
  

 
 
A FIDELIDADE DA AGENDA DE DEUS     
Lição de Célula – 27/2019 
  

II Crônicas 8:1-13 
Deus cumpre Suas promessas e mostra ao povo Sua fidelidade.  
Assim é que Salomão deu seguimento aos mandamentos e celebrações revelados através de Moisés. 
O Reino de Deus não se resume a emoções; tem lógica e estrutura inteligentes e perfeitos. 
Deus alimenta nossa mente para pensarmos nas coisas do alto, pois elas são reais e provam a fidelidade 
do Senhor. 
Vale a pena seguir a agenda de Deus. Todas as Suas festas são celebrações da força, do poder e da 
provisão fiel do Pai Eterno. Com Ele tudo frutifica 100%. O cumprimento das promessas não depende 
da nossa sorte ou esforço. Na verdade, são experiências vividas pelos que perseveram fiéis na agenda e 
nos preceitos divinos. 
Nas festas Deus revela Seu caráter. Não são rituais, mas santas convocações cíclicas, divididas em três 
estações: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. 
 
A Páscoa se consumou em Cristo para que Nele a Lei (Torah) se cumprisse. É por isso que ceamos, 
porque Nele toda a Lei se cumpriu. 
 
Pentecostes: O Espírito Santo é tudo o que precisamos ter em nós para sermos conduzidos numa vida 
do padrão de Deus. Por isso, as Escrituras nos advertem a não entristecer nem apagar o Espírito. É Ele 
quem nos dá dons, nos capacita para prevalecermos na vida terrena. Quem não crê no Espírito não 
participa nessa festa com entendimento e proveito plenos. 
 
Tabernáculos: Essa festa não se cumpriu ainda. Jesus irá “tabernacular-se” na vida da Sua igreja. Em 
João 4:23 Jesus disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e 
em verdade. Assim, Deus nos convida a resgatar Sua agenda, com diligência e preciosismo, para que Ele 
reine em nós como uma morada onde Ele faz habitar Sua alegria. 
 
Salomão nos fala em guardar as festas, não como meras liturgias, mas como reconhecimento de toda 
provisão, fidelidade, cuidado, constância e amor de Deus para os que Nele confiam. Com isso estaremos 
preservando preceitos, não rituais. Nessa linha, guardar é o mesmo que obedecer, para ser capacitado 
num caráter santo que cresce no devido tempo a cada estação. 
Tabernáculos celebra a possibilidade ou poder de comer os frutos e reinvestir em novas semeaduras. 
Esse é o tempo em que o templo reedificado é anualmente dedicado para uma nova temporada de 
dependência, desfrutando dos benefícios da fidelidade aos princípios. 
 
 
 
 



  

RESPONDA: 
 

• Você considera que pode rever e resgatar no seu dia a dia, o zelo por detalhes que Deus 
valoriza? 

• Você reconhece que Deus, em sua perfeição e planejamento, cumpriu todas as datas das festas 
convocadas? 

• Ele vai cumprir a data da última festa, Tabernáculos? 
• Você está pronto para essa sua vinda? 
• Você cuida dos detalhes de uma caminhada de intimidade com Ele, para que esteja realmente 

preparado para a Festa de Tabernáculos? 
 
 

 
AVISOS: 
Neste sábado, 7 de setembro, teremos ENCONTRO DE CASAIS. 
Aberto a todos.  
Ao final, vamos ter um tempo de lanche.  
Você poderá comprar o ticket para esse momento no final da reunião. 
HORÁRIO: 19 horas 
 
CONVIDE UM CASAL DE AMIGOS QUE AINDA NÃO SEGUE A JESUS CRISTO. 


