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Flua no mover de Deus

ORIENTAÇÕES

Planejamos uma agenda muito especial para as nossas células no mês de abril. Se você já ministrou com qualidade em sua célula a lição 
SEM PARAR O IMPACTO, então seja bem-vindo ao estudo de hoje que será uma repercussão da Conferência Transbordar (tema 1). Caso 
você não tenha trabalhado o tema SEM PARAR O IMPACTO, volte até ele, pois trata-se de um estudo prioritário para este mês. Se possível, 
ministre a presente lição (FLUA NO MOVER DE DEUS) na semana que vem.

Fique atento a essas orientações para conduzir sua célula da melhor maneira ao longo do mês. Organizamos a agenda de abril de 
acordo com o dia da semana em que a sua reunião ocorre, para que não haja uma quebra que te impeça de ministrar alguns conteúdos 
importantes ao coração do seu pessoal.

CÉLULAS DE SEGUNDA E DE TERÇA-FEIRA

Primeira semana: 04 ou 05 de abril Levar toda a célula para a Conferência Transbordar

Segunda semana: 11 ou 12 de abril Lição: SEM PARAR O IMPACTO

Terceira semana: 18 ou 19 de abril Lição: Conferência Transbordar (tema 1)

Quarta semana: 25 ou 26 de abril Lição especial: ALCANCE

CÉLULAS DE QUARTA, QUINTA E SEXTA-FEIRA

Primeira semana: 06, 07 ou 08 de abril Lição: SEM PARAR O IMPACTO

Segunda semana: 13, 14 ou 15 de abril Lição: Conferência Transbordar (tema 1)

Terceira semana: 20, 21 ou 22 de abril Lição: Conferência Transbordar (tema 2)

Quarta semana: 27, 28 ou 29 de abril Lição especial: ALCANCE

QUEBRA-GELO

No encontro de hoje estamos repercutindo tudo o que Deus fez na Conferência Transbordar. Foram dias tão especiais e cremos que 
fomos levados a um novo nível de experiência, fé e intimidade com Deus. Separe um tempo do encontro de hoje para que os presentes 
compartilhem testemunhos de experiências pessoais que tiveram na conferência.

O QUE DEUS VALORIZA?

O Pr. Jackson Antônio compartilhou palavras proféticas poderosas nos dias em que esteve conosco. O presente estudo é baseado 
em uma das suas pregações. Separamos alguns trechos em vídeo para você passar ao longo do encontro de hoje; compreendemos 
que os trechos em vídeo são muito importantes de serem passados, porque vão complementar de maneira consistente nosso estudo. 
Providencie, portanto, os equipamentos necessários em uma TV ou notebook. Cremos em um encontro cheio da presença de Deus na 
sua célula de hoje!

Vamos começar com o texto de Gênesis 14: 14-24

Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os trezentos e dezoito homens treinados, nascidos em sua 
casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dã. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Hobá, ao norte 
de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos 
prisioneiros. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro 
no vale de Savé, isto é, o vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, 
dizendo: “Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos 
em suas mãos”. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: “Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens”. Mas Abrão 
respondeu ao rei de Sodoma: “De mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que 
lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: ‘Eu enriqueci Abrão’. Nada aceitarei, a 
não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam. Que eles recebam a sua 
porção”. Gênesis 14:14-24

Abrão foi muito ousado ao sair em uma guerra para resgatar seu sobrinho, que havia sido capturado por inimigos. Deus deu a ele a 
vitória de forma que ele regressou carregando prisioneiros e despojos. Dois reis vieram atrás dele e cada um destes reis apresentou 
uma ênfase diferente. Cada um destes reis representa um caminho, um coração, uma prioridade. Vamos observar cada um destes reis, 
e buscar compreender qual deles está alinhado com o coração de Deus:

Rei de Sodoma: “Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens”.

O rei de Sodoma representa os valores do mundo e os valores do inimigo. Neste reino, bens materiais e riquezas são valorizados e 
constituem os melhores presentes. Quem tem o coração fluindo neste reino está buscando bens como recompensa. Quem é de Sodoma 
ama os bens e usa as pessoas. Quem flui neste reino, coloca em segundo plano as pessoas, dando à sua família e aos seus amigos o 
que sobra. Muitas vezes usa as pessoas para crescer e se beneficiar. Quem tem o coração fluindo em Sodoma, tem muita dificuldade 
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em servir as pessoas, tem o coração voltado para si e raramente se vê tomado de compaixão. Abrão entendeu muito bem que nunca 
devemos negociar com Sodoma, ele não quis absolutamente nada que vinha dele.

