tudo já está completo em Jesus – foi 
consumado através dEle. Em três dias ele ‘mudou’ o lugar do templo, fazendo morada em nós. Aleluia! 
 
A palavra de Êxodo 19:5,6 se cumpriu aproximadamente quinze séculos depois de proclamada, porque ela 
nunca volta vazia, e SEMPRE foi vontade do Pai fazer de Seus filhos, sacerdotes santos. 
 
PROFETIZE! 
SOMOS PROFETAS DO SENHOR, PROCLAMANDO A SUA PALAVRA E TRAZENDO À EXISTÊNCIA TUDO O QUE JÁ 
FOI CUMPRIDO EM JESUS. APROPRIEMO-NOS DESSA VERDADE. 
 
A palavra de Joel é para hoje! 
“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos filhos 
e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos; e também do 
meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.” Atos 2:17,18 
 
Proclamemos uns aos outros e ao mundo, apresentando nossos corpos como sacrifícios para Deus, porque Ele 
se agrada de nosso espírito quebrantado, contrito e obediente à Sua vontade. 
 
NOS POSICIONEMOS COMO SACERDOTES 
NOSSA VIDA PERTENCE AO SENHOR 
Ofereçamos nossos sacrifícios de louvor ao Senhor, em todo o tempo, com gratidão, usando nossos lábios para 
confessar Seu nome a toda tribo, raça e nação, levantando nossas mãos em adoração, com clamor e súplicas e 
orações, que subirão a Ele como aroma suave, como oferta agradável e aprazível a Deus, que tudo vê. Foi para 
adorá-Lo que nascemos. 
 
“Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício 
da tarde.” Salmos 141:2 
 
Sejamos a oferta derramada ao Senhor. Ele se regozijará em nós. Filipenses 2:17 
E Deus os abençoou! Genesis 1:28 
 
“E a fumaça do incenso subiu com as orações dos (sacerdotes) santos desde a mão do anjo até diante de Deus. 
e o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra; e houve depois vozes, e 
trovões, e relâmpagos e terremotos.” Apocalipse 8: 4,5 
 
 
 


