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Introdução

Desenvolvimento do ensino

Como ser abençoado por Deus

Querido(o) líder, lembre-se de colocar em ação os cartões de atividades para promover o crescimento na 
célula. Eles promoverão a participação de todos e facilitarão o uso dos dons e talentos na nossa célula. Isto 
é fundamental para começar a gerar a dinâmica de corpo e trazer vitalidade à célula. 

Iniciamos mais uma campanha de leitura de toda a Bíblia em um ano, o Circuito 4x4, e estamos lendo o livro de 
Gênesis. Neste livro tão rico, talvez uma das passagens mais significativas seja o chamado de Abraão.
Leitura Bíblica: 

Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, 
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei 
famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei 
os que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu 
Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando 
saiu de Harã. Gênesis 12.1-4

O Senhor se dirige a Abraão e promete abençoá-lo. Não é o que todos desejamos, sermos abençoados? 
Será que também podemos ser pessoas abençoadas por Deus? É claro que sim. O Apóstolo Paulo chega a 
declarar na sua carta aos Gálatas que Cristo nos salvou e redimiu para que a benção de Abraão chegasse até 
todos nós (Gálatas 3:14). Ele afirma que “se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros 
segundo a promessa.” (Gálatas 3:29). Já imaginou? A benção de Abrão chegando até nós?
Entretanto, para sermos abençoados, precisamos observar a vida de Abraão e perceber que há condições 
para sermos abençoados. Vejamos então algumas destas condições: 

1 – COMO ELE, DEVEMOS, PELA FÉ, SERMOS OBEDIENTES AO SENHOR DEUS.

Ao ser chamado pelo Senhor Deus, Abraão obedeceu, mesmo sem saber para onde estava indo.
Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia 
como herança, embora não soubesse para onde estava indo. (Hebreus 11.8)

Ele decidiu obedecer e confiar em cada promessa de Deus para a vida dele (Gênesis 13.14-16; 15.5,6). Cada 
vez que o Senhor falava, Abraão obedecia imediatamente, e isso agradou o coração de Deus (Gênesis 22.1-3).
Ao escolher obedecer a Deus, ele decidiu que daria ao Senhor sempre o melhor e o que quer que este lhe pedisse. 
Por isso, quando ordenado, Abraão ofereceu o seu próprio filho Isaque no altar ao Senhor (Gênesis 22.8-12)
A obediência a Deus é tão chave para uma vida abençoada, que Moises faz uma das mais fortes declarações 
ao povo de Israel ao dizer que pessoas obedientes aos mandamentos, princípios e valores da Palavra de Deus 
serão alcançadas por toda sorte de bênçãos. Veja o que Moisés falou:

Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os 
seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as 
nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem 
ao Senhor, o seu Deus: Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos 
do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra  (Deuteronômio 28.1-4). 

E se lermos até o verso 14, veremos muitas bênçãos prometidas aqueles que obedecem aos mandamentos 
e à vontade de Deus.  Se você quer ser abençoado, então, seja obediente ao Senhor nosso Deus.

2 – COMO ABRAÃO, DEVEMOS TER UM ESTILO DE VIDA SANTO.
O Senhor Deus apareceu a Abraão e o chamou para uma vida separada e diferente da maioria. 

Quando Abrão estava com noventa e nove anos de idade o Senhor lhe apareceu e disse: “Eu sou 
o Deus todo-poderoso; ande na minha presença e seja íntegro. (Gênesis 17:1).

É obvio mas vale a pena repetir: O pecado nos faz perder a benção de Deus. Portanto, para sermos 
abençoados devemos fugir do pecado e desenvolver um estilo de vida santo.
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Pergunta: alguém se lembra de outro personagem bíblico que foi muito abençoado porque 
primou por uma vida íntegra?