Pergunta: Qual tem sido a maior prioridade em seu coração e em sua agenda, os bens ou as pessoas?

Rei de Salém: “Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus 
inimigos em suas mãos”

O rei de Salém assume uma representação do próprio Cristo, como podemos ver ao longo de todo o capítulo 07 de Hebreus:

Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e 
o abençoou; e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa “rei de justiça”; depois, “rei de Salém” quer dizer “rei de 
paz”. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote 
para sempre. Considerem a grandeza desse homem: até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos! Hebreus 7:1-4

Abrão tomou a ceia com ele (pão e vinho) e deu o dízimo a ele. O rei de Salém representa nossa comunhão e nossa relação com Deus, 
que é por meio de quem vem nossa justiça e nossa paz. Por meio dele que vem nossa vitória; somente rendendo nosso coração e nossa 
adoração a Deus nossa vida encontra plenitude e sentido.

Quando fluímos em nosso relacionamento com Deus, passamos a valorizar o que ele valoriza: pessoas, devoção, gratidão, adoração, 
serviço, fidelidade, compaixão, etc. Veja que interessante o que acontece no capítulo 15 de Gênesis: 

Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: “Não tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa!” Mas 
Abrão perguntou: “Ó Soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliézer de Damasco? “ Gênesis 15:1,2

Deus faz uma promessa a Abraão de que ele receberia grande recompensa. A resposta de Abrão mostra claramente em qual reino que 
seu coração fluía. Se o coração de Abrão fluísse alinhado com Sodoma, ele teria pedido bens como recompensa. Mas como o coração 
dele fluía alinhado com Salém, ele pede filhos como recompensa. Abrão mostra que valorizava o que Deus valorizava. Sua atitude e suas 
prioridades tem muito a ensinar para aqueles que querem fluir no mover de Deus.

Pergunta: Se Deus prometer a você uma grande recompensa, o que você pediria a ele?

Vídeo: reserve alguns minutos para passar o vídeo abaixo, contendo trechos da palavra do Pr Jackson Antônio.

https://youtu.be/GJhyVeDq-Sg

QUEM ESTÁ NA FRENTE?

No versículo que lemos há uma lição muito poderosa para nós. Veja o que Deus disse a Abrão:

Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: “Não tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande será a sua recompensa!” 
Gênesis 15:1

Você quer fluir no mover de Deus? Se sim, você precisa parar um pouco e refletir. O texto diz que Deus é o nosso escudo. Se ele é escudo, 
ele deve ir na nossa frente. Você só estará caminhando na direção certa, fazendo as escolhas certas e tendo as prioridades certas se 
Deus estiver na sua frente.

Quem anda obstinado, cheio de convicções pessoais e certezas, deixou Deus prá trás há muito tempo e está seguindo seu próprio 
caminho. Se você está indo à frente, não espere proteção e nem tampouco ache que sua vida está alinhada com o coração de Deus. Talvez 
seja hora de dar um passo atrás e deixar Deus ir na frente.

Pergunta: Você deseja hoje recuar, abrindo mão do orgulho e da independência, a fim de deixar Deus assumir a dianteira e o controle da 
sua vida?

Vídeo: reserve alguns minutos para passar a segunda parte da palavra do Pr Jackson Antônio que separamos para você.

https://youtu.be/BfsHjLa5jfM

MINISTRAÇÃO E ADORAÇÃO

Conclua o encontro de hoje com um tempo de adoração e ministração. Desafie os presentes a fazerem uma avaliação sincera de como 
anda suas vidas e seus corações. 

• Conduza um tempo de arrependimento e consagração.
• Oriente cada um a colocar Jesus à frente, como escudo e direção.
• Desafie cada um a deixar de lado o coração de Sodoma, a fim de buscar um coração alinhado com Salém.
•  Leve sua célula a tomar uma posição em Deus, liberando sobre eles recompensas 

extraordinárias de pessoas que Deus dará para vocês discipularem. 

Sugestão de louvor:

https://www.youtube.com/watch?v=t3j9ll-EWMI 
Cassiane - Com Muito Louvor - DVD Cassiane 25 Anos de Muito Louvor

https://www.youtube.com/watch?v=t3j9ll-EWMI

