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 ESTUDOS Fevereiro/12 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

PREGUIÇA 
 

INTRODUÇÃO:  

PV 19:15 - “A PREGUIÇA FAZ CAIR EM PROFUNDO SONO, E A ALMA 

ENGANADORA PADECERÁ DE FOME”. 

NO DICIONÁRIO - PREGUIÇA é: Propensão para não trabalhar, vadiagem, demora ou 

lentidão para agir. 

Muitas pessoas não gostam de trabalhar, estudar, esforçar-se para uma promoção no emprego, etc... 

Estão perdendo, e muito, as oportunidades de serem prósperas, e de serem uma bênção na sociedade. Além 

de ser pecado! 

Ec 10:18 “ Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja”. 

 

1) DEUS NOS MANDA VER AS FORMIGAS: 

Pv 6:6 - “Vai Ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para seus caminhos, e sê sábio”. 

As formigas trabalham o tempo todo, elas se esforçam. Devemos nos dedicar um pouco mais, 

ficamos curtindo preguiça, assistindo a muita televisão, perdemos tempo com coisas que não edificam. 

 

2) PREGUIÇOSO SEMPRE DESEJA, MAS NÃO ALCANÇA: 

Pv 13:4 - “A Alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas alma dos diligentes 

engorda”. 

O Preguiçoso não trabalha, não se esforça, não procura se atualizar, mas deseja que sua vida seja de 

sucesso e muita prosperidade. Como pode ser uma benção, se o mesmo não pagou o preço! Quer um carro, 

quer um(a) namorado(a), quer uma casa, mas não corre atrás. 

Assim fica muito difícil, pois, não irá chegar um carro à sua porta, não baterá na sua casa um 

rapaz ou uma moça dizendo: “aqui tem alguém que queira namorar (casar-se)?” 

Eu entendo o seguinte: Deus abre as portas, mas quem entra por elas somos nós. 

 

3) O QUE É ESPERAR EM DEUS: 

Conheço vários amigos, que dão desculpas assim: Estou esperando em Deus, por isso eu não estou 

agindo. ESTE PENSAMENTO ESTÁ ERRADO E NÃO É BÍBLICO!!!! 

Eu entendo de esperar em Deus assim: Devemos orar, mas também devemos ir em busca. O 

homem não pode ficar parado, dormindo, até o dia em que Deus quiser! “A minha vida vai se transformar, 

alcançarei os meus sonhos, etc...” O homem deve, sim, buscar em Deus direção, e depois agir segundo Sua 

direção...  Não ficar esperando de braços cruzados.  

Oração: Orar e depois ação... E não orar e só ficar a esperar! Isto não existe! Fica somente orando, e não 

age para ver o que acontece!!! Moisés ficou só orando, e Deus disse “Porque oras? Mande que o povo 

marche”. Muitos oram (ou rezam), mas agem pouco. Na oração do Pai nosso (que é o modelo de uma 

oração), Jesus disse: Não fiqueis com vãs repetições, pois não é o tanto falar que faz Deus ouvir.   

 

4) OS DESEJOS E SONHOS DOS PREGUIÇOSOS OS INCOMODAM: 

Pv 21:25 “O Desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam trabalhar”.   

O preguiçoso fica querendo ter as coisas, e não consegue. Lógico! Não trabalha para isto. Então esta 

insatisfação o incomoda. Ele vê todos ao seu redor abençoados (casados, com casa própria, com seu carro, 
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etc...) com isso surgem em seu coração vários pecados: Inveja, cobiça, raiva, revolta com Deus, 

pensamentos de morte, desânimo da vida etc... 

 

CONCLUSÃO 

Como, pois, posso esperar que Deus venha me abençoar se não trabalho, não me esforço etc? 

Se fico reclamando da vida, reclamando do ontem e esquecendo do hoje e do amanhã! 