José do Egito é um grande exemplo disso, porque ele pagou o preço da integridade, honestidade e pureza, 
e foi tremendamente abençoado (Gênesis 39.2-10).
Outro exemplo, agora muito triste, é que quando chegou a hora de Jacó transmitir a benção aos seus filhos, 
os três primeiros não puderam recebe-la por causa do pecado. (Gênesis 49.1-10).
Deus prometeu uma herança de bênçãos a Abraão, mas para pudesse libera-la sobre a vida dele, a condição 
era que ele vivesse uma vida justa e correta. Veja o que o Senhor lhe disse:

Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra 
serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que 
se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a 
Abraão o que lhe prometeu (Gênesis 18.19).

A condição para que o Senhor fizesse chegar a Abraão tudo o que lhe havia prometido era que ele fizesse 
o que é justo e direito. A santidade ao Senhor atrai e libera a benção de Deus. Foi assim com Abraão em 
toda a sua vida. 
Você quer ter uma vida abençoada e longa? Então seja obediente, confie no Senhor, tenha um estilo de vida santo.

3 – COMO ABRAÃO, NÓS TAMBÉM TEMOS QUE ALINHAR A NOSSA MENTE E AS NOSSAS PALAVRAS 
COM AS PROMESSAS DE DEUS. 

Quando Deus ordenou a Abraão que oferecesse a vida de Isaque em holocausto, Abraão obedeceu 
totalmente porque pensava, raciocinava, mantinha em mente que Deus havia dito que Isaque seria seu 
descendente e agiu levando em conta que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos (Hebreus 11.18,19). Fé 
tem tudo a ver com acreditar e confiar na Palavra de Deus. Fé é fé na Palavra. Por isso, se queremos ser 
abençoados precisamos encher a nossa mente com a Palavra de Deus e crer nela.

Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que 
é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor 
existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento (Fil. 4.8).

Devemos sempre manter pensamentos santos em nossa mente e palavras de fé e confiança em nossa boca.
Como o homem pensa consigo mesmo assim ele é (Prov. 23.7a).
Com 100 anos Deus avisou a Abraão e Sara que agora, finalmente, eles teriam um filho. Mas biologicamente 
isto não era mais possível. O que fez Abraão? Colocou esta promessa em sua mente e em sua boca e 
fortaleceu-se fisicamente no Senhor. Logo a sua esposa estava grávida. 

Deus tem planos maravilhosos para a nossas vidas (Jeremias 29.11), mas muitas vezes nossa mente é 
tão impura, mundana e negativa que simplesmente não conseguimos crer, confiar e obedecer. Quando 
obedecemos a Deus nós o agradamos. Quando mantemos uma linguagem pura e cheia de fé, considerando 
sempre a palavra de Deus, isso também o agrada e Deus nos abençoa. 

Deus disse que Abraão seria abençoado e que com sua vida de fé e obediência, ele também abençoaria 
muitas famílias na terra. Se você quiser ser um vitorioso nesta terra, então mantenha em sua mente as 
promessas e a palavra do Deus que não pode mentir, declare em fé a bênção de Deus sobre a sua própria 
vida, a sua família e pessoas à sua volta.

	 •	Fale	somente	o	que	é	bom,	o	que	edifica,	o	que	constrói,	o	que	abençoa	(Efésios	4.29).
	 •	Guarde	a	sua	língua	do	mal	(1	Pedro	3.10).
	 •	Confesse	sempre	a	bênção	de	Deus	sobre	a	sua	casa,	a	sua	profissão,	o	seu	negócio,	a	sua	célula,	
os seus discípulos, sobre as pessoas que você está evangelizando.

A obediência aos mandamentos, princípios e valores da Palavra de Deus atrai as bênçãos de Deus para a 
nossa vida. Deus deseja nos abençoar para sermos uma benção para este mundo (Gn 12.2). 
Porque Deus é fiel, bondoso e justo, e porque tem um plano maravilhoso para a nossa vida, podemos 
confiar de todo o coração Nele e em sua Palavra. 
A Palavra de Deus garante: “Faça tudo aquilo que agrada o Senhor Deus, e Ele abençoará a sua vida” 
(Salmo 37.4).

Conclusão


