
 
 

 
Nós temos uma equipe que escreve as lições das Células a partir de cada ministração do 
domingo: Geraldo, Cristina, Lérida, Waldirene, Bráulio e Luciene. 
Somos gratos a estes irmãos que se dedicam e servem à igreja. 
Nestes dias estamos nos despedindo do Bráulio e sua esposa Lucivani. Eles foram 
transferidos para Brasília. Queremos abençoar essa família e ministrar um novo tempo, 
nova estação de vitórias, alegrias e prosperidade no Senhor! 

 
 
MANIFESTANDO A GLÓRIA E O REINO DE DEUS 
ROTEIRO DAS CÉLULAS – Lição 39/2019 
Texto Básico: Apocalipse 4 e 5 
 
Apocalipse 4:10 – “Os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no 
trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono ...” 

Como aqueles vinte e quatro anciãos, somos chamados a adorar ao Cordeiro e também a depositar nossas 
coroas diante do seu trono. Depositar nossas coroas significa depositar todo o nosso poder, tudo o que 
temos e somos, nossa sabedoria, nossa inteligência, nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nossas 
amizades; enfim, depositamos tudo o que é mais caro e valioso para nós do Trono de Deus, colocando 
nossas coroas diante do Trono do Senhor e nos prostrando em rendição e adoração a Ele. 

Como os anciãos em Apocalipse 4:8, quando Isaías contemplou a glória do Senhor, ele pode ouvir os 
serafins clamando: “Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.” 
(Isaías 6:3). O profeta contemplava uma realidade presente. Esta é mesma realidade de hoje: Toda a terra 
está cheia da glória do Senhor! Podemos assumir esta realidade dizendo: A minha casa, que faz parte 
desta terra, está cheia da glória do Senhor. A minha vida está cheia da glória do Senhor. Nós, como igreja 
de Jesus, estamos cheios da glória do Senhor!  

“Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao 
seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade.” (Salmo 29:1-2). Devemos todos nós, que somos 
filhos de Deus, tributar a Ele toda a glória e toda a força, pois somente o Seu nome merece este tributo. 
O salmista nos convoca a reconhecermos que toda a nossa força e toda a vitória que conquistamos ou  
venhamos a conquistar vem do Senhor e Ele merece ser exaltado por isso. O salmista declara: “Não a nós, 
Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.” (Salmo 
115:1). 

Além disso, a nossa vida de adoração ao Senhor precisa gerar em nós um desejo constante de estar na 
Sua presença. O coração de Davi o levava a orar: “Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa 
morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no 
seu templo.” (Salmo 27:4). O nosso anseio pela presença do Senhor precisa nos levar a clamarmos pela 
manifestação do Seu Reino aqui na terra, como nos ensina a Oração do Pai Nosso: “Venha o teu Reino, 
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.” (Mateus 6:10).  

Ao contrário disso, muitos cristãos estão vivendo com a única preocupação de ir para o Céu. Não fomos 
chamados para isso. Fomos chamados para trazer o Céu até esta terra. Através de nossa vida como igreja, 
fomos chamados a trazer até esta terra a presença de Deus. A solução para este mundo, para o nosso 
país, nosso estado e nossa cidade não está nas autoridades ou no poder público. A solução está em trazer 
para esta terra, para todos esses lugares, aquilo que há no Céu. 



Jesus disse aos seus discípulos e à multidão que o ouvia: “Daí por diante passou Jesus a dizer: Arrependei-
vos, porque é chegado o Reino dos Céus.” (Mateus 4:17). Como nosso Mestre, devemos anunciar a 
chegada do Seu Reino. Porém, para que isso aconteça, é necessário que sejamos o canal de manifestação 
deste Reino. 

Eclesiastes 11:5 – “Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no 
ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.” Para 
finalizar, devemos lembrar que é Deus quem faz as coisas acontecerem, quer saibamos ou não, quer 
percebamos ou não. Ele merece o devido reconhecimento por todas as obras que tem feito. A Ele toda a 
honra, toda a glória e todo o louvor!  

 

 

 

CULTO DA PASSAGEM DE ANO 
31 de Dezembro, terça-feira 
20:00 às 23:00 horas 
 
Neste ano não teremos o tradicional jantar à meia noite. 
Muitos irmãos estão se programando para estarem com suas famílias. Outros, estão “juntando as 
panelas”, reunindo as Células e promovendo um tempo de comunhão e jantar, depois do culto. 
 
Prepare-se para estar no culto às 20:00 horas. 
Será um tempo de celebração, gratidão e consagração. 
 