Dedique-se mais: Estude, faça faculdade, faça idiomas, faça cursos, concursos, esforça-se naquilo 

que você tem dificuldade, leia mais a Bíblia, aprenda mais, informe-se mais. Deus o honrará pelo seu 

esforço, e as portas se abrirão mais rápido. Lembre-se de que: o nosso futuro o fazemos no presente! 

 

 

Deus te abençoe!! 

 

Sugestão de Louvor: 

 

Elaborado por: Ob. Marcos Vinícius – CEO / Baependi - MG 
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ESTUDOS Fevereiro/12 - 3ª SEMANA 
CÉLULA FAMILIAR 

 

OS SEIS PASSOS DA VITÓRIA 
MARCOS 11.22-24 

INTRODUÇÃO: 

Iremos analisar os 6 passos da vitória: 1º Tende Fé em Deus; 2º Dizer ao monte; 3º Não duvidar em 

seu coração; 4º Mas crer que se fará o que diz; 5º Tudo que disser será feito; 6º Crede que recebereis e tê-lo-

eis. 

 

1º PASSO: “TENDE FÉ EM DEUS”. 

Tudo em nossa vida tem que ser com fé. A bíblia nos ensina que aquilo que não for de fé é pecado 

(Rm 14.23). Sabemos que a fé surge somente no ouvir a palavra de Deus. Jesus disse que devemos ter fé em 

Deus, e não colocar a nossa confiança neste mundo ( tecnologia, nas doutrinas e conselhos mundanos). 

Deus é o único em quem podemos confiar e entregar nossa vida. Chegue-se a Deus com fé. “ Pois sem fé é 

impossível agradar-lhe (DEUS)” HB 11.6ª. 

 

2º PASSO: “... DISSER (DIZER) AO MONTE...” 

A fé não remove montanhas, como ouvimos muito no dia-a-dia! O que move é a palavra colocada 

em ação! 

Jesus disse: “ Tende fé em Deus, e todo aquele que disser ao monte: monte ergue-te e lança-te no 

mar... Será feito. Qual tem sido seu monte? (enfermidades, dívidas, pertubações, etc...) Mande esse mal 

embora, dê uma ordem (pois você tem autoridade para isso) e o mal o deixará!! Você tem poder nas suas 

palavras. Use esta palavra Rhema em sua vida! 

 

3º PASSO: “NÃO DUVIDAR EM SEU CORAÇÃO...”    

Oramos, fazemos campanhas, etc... Mas muitas vezes não recebemos, por quê? 

Se a doença, o mal, o próprio Jesus pagou o preço, para que sejamos além da salvação: curados, 

livres, etc.. 

Então o que há de errado? Muitas vezes duvidamos da própria oração que fazemos. Assim fica 

difícil Deus agir, como vimos acima. Para se achegar a Deus tem que ser com fé. 

Fé (certeza das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê... Hb 11:1). Tire a dúvida de seu 

coração, para que Deus possa agir! 

 

4º PASSO: “...MAS CRER QUE SE FARÁ O QUE DISSE...” 

Oramos? Determinamos a saída do mal? Então creia! Devemos crer naquilo que fazemos, se 

estamos em um propósito, vamos crer que Deus honrará nossa fé. Para isso não podemos voltar atrás, 

devemos estar firmes, e decididos a receber o sim, nossa vitória!  

 

5º PASSO: “...TUDO QUE DISSER SERÁ FEITO...” 

Devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos, que possa sair de nossa boca. Deve ser algo 

positivo, que acrescente e não que destrua! Pare de dizer: Não vai dar certo, não consigo... Tg 3:5-12 – 

Compara a língua com um pequeno fogo que, caindo num bosque, faz uma destruição enorme. A língua 

também é assim; pequena, mas pode inflamar todo um corpo. Vamos vigiar nosso procedimento ao falar.    

