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Texto: IS 11: 1 – 2 

 

A Visão Celular no Modelo dos Doze tem a proposta de restauração familiar, sabemos que o mundo sempre 

viveu a guerra espiritual no seu maior projeto, a família. A serpente entrou na vida da primeira família da 

Terra, entrou na família de Israel e até hoje tem destruído muitos lares. Deus ama família e a promessa do 

Senhor em GN 12: 3 – 9 é que em Abraão todas as famílias da Terra serão abençoadas. 

 

Quando Jesus salva uma casa Ele tem a plena convicção que essa casa seja usada também para restaurar 

milhares de famílias. A nossa família precisa de referências para mostrar para o mundo o que Deus tem 

nos mostrado e abençoados; para mantermos as conquistas necessitamos estar cheios do Espírito de Deus, 

o manto do Espírito Santo que está em IS 61: 1 – 4. Esta é a chamada: a restauração de cidades e de 

famílias que foram assoladas de  geração em geração. A unção quebra o jugo e você receberá a unção do 

Espírito Santo para quebrar todo jugo, e a sua casa confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus 

Pai. Para isto precisamos ter o manto do Espírito Santo que está em IS 11: 1 – 2: 

 

* Cheios do Espírito do Senhor – Satanás entrou na vida do primeiro casal, manchou a aliança feita por 

Deus, trazendo assim a maldição sobre a Terra. Ser cheio do Espírito Santo é uma decisão e uma busca 

diária, é necessário estarmos esvaziados de nós mesmos para que a plenitude esteja em nós. Quando 

estamos com Espírito Santo, os milagres são estabelecidos, os sonhos de Deus passam a ser os nossos 

sonhos e começamos a andar em vitórias. 

 

* Cheios do Espírito de Sabedoria e Entendimento – Para conquistarmos, é preciso sabedoria e 

entendimento. Sabedoria é igual a prudência, sensatez e qualidade de ser sábio. Entendimento é igual a 

capacidade de compreender, pensar e chegar a um consenso. No casamento, é fundamental termos a 

mesma linguagem para chegarmos a uma comunicação eficiente e construir um relacionamento forte. 

Muitos casais não tiveram este manto, e foram flechados pela serpente e se afastaram do Evangelho, pois 

faltou sabedoria que vem com o temor, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. 

 

* Cheios do Espírito de Conselho e Fortaleza – Conselho é igual a advertência, aviso, instrução, direção. 

Fortaleza é igual a solidez, segurança, força, energia, poder. Muitos líderes estão aconselhando a própria 

alma e aparentemente se dizem fortes pois tem-se fragilizado sem nenhuma revelação de conselho. A visão 

Celular é uma visão de discipulado e todos os líderes devem ser cheios do espírito de conselho. Alguns 

receberam unção de poder ( fortaleza ), mas não querem ouvir conselhos. E o poder sem a unção de 

conselhos pode levar muitos líderes a grandes perdas. Nunca ouça conselhos de pessoas: ímpias pois 

geralmente quando misturamos a essência do Evangelho com conselhos humanistas, perdemos a direção 

do altar de Deus. ) ; com o coração ferido ( Líderes feridos dão conselhos de morte. 

 

Só um curado pode curar um enfermo.). Que a sua boca fale verdadeiramente o que tem no seu coração e 

que você seja cheio de conselho e fortaleza. 

 

http://www.elshaddaicg.com.br/palavra/celulas


* Cheios de conhecimento e Temor do Senhor -- Conhecimento é o ato ou efeito de conhecer, adquiridos 

pelo estudo ou experiências que foram adquiridas no decorrer da vida. Temor é o mesmo que sentimento 

de reverência e desejo de acertar. Devemos conhecer Deus na sua plenitude abrindo a nossa mente para 

cumprir integralmente o nosso chamado, e sermos referência de avivamento. O conhecimento nos faz 

discernir entre o bem e o mal. Deus colocou  

no Éden a arvore do conhecimento e o primeiro casal desobedeceu, pois faltou conhecimento de Deus. Em 

PV 9: 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Que 

você seja envolvido no manto do Espírito do Senhor, e que o seu casamento, família, ministério e tudo que 

você tem possam ser cheios da vida do Senhor. 

 


