
 
 
 
 
 
 
 

A VEREDA DOS JUSTOS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS - Lição 34/2019 
 
Provérbios 4:18 
 
Como a primeira luz do amanhecer, a nossa vida em Cristo é algo progressivo, crescente. O dia perfeito será 
quando a Luz de Jesus estiver brilhando plenamente em nós. 
Somos justos, fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da fé e da redenção que há em 
Cristo Jesus (Romanos 3:24; 5:1-5). Por esse motivo, podemos nos gloriar nas nossas tribulações; elas nos 
aproximam do Senhor, pois são instrumentos de Deus para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. 
 
O Senhor nos salva no nosso dia a dia.  
Todos os nossos problemas já estão resolvidos! Na cruz tudo foi consumado! Fomos salvos completamente 
pela morte e pela vida de Jesus. Precisamos viver nesta certeza. Deus nos ama tanto que está cuidando de tudo 
o que diz respeito a nós. 
 
Qual o propósito de brilharmos cada vez mais, tornando-nos mais parecidos com Jesus?  
Para que, através de nós, Ele manifeste ao mundo a Sua glória. Somos responsáveis por levarmos ao mundo as 
boas novas, o amor e o perfume de Cristo. Ele subiu ao Céu, mas deixou aqui a Sua igreja para manifestar a Sua 
glória. 
Diante das tribulações e adversidades devemos orar: Deus, me ajuda a enxergar o que o Senhor quer me 
ensinar e transformar em mim em meio a esta situação. Precisamos ter a certeza e a confiança de quem é Deus 
na nossa vida. Desde o Éden, Satanás trabalha para abalar a nossa confiança no Senhor (Gênesis 3:1-6). Porém, 
só existe uma maneira de se livrar das artimanhas do Diabo: Olhando firmemente para o Autor e Consumador 
da nossa fé (Hebreus 12:2).  
Precisamos tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los em Jesus. Não se pode viver uma fé inabalável olhando 
para as circunstancias (II Coríntios 5:7). Devemos parar para estarmos com Deus e ouvirmos o que Ele tem a 
nos dizer. Busque primeiro a Deus. Não busque as pessoas em primeiro lugar. Não troque a Palavra de Deus 
por outros recursos.  
Não viva de comer em “restaurante”; prepare seu alimento diante do Senhor. Desta forma a sua confiança será 
alimentada e sua visão será ampliada. Assim você conseguirá confiar e descansar no Senhor, mesmo sem 
entender o que está acontecendo. 
O Diabo vai sempre nos dizer: duvide. É nessa hora que precisaremos discernir o nosso verdadeiro inimigo. Sem 
fé é impossível agradar a Deus (Hebreus 11:6), porque sem fé damos ouvidos ao Diabo e não ao Senhor. 
 
II Coríntios 4:16-18 – Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Não 
importa o que está ocorrendo do lado de fora. O importante é o que acontece dentro de você! Quem sustenta 
uma grande árvore é sua raiz; não são suas folhas, galhos e frutos. Uma raiz forte é resultado de um 
relacionamento profundo com Deus. As verdades de Deus em nossas vidas se estabelecem no profundo e 
escondido, onde ninguém enxerga, só o Senhor. Como resultado disso, Ele move céus e terra a nosso favor, 
trazendo sabedoria, saúde, cura, vitória ...  
O Senhor sempre tem o melhor para nós! Tudo está consumado! 
 
 
 
AVISOS 
Estamos nos preparando para o Café da Manhã. Cada discípulo poderá trazer um convidado, 
alguém que ainda não conheça a Jesus como seu Senhor e Salvador. Será um tempo evangelístico e de 
comunhão! 
 
DOMINGO - 27 OUTUBRO 
09:00 - CAFÉ DA MANHÃ EVANGELÍSTICO 
 
Especialmente às 18:00 horas – CULTO DE CELEBRAÇÃO 
(Outra oportunidade de trazermos convidados para ouvirem o Evangelho) 


