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Todos já ouvimos histórias de pessoas que viviam como pobres porque não sabiam o que possuíam. Por exemplo, um 
homem muito pobre nos Estados Unidos, que vivia com sua família numa terra árida herdada dos pais e que lutava 
para sobreviver, descobre um dia que sua terra era rica em petróleo. Tornou-se um milionário. 

Pergunta: Você conhece uma história semelhante?

De certa forma, aquele homem do petróleo já era um milionário mesmo quando mal conseguia alimentar a sua família. 

Você sabia que algo parecido acontece com os crentes? Muitos não sabem o que são e o que possuem. Alguns, porque 
são novos na caminhada com Deus e outros, porque ainda não descobriram estas verdades. 

SOMOS MUITO RICOS E ABENÇOADOS

A Bíblia declara que somos muito ricos e abençoados. Veja Romanos 8.16,17: 

O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos 
herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, 
para que também participemos da sua glória. (Romanos 8.16,17)

Somos filhos e herdeiros de Deus. Essa é uma grande notícia e Ele deseja que você se veja assim como Ele o vê. Então vamos 
ler alguns versículos e, após a leitura, vamos repetir em voz alta e com confiança o que cada verso diz a nosso respeito: 

LEITURA BÍBLICA: 

João 1.12: 
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos 
de Deus. Diga: EU SOU FILHO DE DEUS

Romanos 8.31-32: 
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não 
poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de 
graça, todas as coisas? Diga: DEUS ESTÁ DO MEU LADO

2 Coríntios 5.17: 
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram 
coisas novas! Diga: EU SOU UMA NOVA PESSOA EM CRISTO

Filipenses 4.13: 
Tudo posso naquele que me fortalece. Diga: EU ESTOU EM CRISTO E PORTANTO POSSO FAZER TODAS 
AS COISAS POR MEIO DELE.

Romanos 6.18: 
Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça! Diga: EU FUI LIBERTO DO PECADO

Efésios 2.10: 
Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus 
preparou antes para nós as praticarmos. Diga: DEUS TEM UM PLANO PERFEITO PARA A MINHA VIDA.
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Efésios 3.20: 
Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo 
com o seu poder que atua em nós. Diga: DEUS É CAPAZ DE ME DAR MUITO MAIS DO QUE JAMAIS 
PODERIA PEDIR

Essa é apenas uma amostra das muitas e muitas promessas dadas a nós por Deus, por meio da Bíblia. E se a Bíblia assim 
declara a nosso respeito, podemos acreditar que é isso mesmo o que somos. Na medida em que você começar a viver 
segundo estas promessas, repetindo-as constantemente, sua vida vai mudar. Que tal memorizar estes versículos? E 
que tal praticarmos um pouco mais?

Faça você mesmo uma declaração para cada um dos seguintes versículos (peça que alguém da célula complete a frase 
em voz alta):  

1 Coríntios 6.19: 

Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi 
dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?

  EU SOU __________________________________________________

João 15.15: 

Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho 
chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido

  EU SOU __________________________________________________

Efésios 1.3-4: 

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, 
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.

  EU SOU __________________________________________________
Importante: Infelizmente, não é assim que nos enxergamos a maioria das vezes. Nós mesmos nos condenamos e 
nos sentimos indignos. Temos que parar de nos diminuir. Ao contrário, devemos começar agora mesmo a meditar e 
declarar no que Deus declara a nosso respeito na Bíblia. Acredite no que Deus diz a seu respeito!

COMEÇANDO A VIVER EM LIBERDADE ESPIRITUAL

Após a assinatura da Abolição da Escravidão no Brasil pela Princesa Isabel, passaram-se anos para que todos os escravos 
fossem libertados. Alguns nem sabiam da nova lei e, em alguns casos, tiveram que lutar para serem livres.

Da mesma forma, a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço para que fossemos livres e abençoados. Ele já fez tudo 
por nós. Nós somos livres e essa verdade não pode ser desfeita. Mas para experimentarmos a liberdade em Cristo 
e nos apropriamos de muitas bênçãos, temos ainda que lutar com áreas de dúvidas, de incredulidade e de pecado, 
permitindo que Cristo seja o Senhor de cada área de nossa vida. 

