
Livramento e Provisão

CÉLULA: 3 a 8 de outubro

INTRODUÇÃO

Você já sonhou em encontrar um grande tesouro?  
Um achado como este muda a vida de uma pessoa.  
Ao longo da história, caravanas e expedições deram  
tudo para explorar riquezas escondidas. Nossa célula,  
a partir de agora, tornou-se uma expedição em busca de 
um grande tesouro. Toda a Central, em cada célula e em 
cada unidade, vai nas próximas semanas abrir o cofre 
cheio de segredos que vão transformar nossas vidas.

“Ele (o Senhor) será o firme fundamento nos 
tempos a que você pertence, uma grande riqueza 
de salvação, sabedoria e conhecimento; o temor do 
Senhor é a chave desse tesouro.” Isaías 33:6

Você sabe muito bem como uma fundação é importante. Se 
você construir uma casa, ela pode ser bem grande, muito 
luxuosa, com os melhores mármores e belas janelas, mas 
se ela não for construída sobre uma fundação bem forte, 
quando uma tempestade vier, aquela casa cairá e a perda 
será enorme. Porém, você pode construir uma casinha 
bem modesta e simples, mas se ela for erguida sobre uma 
fundação sólida, eu garanto a você que o maior furacão 
não vai derrubá-la. Então, a fundação é muito importante. 

Não importa o quanto a sua vida cristã é legal nem o 
quanto você canta bem, gosta da igreja e das pessoas, 
mas se você não tem a fundação, sua queda pode ser 
muito grande. Deus diz neste verso que a fundação da 
vida cristã é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o 
firme fundamento.

Pergunta: Você teme ao Senhor?  
Sua vida cristã está bem fundamentada?

QUEBRA-GELO

Separe duas caixas ou dois baús. Coloque dentro 
das caixas, em tiras de papel grandes, os grupos de 
palavras, conforme a tabela abaixo. Se possível, faça 
papéis bonitos e caixas estilosas. Se quiser, incremente 
os baús adicionando mais palavras e versículos.

Baú 1 Baú 2

Prazer Vida longa

Sucesso Sabedoria

Poder Provisão

Aprovação Livramento

Peça aos presentes para abrirem os baús, lerem as 
palavras e escolherem com qual baú vão querer ficar. Cada 
pessoa só pode escolher um baú e o grupo de palavras 
correspondente. Em seguida, retome cada palavra e peça 

aos presentes para lerem os versículos de acordo  
com a tabela abaixo:

Baú 1 Baú 2

Prazer (Gênesis 39: 6,7)
Vida longa  

(Provérbios 10:27)

Sucesso (João 7: 3,4)
Sabedoria

 (Provérbios 9:10)

Poder (Mateus 4: 8,9)
Provisão 

(Salmos 34: 9)

Aprovação (Daniel 3: 4-6)
Livramento  

(Salmos 34: 7)

Discutam se cada pessoa ficou satisfeita com o 
baú escolhido.

QUAL O SEU TESOURO?

A vida é feita de escolhas. Na maior parte das vezes, 
quando escolhemos uma coisa estamos abrindo mão 
de outra. Não se pode ter tudo ao mesmo tempo.

“Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e 
a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. 
Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e 
a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam 
nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também 
estará o seu coração. Mateus 6:19-21

Jesus afirma que existem somente dois tipos de tesouro: 
os terrenos e os celestiais. Um é passageiro e arriscado. 
O outro é seguro e eterno.

“Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado 
com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo 
Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. 
Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo 
e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça 
que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em 
Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. 
” Filipenses 3:8,9

Paulo explica que tudo o que a vida na terra tem para 
oferecer (prazeres, sucesso, poder, aprovação, riquezas, 
etc.) ele considerou como perda e esterco, pois o que 
verdadeiramente importa é agradar a Deus, confiar nele 
em fé e temor.

Devido à falta de temor, as pessoas de nossa geração 
pensam erroneamente que podem ter ao mesmo tempo 
os tesouros dos dois baús. A maioria acredita que pode 
mentir, sonegar impostos, fazer sexo fora do casamento, 
cultivar ídolos, perseguir a inveja, ser dominado pela ira, 
mágoa e ansiedade. Viver tudo isso normalmente e ainda 
sim estar perto de Deus e agradá-lo.
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Discutam o que cada um faria nas situações abaixo:

• Seu chefe pede para você mentir ou promover pecados. 
Você obedece seu chefe para preservar o emprego ou  
se posiciona?

• Um colega que não conhece a Cristo te pede carona 
frequentemente e nesses momentos no carro tem 
avançado com liberdades e insinuações. Você continua 
dando caronas normalmente ou corta?

• Todos os seus amigos ou familiares adoram fazer 
fofocas e gerar intrigas. Você entra no clima?

• Seu filho quer trazer amigos para se drogarem e se 
embebedarem dentro da sua casa. Você permite, pois é 
melhor estar em casa do que na rua, ou impõe limites?

AS PROMESSAS DE DEUS

A cada semana, nesta série “A Chave do Tesouro”, estamos 
aprendendo que o temor do Senhor acompanha uma série 
de promessas maravilhosas. A palavra de Deus deixa 
muito claro que desfrutar dessas promessas será uma 
condição ligada ao temor.

Na semana passada, vimos que o orgulho é um grande 
obstáculo do temor, pois impede o quebrantamento e 
a humildade. Aprendemos também que uma pessoa 
orgulhosa perde promessas maravilhosas como: riqueza, 
honra e vida.

