
Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde 
cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão 
da igreja, conquistando, assim, a nossa geração através 

de células que se multiplicam uma vez ao ano, para a 
Glória de Deus. 

 

 

  
 
 
 
 
EDIFICAÇÃO PARA A CÉLULA – 03.03.2019 
 
TEMA:  “ICABODE – QUANDO A GLÓRIA SE VAI”                                                           PR. SILVIO GALLI                                                                
                                                                                                                                                  
 SUGESTÃO QUEBRA-GELO:  

“Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não te leva a lugar nenhum.”  
Este ano “Maiores Coisas Veremos” mas, maiores “obstáculos teremos”. Tens noção disto?  
                                                                                                                                       
LOUVOR/ADORAÇÃO:  “O que Tua Glória fez comigo”(Voz de muitas águas)                                
Majestade Santa(Nova Geração)”   
 
DIZIMOS/OFERTAS: Avançando para Coisas Maiores na vida financeira. (Mateus 7:7.8-9)  
 

1. Exerça fé para prosperar.                                                                                                                           

“Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.”  (Isaías 1.19)                                                                                                                                           

2. Creia na Bondade de Deus.                                                                                                            

“glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo.” (Salmo 35.27b) 

EDIFICAÇÃO:  Icabode – Quando a glória se vai (I Samuel 4.5-22)  
 
Este é um dos episódios mais tristes da história do Antigo Israel. A Arca da Aliança foi levada 
pelos inimigos de Deus.   
Na Palavra de Deus a Arca da Aliança simboliza a presença manifesta de Deus.  
O inimigo veio para tomar a Arca, para roubar a presença a glória de Deus.                                                
Ele sabe que onde está a glória de Deus, ali o poder de do Senhor se manifestará.  
“Vidas são transformadas. Relacionamentos são restaurados. Pessoas são libertas.  
 

1. A Glória de Deus se vai - quando não damos o devido valor a presença de Deus.                            

A coisa mais importante em nossa vida é a glória da presença de Deus.                                                   

A unção que nos alimenta, nos purifica, nos enche de poder e quebra todo o jugo.                                              

Ninguém consegue ficar passivo diante da glória de Deus.                                                             

Quando esta glória vem, algo acontece. Mas podemos apagar o Espirito ou mesmo 

entristece-lo. Ou até perder esta glória de Deus em nossa vida.                                                       

Você já sentiu o toque da glória de Deus? Você consegue ficar longe desta presença?   

Porque não queremos ser apenas uma grande igreja, queremos a glória!                                   

Porque não queremos construir um palácio para Deus; queremos a glória!                                    

Não queremos apenas uma boa reunião, uma boa palavra, queremos a glória de Deus!  



2. A Glória de Deus se vai – quando Deus não é colocado em primeiro lugar.                                   

Um dos princípios fundamentais na Palavra de Deus e na vida cristã é o de que o primeiro 

é Deus. O Senhor jamais aceitará ser o segundo em sua vida.                                                                     

Ele não divide sua glória com ninguém, uma vez que só o Senhor é Deus.                                           

A Bíblia nos mostra em vários momentos que o principio das primícias é a vontade de 

Deus para nós.                                                                                                                                                

Colocamos Deus em primeiro lugar, quando não negociamos princípios de Sua Palavra.  

Valorizamos aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Fazendo aquilo que Deus me 

chamou para fazer. 

3. A Glória de Deus se vai – quando valorizamos mais o ritual do que a presença.                          

Eles queriam usar a Arca porque buscavam apenas as bênçãos de Deus.                                     

Quem busca apenas a benção de Deus não terá a glória. Mas que busca a glória recebe 

também a benção.                                                                                                                                             

Não podemos ser aqueles que simplesmente fazem suas campanhas, para receber a 

benção. O Senhor sendo bom é misericordioso, lhes concede, mas não participam da 

intimidade de Deus.                                                                                                                                                 

O homem cheio da glória de Deus é o homem que tocou no Seu coração, pois que Deus é 

antes de todas as coisas.  

4. A Glória de Deus se vai – quando nos satisfazemos com a mediocridade de nosso nível 

espiritual.                                                                                                                                                            

Dois tipos de insatisfação:                                                                                                                                      

1. A insatisfação humana que traz melancolia, tristeza, depressão, ingratidão. Que nunca 

se contenta com nada.                                                                                                                                        

2. A insatisfação que vem de Deus. Esta insatisfação Deus usa para te colocar para frente. 

Esta sim é espiritual que ELE coloca em nosso coração para que tenhamos fome e sede por 

Sua presença.                                                                                                                                                     

Esta insatisfação é para nos tirar da mediocridade, da mesmice e nos levar a um novo 

nível.                                                                                                                                                               

Todo ser humano tem a tendência de se acomodar e a menos que você esteja insatisfeito, 

Deus não pode te dar mais nada.                                                                                                                  

Não confunda contentamento com satisfação.                                                                                            

Se você está satisfeito com o nível de glória e de presença de Deus na sua vida e só até ai 

que você vai chegar.                                                                                                                                     

Perdemos a glória quando queremos mais as bênçãos do que O abençoador.                       

Quando estamos mais interessado no presente do que no presenteador.                                          

Ele vem para aquele que honestamente diz:  O Senhor é a porção da minha herança!           

Ele é mais precioso do que tudo para mim.                                                                                   

Sabemos que as suas bênçãos são maravilhosas, mas não abrimos mão de Sua Glória!  


