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O que agrada a Deus 

Provérbios 6.16-19 
SENTIR 
 

Qual é o seu maior desejo? 
 
APRENDER 
 

 

Aborrecer quer dizer sentir horror de alguma coisa. Abominar é 
detestar. Quando a Bíblia diz que Deus aborrece e abomina algumas 
coisas, devemos prestar atenção para evitar tais coisas em nossas vidas.  
 

Examinemos estas sete coisas que contradizem o santo caráter 
de Deus: Olhos altivos (arrogante, soberbo), língua mentirosa (diz que 
ama a Deus, mas se esquece dele na esquina), mãos que derramam 
sangue inocente (os que rejeitam, violentam, os religiosos), coração 
que trama projetos iníquos (tenta enganar a Deus), pés que se 
apressam a correr para o mal (aquele que o diabo nem precisa levar à 
tentação), testemunha falsa que profere mentiras (o que julga), o que 
semeia contendas entre irmãos (aquele que procura dividir). 
 

Quando o avivamento chega, há um retorno ao primeiro 
amor, à santidade e à obediência. Há um desejo constante de viver 
uma vida que agrada a Deus. O que será que estamos vivendo? 
REFLETIR 

Vejam o texto de João 4.34. Qual era o maior desejo de Jesus? 
 

Vejam o texto de Gálatas 2.19-20. Quem habita em nós após a 
nossa inclusão na morte e ressurreição de Cristo? E, segundo o texto 
anterior, qual é o desejo daquele que agora habita em nós? O que você 
declarou ser seu maior desejo está na mesma linha com o de Jesus? 
 

Quando olhamos para a lista de coisas que desagradam a Deus, 
pensamos em nós ou em outras pessoas? 

Podemos ter uma boa atitude com intenções erradas? Podemos 
ter atitudes erradas com intenções boas? Deus vê as atitudes do 
coração. O que acontecerá com os de coração puro segundo Mateus 
5.8? 
 

Será que nossa vida agrada a Deus? É possível viver uma vida 
que agrada a Deus? Como? 
  
APLICAR 
 

Assim como o texto nos mostra o que Deus abomina, também 
podemos, por meio dele, entender o que é que agrada a Deus.  
 

Então vamos juntos orar para que possamos ter: 
 

• Coração quebrantado; 
• Língua verdadeira; 
• Mãos que constroem; 
• Coração sincero; 
• Pés que fogem do mal; 
• Desejo de ajudar os irmãos sem esperar nada em troca e sem 

testemunhar falsamente; 
• Vidas que semeiam paz, harmonia e amor. 

 
Nenhuma destas coisas podem ser vividas sem que 

experimentemos a morte e ressurreição com Cristo. Sem o novo 
nascimento.  
 
 
 

ATMOSFERA ESPECIAL 
Celulão 

 
Na próxima quinta-feira 21/11 às 20h aqui na CGSede, o 

Pr. Ronaldo Bezerra convoca a todas as células, de todos os dias 
da semana para um momento poderoso de desafio profético, 
oração e adoração.  
 

Mobilize toda a sua célula e não perca este encontro que 
tem sido um marco na história da nossa Comunidade. 


