
GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 

Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não haverá praga entre vós para vos destruir.  
Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. em 12 de Julho de 2020. 

www.ieqalvesdias.com.br 

 Por Ivaldo Teles 
 

Êxodo 12: 13  
 

As pragas do Egito foram dez calamidades que Deus trouxe sobre os egípcios, porque o faraó havia se 
recusado terminantemente a libertar os escravos hebreus. Deus transformou água do rio Nilo em Sangue, as 
rãs cobriram a terra, piolhos surgiram do pó, enxames de moscas transmitindo doenças, morte dos rebanhos 
ferindo a economia do país, feridas purulentas surgiram nos homens e animais, tempestade de granizo 
causando mortes, gafanhotos devastaram a terra, trevas densas cobriram a terra e finalmente, à meia noite, 
Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito e as primeiras crias de todos os 
rebanhos. Para se livrar do anjo da morte, Deus ordenou a Moisés e Arão que falassem a toda congregação de 
Israel que toda família deveria TOMAR PARA SI UM CORDEIRO. A família deveria tomar do sangue do 
cordeiro, passar nas ombreiras das portas de suas casas (v.7) e comer todo o Cordeiro (v.9).  
O cordeiro teria que ser sem defeito (v.5) e precisava ser morto (v.6).  
Em I Pedro 1: 19 diz que JESUS é o nosso Cordeiro sem mácula e em Isaías 53: 7 nos diz que Jesus é o 
Cordeiro que MORREU por nós. 
Portanto, nos dias de hoje, para que não haja entre nós praga nenhuma para nos destruir, precisamos 
igualmente e individualmente tomar para nós o Cordeiro JESUS e Dele comer TOTALMENTE.  
 

Vejamos o que isto significa: Êxodo 12: 9b- 
 
  

1. Comer a cabeça do Cordeiro: Porque precisamos comer da cabeça do Cordeiro Jesus? 
Porque é justamente na cabeça é onde estão localizados: 

a) Os olhos. Os olhos nos falam de enxergarmos com os olhos de Deus; 
b) Os ouvidos. Os ouvidos nos falam de seguirmos fielmente a voz do Espírito de Deus; 
c) A boca. A boca nos fala de profetizarmos no meio de uma geração corrupta e maligna; 
d) A mente. Quando recebemos a Jesus, passamos a ter a mente de Cristo porque dela 
comemos totalmente. “Pois, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa 

instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo”. I Coríntios 2: 16 
 

2. Comer das pernas do Cordeiro: Comer das pernas do Cordeiro nos fala: 
a) Da nossa base de sustentação da fé, do nosso apoio firmado na Rocha Jesus Cristo,  
b) Comer as pernas do Cordeiro é praticar o “Ide” de Jesus Mateus 28: 19;  
c) Nos fala de chegarmos antes do diabo; nos fala de sermos ágeis na pregação do evangelho 

da salvação aos perdidos deste século. II Timóteo 4: 2-5  
 

3. Comer da fressura do Cordeiro: Fressura é o conjunto das vísceras mais grossas de alguns animais. 
Nós comumente conhecemos como miúdos. Comer dos miúdos do Cordeiro nos fala de fazer a 
vontade de Deus, que na maioria das vezes é contrária a nossa vontade.  
“Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus 

caminhos, diz o Senhor”. Isaías 55: 8.  

Comer dos miúdos do Cordeiro significa: 
a) É estabelecer e firmar os seus relacionamentos segundo a palavra e vontade de Deus,  
b) É praticar o perdão independentemente das circunstancias,  
c) É jejuar em momentos de mesa farta,  
d) É acordar de madrugada para orar renunciando ao sono e ao descanso,  
e) É ser submisso sempre, é ser obediente, etc... 

Se você ainda não comeu inteiramente do Cordeiro Jesus, faça-o imediatamente e certamente, não haverá 
praga entre vós para vos destruir. 

 

Questões para o compartilhamento: 
 

a) Qual das partes do Cordeiro você tem mais dificuldade para comer? Cabeça, pernas ou fressura? Compartilhe! 

b) Leia Mateus 24: 12-13 – Que atitudes tomar para evitarmos o esfriamento espiritual e perseverarmos firmes em Deus?  
 

 

Sugestão de Quebra-Gelo: Responda a pergunta – Quais os sinais de que Jesus está voltando? 


