Roteiro para a Célula
17 a 22 de setembro de 2018
1. Encontro - Quebra-gelo: Fale de uma escolha que você fez nos últimos dias ou meses e qual o resultado essa
escolha na sua vida e família?
2. Exaltação:
3. Edificação:
ESCOLHAS QUE PRODUZEM BÊNÇÃOS – Hebreus 11.24-27
“Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo
de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra
riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não
temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível.

Perguntas de compreensão e aplicação:
1. Para fazer uma escolha que produz bênção, seja você mesmo o tempo todo.
A Bíblia diz no verso 24 que “Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó”, isso
significa que a sua escolha estava alicerçada na fé que ele tinha.
E você, de que forma alicerça as suas escolhas?
2. Outra escolha que produz bênção é andar com Deus.
No verso 25 diz que Moisés “preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do
pecado durante algum tempo”. Isso mostra que Moisés fez a escolha de cortar o relacionamento com o
pecado para andar com Deus.
Na sua vida você percebe que precisa “cortar” alguma coisa para fazer essa mesma escolha, ou seja andar
mais perto de Deus?
3. Outra escolha que produz bênção é tomar todas as decisões baseadas nos valores elevados e nunca em
função das circunstâncias.
Nos versos 24,25 afirmam que Moisés optou em tomar as decisões baseadas nos valores de Deus e não
em função das circunstâncias em que ele vivia, mas para isso, ele teve que pagar um preço.
Qual o preço que você acha que cada um de nós precisa estar disposto a pagar para fazer escolhas que
não sejam baseadas nas circunstâncias mas sempre nos valores eternos de Deus?
4. Outra decisão que produz bênção é definir claramente as nossas prioridades e revendo o que realmente é
importante em nossas vidas.
O texto Bíblico afirma que Moisés, “por amor de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que
os tesouros do Egito”
Quais são os resultados de uma escolha dessa natureza na sua vida no dia a dia?
5. Outra decisão que produz bênção é definir quem é autoridade na sua vida.
Moisés deixou isso bem claro, pois o verso 27 afirma que “pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei,
e perseverou porque via Aquele que é invisível”
Por que você acha que Moisés fez essa escolha? E de que forma prática você pode evidenciar às outras
pessoas que também escolheu Deus como autoridade na sua vida?

4. Oração e Evangelização
a) Quais são as pessoas que você precisa se interessar e se envolver por elas?
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Orem pela nossa igreja
c) Orem pelas pessoas anotadas acima