Infelizmente, muitos crentes estão escravizados em pensamentos, ações e pecados que os mantém longe da vitória espiritual. 
Uma coisa é ouvir a declaração que você foi liberto da escravidão do pecado. Outra bem diferente é viver essa liberdade. 

Muitos que aceitaram Jesus não estão vivendo na liberdade por estarem escravizados em práticas pecaminosas. Jesus 
disse em Joao 8.34,36: 

Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado [...]. Portanto, 
se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.

Pergunta: Você está experimentando a liberdade de Cristo em sua vida? Sim ou não? Por que?

Por exemplo, uma das áreas a que muitos crentes estão presos é a falta de perdão. Isso pode significar não perdoar uma 
pessoa ou não perdoar a si mesmo. Jesus quer liberta-lo disso e quer dar a você o poder e a graça para perdoar. Leia 
Mateus 18.21,22. Você consegue perdoar se confiar em Jesus. Alias, você consegue muito mais. Por isso, o apóstolo 
Paulo declarou: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4.13).
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DEUS COMPLETARÁ A SUA OBRA

Deus está trabalhando em nós dia e noite para nos libertar completamente de tudo o que nos escraviza e que rouba a 
nossa benção. Crescer e tornar-se maduro espiritualmente é um processo que leva a vida toda e depende basicamente 
de entregarmos nossa vida ao controle de Deus. Veja que poderosa afirmação do apóstolo Paulo:

Estou convencido que aquele que começou boa obra em vocês, vai completa-la até o dia de Cristo 
Jesus. (Filipenses 1.6)

O fato é que somos pecadores e os velhos hábitos são duros de matar. Nós nascemos com a tendência de pensar que 
tudo gira em torno da gente. Assim, os pecados mais enraizados são o orgulho e a autossuficiência, que só são vencidos 
quando permitimos que Cristo governe a nossa vida. 

Neste processo de mudança, nossa decisão e nossas atitudes são muito importante. Devemos cooperar com Deus. Para 
experimentar a liberdade espiritual e receber tudo o que Deus tem para nós, precisamos decidir parar de pecar e pedir ao 
Espírito Santo que torne isso realidade. Há uma parte de nós que ainda tem a propensão para pecar, e por isso Deus nos 
deu o recurso de confessarmos os nossos pecados a Ele e de recebermos os seu perdão. Veja o verso abaixo:

Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de 
toda injustiça. (1 João 1.9)

Confessar significa ver o pecado da mesma forma como Deus o vê. Significa chamar o pecado de pecado e assumir a 

responsabilidade pessoal, sem procurar desculpas ou de culpar os outros. 

Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá 
que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes 
providenciará um escape, para que o possam suporta. (1 Coríntios 10.13)

Hoje aprendemos que: 

• A Bíblia nos revela o que Deus pensa a nosso respeito. Precisamos crer no que Deus diz e viver a vida que Ele planejou 
para nós.

• Embora Jesus tenha nos livrado da escravidão do pecado, nós precisamos confessar e renunciar áreas de pecado e 
dependência em nossa vida, pedindo ao espírito Santo que controle essas áreas e nos dê liberdade espiritual.

• Na próxima vez que surgirem dúvidas em nossa mente em relação ao que Deus pensa a nosso respeito, devemos 
citar um dos versículos mais significantes que aprendemos nessa lição, reagindo assim à tentativa de Satanás nos ferir.

• Devemos ler sempre a Bíblia procurando descobrir o que Deus pensa a nosso respeito e como podemos viver em 
vitória.

Na próxima semana, não perca a célula. Estudaremos sobre como triunfar sobre as forças do mal. 

1. Conferência Paixão Contagiante, nos dia 30/06, 01 e 02 de Julho, com a presenças dos pastores Larry Stocks-
till e Mike Ware, além do o ministro de louvor Israel Salazar. 

2. Grande culto de líderes no Domingo, dia 25 de Junho às 18hs, na Central Luxemburgo. Para todos os líderes e 
LTs da região metropolitana de BH.

3. Aliás, convide sempre a sua célula para os nossos cultos. Igreja não é apenas um lugar para frequentarmos; é 
uma família para pertencermos. 

Observação: Este estudo foi baseado na Lição 5 do livro “Viver, experimentando a vida cristã”, de Joel Comiskey, do Ministério 

Igreja em Células. 
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