 

6º PASSO: “...CREDE QUE RECEBEREIS E TÊ-LO-EIS...” 
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Então, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, vamos crer que Deus 

ouviu nossa oração e que pela fé já estamos recebendo em nossa vida a resposta ( a vitória ). Vimos acima 

que fé é a prova daquilo que ainda não se vê. Então quando temos a fé, temos a bênção! 

 

CONCLUSÃO: 

Que esse estudo venha nos abrir os olhos em relação a nossa atitude (oração, determinação no pedir 

etc...). Que Deus o abençoe!  
 

 

Sugestão de Louvor: 

 

 

Compilado por: Ob. Marcos Vinícius – CEO / Baependi - MG 

Fonte: Livro Como Tomar Posse da Bênção – R.R. Soares             

 Correção gramatical: Mtª Magdala Lemos  

                                                                                                                          Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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 ESTUDOS Fevereiro/12 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

HÁ BENÇÃOS NA VONTADE DE DEUS 
 

 

 INTRODUÇÃO: 

 Todos nós desejamos receber bênçãos? Aliás, nossas  orações quase que se resumem nisso: pedidos 

de bênçãos, entretanto, o lugar mais garantido para o crente receber as bênçãos é fazer a vontade de Deus. 

Isto significa que necessitamos da ajuda D’Ele. 

 

 Estando na vontade de Deus, com certeza, nos livraremos: 

 DA ANSIEDADE: Quando descansamos na vontade divina, ficamos livres de preocupações e 

ansiedades. ( 1 Pe 5.7;  Mt 11.28; Rm 8.28).  

 

 DAS EXPLICAÇÕES: Agindo dentro da vontade de Deus , não precisamos dar respostas a todas 

as perguntas e nem explicações para todos os nossos atos. (Jó 1.21; Pv 20.24). 

 

 

 DO ORGULHO: Estando na vontade de Deus, livramo-nos do orgulho, pois o sucesso resultante é 

d’Ele e não nosso. (Gn 50.19-21) 

 

 DOS TEMORES: A certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus é a melhor arma para 

combatermos os temores e apreensões pelo futuro. A rainha Ester viveu essa experiência. (Et 4.16) 

 

 DA ARMAGURA: Noemi, depois  de retornar à vontade divina, foi curada da sua amargura de 

alma. (Rt 1.20,21 e Rt 4.14-17) 

 

 DO SOFRIMENTO E DOR:  Jó, estando ferido e doído, encontrou alívio para seu sofrimento. (Jó 

19.25,26). 

 

 DOS RESSENTIMENTOS:  Deus trabalhou no coração de José e livrou-o de todo ressentimento 

de seus irmãos. (Gn 45.1-15 ; 50.19-21). 

 

 DA CULPA DO PECADO: Davi experimentou esse livramento. (Sl 32.5). 

 

 
 

 

Sugestão de Louvor: 
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ESTUDOS Fevereiro/12 - 5ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

FIDELIDADE EM TEMPOS DE CRISE 

Gn 31.38-42 

INTRODUÇÃO: sf (lat fidelitate) 1 Qualidade de quem é fiel; lealdade. 2 Semelhança entre o 

original e a cópia. 3 Afeição constante. Probidade. 5 Exatidão, pontualidade. 

Encontramos na Palavra de Deus muitos textos que falam de fidelidade, ou que falam a respeito 

daquele que é fiel… Dizer que é fiel quando tudo vai bem é fácil.  Somos desafiados a vivermos uma vida 

de fidelidade seja em qual for a situação, não importando com o tamanho do problema ou do desafio que 

temos pela frente, e nem mesmo com o tempo que isso possa durar. 

Existem dois tipos de fidelidade: A Vertical (que fala do meu relacionamento com Deus) e a 

Horizontal (que fala do meu relacionamento com o próximo, ou seja, família, discipulador, discípulos, 

amigos, etc…). Vejamos alguns versículos que falam de fidelidade: 

II Cr 19.9 – “Deu-lhes ordem, dizendo: Assim, andai no temor do SENHOR, com fidelidade e 

inteireza de coração. (Palavras do rei Josafá àqueles que foram nomeados juízes sobre o povo).” 

