MALOTE DE CÉLULA JUNHO
PRIMEIRA SEMANA De 5 a 11 de junho
Texto – Salmos 10 Edificação
O Salmo 10 é um grito por justiça. Por que os maus e ímpios parecem estar sempre prosperando e suas
maldades parecem não ter fim?
Por que Deus não faz nada para cessar as maldades que assolam os mais pobres e incapazes de se
proteger?
O salmista busca entender o mundo à sua volta. Muitas vezes olhamos para a nossa própria vida e não
conseguimos enxergar a ação de Deus em nos livrar dos sofrimentos, enquanto pessoas que vivem longe
do Senhor parecem só prosperar.
Do mesmo modo que Jesus na cruz clamou por Deus, na impressão absoluta que o Pai lhe tinha
abandonado (Marcos 15:34), nós muitas vezes somos tentados a gritar o mesmo.
Porém, não devemos nos esquecer de que a cruz não foi o último ponto de parada da vida de Jesus.
Depois da sexta-feira da crucificação, houve o domingo da ressurreição. Do mesmo modo, o salmista, no
final deste salmo tão angustiante, exalta a Deus, pois Ele não se esquece dos oprimidos.
A injustiça jamais prevalece! Podemos descansar em Deus, pois aqueles que têm fome e sede de justiça
serão saciados (Mateus 5:6) e as obras dos ímpios nunca durarão eternamente.
Resta-nos vivermos de uma maneira justa e santa, e certamente a justiça de Deus nos abrigará debaixo
de suas asas.
Não importa a injustiça e a maldade que esteja nos atingindo ou atingindo o mundo ao nosso redor, um
dia a justiça de Deus sempre prevalecerá.

MALOTE DE CÉLULA JUNHO
SEGUNDA SEMANA De 12 a 18 de junho
Texto – Salmos 40:1-4 Edificação
Nem tudo acontece a tempo e à hora. Muitas vezes em nossas vidas viver é ser obrigado a esperar.
O Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas (Eclesiastes 3:1-8) embora o nosso desejo seja que
tudo aconteça ao nosso próprio tempo.
O salmista hoje nos coloca na desconfortável posição de espera.
Deus não é obrigado a nos fazer nada, mas por amor, nos abençoa em todas as coisas.
Porém, nem sempre as bênçãos de Deus estão de acordo com aquilo que nós achamos que seja a
benção que nós precisamos. A vida com Deus é um convite à espera.
Viver em Deus é sempre esperarmos dEle todas as coisas. Porque esperar em Deus não é simplesmente
aguardar algo que nós queremos que aconteça.
Esperar em Deus é o exercício constante da confiança no Deus que controla todas as coisas e é
soberano inclusive sobre o tempo.
Reparemos que o segredo espiritual neste salmo não é simplesmente aguardar para Deus nos abençoar.
Não podemos simplesmente esperar DE Deus todas as coisas.
Antes, é preciso esperar EM Deus para que no momento certo Ele mesmo derrame sobre nós as Suas
bênçãos.
Você tem esperado de Deus alguma coisa? Saiba que hoje o convite de Deus para todos nós é
confiarmos nEle, pois certamente Ele nos suprirá de tudo o que precisamos.

MALOTE DE CÉLULA JUNHO
TERCEIRA SEMANA De 19 a 25 de junho
Texto – Salmos 72:1-11 Edificação
Há um princípio bíblico que jamais podemos deixar de visitar em nossos corações: o Senhor é temível.
O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e os loucos são os que
negligenciam isto (Provérbios 1:7).
Embora o Senhor seja apaixonado por nós e mova-se eternamente em amor para nos atrair a Ele, Deus
não é apenas alguém legal que nós conhecemos na vida.
A caminhada com Deus é uma caminhada de reverência e temor. Os juízos do Senhor são eternos e Sua
mão é certeira para nos corrigir, e Ele nos corrige, pois nos ama (Provérbios 3:11,12). Jesus disse que
era nosso amigo (João 15:15), mas nunca disse que era nosso colega.
A adoração ao Senhor é uma vida de respeito a Sua santidade. Precisamos nos prostrar diante dEle
reconhecendo-O como soberano Deus sobre nossas vidas.
Não devemos brincar com Deus. Não porque Ele seja carrancudo e não goste de brincadeiras. Não
brincar com Deus significa não viver como se Ele não existisse, desrespeitando Sua presença no mundo
e em nossas vidas.
Devemos temer o Senhor quando trabalhamos, fazemos negócios, saímos para nos divertir, quando o
cultuamos no templo, quando nos alimentamos ou fazemos qualquer outra coisa.
Deus deve ser respeitado simplesmente porque Ele é o Senhor e nós, que somos Seus servos, devemos
continuamente tributar nossa vida como louvor à Sua glória.
Só Ele é digno de glória e honra, e nós que somos Seu povo devemos ser os primeiros a louvá-Lo e
temê-Lo.

MALOTE DE CÉLULA JUNHO
QUARTA SEMANA De 26 de junho a 2 de julho
Texto – Salmos 91 Edificação
Talvez este seja um dos mais conhecidos e maravilhosos poemas da História da Humanidade.
E o fato de ser Palavra de Deus significa que podemos lê-lo colocando-o em nosso coração como Palavra
de Deus para nós.
Por isso, em tempos de ataques das trevas, de desafios em um mundo cada vez mais egoísta, onde os
relacionamentos estão cada vez mais superficiais e a vida tem sido tão difícil de ser vivida, nada é mais
confortador do que ver Deus como nosso refúgio pessoal.
Refúgio é local de proteção, lugar onde as sombras do desespero e a voracidade do sistema de pecado
que nos rodeia não têm a última palavra em nossas vidas.
O Senhor Jesus disse que teríamos aflições neste mundo, mas que poderíamos ficar tranquilos porque
Ele havia vencido o mundo (João 16:33).
Podemos então descansar no Salmo 91, porque o Deus que vence o mundo é o Deus que nos guarda
debaixo de Suas asas. Contra o que você precisa de proteção?
Quando os dias são tenebrosos e nossa alma se entristece, nosso espírito precisa ser sempre lembrado
que há Deus em nossas vidas, e que este Deus é esconderijo para aqueles que O amam.
Diante das tribulações tão comuns na vida, descansemos nEle.

