
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A HISTÓRIA DE ISAQUE ABENÇOANDO JACÓ E ESAÚ 
Gênesis 27:26-35 
Então, lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. 27 Ele se chegou e o 
beijou. Então, o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do 
meu filho é como o cheiro do campo, que o SENHOR abençoou; 28 Deus te dê do orvalho do 
céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. 29 Sirvam-te povos, e nações te 
reverenciem; sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti; maldito seja o 
que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. 30 Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, 
tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. 31 E fez 
também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da 
caça de teu filho, para que me abençoes. 32 Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, 
teu filho, o teu primogênito, respondeu. 33 Então, estremeceu Isaque de violenta comoção e 
disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e ma trouxe? Eu comi de tudo, antes que viesses, 
e o abençoei, e ele será abençoado. 34 Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com 
profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai! 35 Respondeu-lhe o pai: 
Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. 
 
Uma palavra de benção ou de maldição tem poder, tem função real. Precisamos cuidar para não 
sair da nossa boca uma palavra torpe, e precisamos cuidar mais ainda para que saia da nossa 
boca e do nosso coração, palavras de benção. 
 

Efésios 4:29 
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa 
para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que 
ouvem. 

 

SUPERVISÃO DOS LÍDERES DE CÉLULAS 

PALAVRAS PROFÉTICAS FUNCIONAM 
 
Um pai, um líder, um discípulo de Jesus, tem a oportunidade de liberar 
palavras de benção. Geralmente vemos as pessoas amaldiçoando. Temos visto 
muita gente amaldiçoando o Brasil. Falar mal é fácil, qualquer um pode fazer 
isso com intensidade. Mas, crer, ver à frente, proclamar bençãos é uma 
característica do Espírito Santo agindo em nós.  

Vamos abençoar as pessoas à nossa volta; vamos abençoar a nação! 
 
“...recebereis poder... ser-me-eis testemunhas...” 
 
O que você tem profetizado sobre a vida dos seus filhos? 
O que você tem profetizado para seus discípulos? 
O dom de profetizar pode ser uma manifestação específica do Espírito Santo, 
mas deve ser uma prática contínua de todos nós, proclamando o que a Bíblia 
diz sobre cada assunto das nossas vidas! 

Aprenda a profetizar sobre a vida dos seus filhos biológicos e espirituais. 



Você tem o hábito de proclamar palavras de bençãos sobre seus filhos, seu cônjuge, seu 
trabalho, cidade, nação...?  
 
Você se pega falando palavras torpes? 
 

Deuteronômio 11:26-28 
Eis que, hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: 27 a bênção, quando 
cumprirdes os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, que hoje vos ordeno; 28 
a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do SENHOR, vosso Deus, mas 
vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses 
que não conhecestes. 
 
Provérbios 10:11 
A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. 
 
Provérbios 11:11 
Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos 
perversos é derribada. 
 
Provérbios 18:7 
A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a 
sua alma. 
 
Tiago 3:1-12 
Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de 
receber maior juízo. 2 Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém 
não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o 
corpo. 3 Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também 
lhes dirigimos o corpo inteiro. 4 Observai, igualmente, os navios que, sendo tão 
grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para 
onde queira o impulso do timoneiro. 5 Assim, também a língua, pequeno órgão, 
se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande 
selva! 6 Ora, a língua é fogo; é mundo de iniquidade; a língua está situada entre 
os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em 
chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma 
em chamas pelo inferno. 7 Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de 
seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano; 8 a língua, 
porém, nenhum dos homens é capaz de domar; é mal incontido, carregado de 
veneno mortífero. 9 Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai; também, com ela, 
amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. 10 De uma só boca 
procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas 
sejam assim. 11 Acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que 
é amargoso? 12 Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a 
videira, figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. 
 
 
Isaías 6:5-8 
Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de lábios impuros, 
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o 
SENHOR dos Exércitos! 6 Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão 
uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz; 7 com a brasa tocou a minha 
boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios; a tua iniquidade foi tirada, e 
perdoado, o teu pecado. 8 Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem 
enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. 

 
 
 
 
 



As quatro perguntas da lição: 
 

1. O que você tem profetizado sobre a vida dos seus filhos? Quais versículos usa? 
 

2. O que você tem profetizado para seus discípulos? Quais versículos usa? 
 

3. Quais frases podemos construir para profetizar bençãos sobre o Brasil? 
 

4. Você cresceu ouvindo alguma palavra de maldição?  
Se alguém tem liberdade de testemunhar isso na reunião da Célula, deverá ser alvo de oração, intercessão e 
discipulado, para que não haja nenhuma legalidade perturbando as emoções, a vida. 
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