Hoje vamos descobrir, à luz do Salmo 34, quais são as 
promessas que o Senhor tem para aqueles que o temem, 
qual é nosso maior obstáculo e quais são os cuidados 
necessários nesse caminho.

“Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos 
os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de 
alegria; seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre 
homem clamou, e o Senhor o ouviu; e o libertou de todas 
as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor 
daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o 
Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia! 
Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada 
falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade 
e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. 
Venham, meus filhos, ouçam-me; eu lhes ensinarei o temor 
do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver 
dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da 
falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com 
perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos 
e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro; o 
rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para 
apagar da terra a memória deles.” Salmos 34:4-16

Leiam o Salmo 34 e respondam:

• Quais promessas encontramos nos versos lidos?

• Qual é a condição para se desfrutar dessas promessas?

• O que pode nos impedir de viver as promessas acima?

Esse salmo maravilhoso apresenta algumas promessas 
que enchem o baú do tesouro que Deus tem para aqueles 
que o temem. Quem teme a Deus tem alegria, libertação e 
prova da bondade do Senhor. 

O salmo destaca que quem teme a Deus tem um anjo 
como sentinela (ou seja, constantemente ao lado) e que 
esse anjo dá livramento e proteção. Pense em como  isso 
é maravilhoso! Quem gostaria de ter um anjo sentinela ao 
seu lado?

O salmo lido também afirma que quem teme a Deus 
não passa necessidade e não tem falta de nada, afinal o 
Senhor promete provisão a estes. Pense na segurança de 
ter sempre a provisão para o seu sustento. Essa promessa 
está disponível para quem teme ao Senhor.

UM SÉRIO ALERTA

A condição para desfrutar dessa e de muitas outras 
promessas é andar no temor do Senhor. Em oposição, 
existem algumas posturas que afastam as pessoas das 
promessas e conduzem a um caminho de destruição. 
Cuide para estar no caminho certo e cuidado para escolher 
o baú correto.

Há um alerta importantíssimo no salmo acima que orienta 
a afastar do mal e guardar a língua do mal. Mas o que o 
salmista está querendo dizer com isso?

O mal, o pecado, o dia ruim, a escolha equivocada e 
a falha, podem até ocorrer como um acidente. Mas o 
mal não pode ser nosso amigo, nosso companheiro de 
jornada. Não pode ser temente a Deus uma pessoa que 
está familiarizada e se sente à vontade em ambientes 
regados a: mentira, gracejos imorais, piadas de mal gosto, 
pecados, maledicências, ilegalidades, invejas, etc.

A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração 
(Mateus 12:34). Quando o salmista nos alerta para guardar 
os lábios do mal e da falsidade, ele está denunciando que 
uma pessoa que tem a boca cheia de maldade está com o 
coração cheio de mal.

Uma pessoa que tem um ídolo ou um pecado do qual não 
está disposta a abrir mão, está ligada ao mal. Escolheu 
o baú dos tesouros dessa terra e deixou de lado o baú 
das promessas de Deus. A chave para abrir este baú 
maravilhoso é o temor do Senhor. Temer a Deus é afastar-
se do mal.

Pergunta: Você se sente à vontade em ambientes 
dominados pela maldade? Você tem algum pecado 
habitual, algo que faz parte do seu dia a dia?

CONCLUSÃO

Deus é totalmente confiável e bem intencionado a nosso 
respeito. Ele sabe todas as coisas e tem o melhor para 
cada um de nós. Ele reservou um baú cheio de promessas 
e suas promessas certamente vão se cumprir. A chave 
que abre este baú é o temor do Senhor.



Seu coração é enganoso e o Diabo é o pai da mentira. 
As promessas que vem dessas fontes parecem muito 
atraentes, mas não vão se cumprir. O baú dos tesouros 
e prazeres desta terra está cheio de ofertas, querendo te 
seduzir. A chave para abrir este baú é a sua alma. 

Entenda que você não pode ter dois baús ao mesmo 
tempo. É necessário escolher um ou outro. E aí? Qual será 
a sua escolha?

Apelo: Promova um momento de oração e consagração. 
Use a ilustração dos dois baús do quebra-gelo. Desafie 
cada presente a fazer uma escolha diante de Deus, entre 
o temor do Senhor e os desejos do coração.

AVISOS

Resgate - 4 a 6 de novembro 

Seja curado e conduzido para um novo tempo participando 
do nosso retiro de libertação espiritual. Confira os pré-
requisitos e inscreva-se no site da Central. 

Lidere 4 - Inscrições abertas até 13/10 

Se você foi chamado pelo Senhor para liderar uma célula 
de crianças, venha se capacitar para essa importante 
missão. Dia 15/10, sábado, de 9h às 12h, online. 

Imersão com Deus -15 e 16 de outubro, Sede Campestre

Serão dias especialmente preparados para que você 
viva uma imersão no Espírito Santo. E, ao final, caso se 
sinta pronto, você terá a oportunidade de ser batizado. 
Inscrições abertas no site da Central até 12/10, 18h.

Conferência de Mulheres 2022 - 4 a 6 de novembro 

Com o tema ‘Permanecer’, reuniremos milhares de 
mulheres para uma experiência inesquecível com o 
Senhor. Preletores: Ana Claudia, Paulo Mazoni, Ariane, 
Val Gonçalves, Cassiane e Mônica Figueira. Ingressos já à 
venda no site da Central.