Dt 7.9 – “Saberás, pois, que o SENHOR, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a 

misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos;” 

I Sm 2.35 – “Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no 

coração e na mente; edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre.” 

(Palavras do Senhor contra a casa de Eli, dizendo que levantaria Samuel). 

Pv 11.13 – “O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre.” (O mexeriqueiro 

promove a divisão, enquanto que o fiel promove a unidade). 

TEXTO E CONTEXTO: Nos voltemos para a história de Jacó e seu sogro Labão. Jacó era um 

homem de fé, temente a Deus e que tinha um sonho. Nesse sonho haviam várias promessas incluídas: 

frutificação, posse de terras, prosperidade, proteção, segurança, etc… Labão, por sua vez, era homem 

idólatra, egoísta, traiçoeiro, mesquinho, mentiroso, enganador e avarento, e por várias vezes tentou tirar 

vantagem em cima de Jacó. (durante vinte anos explorou Jacó, Gn 31.38-41). Em várias situações agiu de 

uma forma totalmente desonesta. Entretanto, Jacó sempre manteve a sua postura de homem temente a Deus; 

e, em nenhum momento, murmurou contra Deus e nem se quer se levantou contra seu sogro, pelo contrario, 

antes preferiu sofrer o dano, nunca deixando de confiar em Deus. 

Por essa razão, Deus o abençoou grandemente e Jacó se tornou um homem “poderoso” e de grande 

êxito. Jacó se transformou num “empresário” de sucesso,  tinha muitos bens e empregados a sua disposição. 

Mas, convém lembrar que nem sempre foi assim… Ele chegou até mesmo a não ter, se quer, um travesseiro 

para reclinar a cabeça, Gn 28.10-11. Mas então qual o segredo do sucesso de Jacó? 

1º – Humildade: Jacó sempre se manteve humilde pra reconhecer as benécias de Deus em sua vida. 

Gn 32.10. 
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2º – Fé: Jacó creu nas promessas que faziam parte do sonho que Deus colocou em seu coração. Gn 

28.12-15. 

3º – Prática da fé: E fez um voto de fidelidade com Deus. Gn 28.20-22. 

JACÓ TINHA UMA ALIANÇA COM DEUS! Os sonhos, sem dúvida, são a linguagem do 

coração de Deus. E aqueles que são fiéis tocam o coração do Pai e recebem SEUS SONHOS. Conquistar os 

sonhos nem sempre é tão fácil. Na maioria das vezes, é necessário pagar um alto preço: esforço, renúncia, 

dedicação, entusiasmo, ânimo, coragem e, principalmente, FIDELIDADE! 

CONCLUSÃO: Por que ser fiel, se pra isso devo pagar um alto preço? Qual a “vantagem”? 

1º – Por que é nosso dever como filhos de Deus. “Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós 

um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hb 3.12 

2º – Deus não se associa com o infiel. 2 Co 6.15 “E que comunhão tem a luz com as trevas? 15 E 

que concórdia há entre Cristo e Belial?” 

3º – Será grandemente abençoado. Pv 28.20 “O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se 

apressa a enriquecer não ficará sem castigo”. 

4º – A fidelidade nos respalda com autoridade. Lc 19:17 “E ele lhe disse: Bem está, servo bom, 

porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás a autoridade”. 

5º – Há uma grande recompensa para aquele que se faz fiel, Tg 1.12 “Bem-aventurado o varão que 

sofre a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos 

que o amam”. 

LEMBRE-SE: Entre a promessa e a conquista real dessa promessa, existe um período de tempo 

pela qual temos de passar. É um período de teste. O nosso comportamento durante o teste é que vai 

determinar sucessos ou fracassos, conquistas ou derrotas. 

 

Sugestão de Louvor: 
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