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 ESTUDOS Dezembro/13 – 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

O DISCÍPULO TEM VISÃO E AUDIÇÃO APURADAS 
 

 "E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? Eu respondi: Vejo uma vara de 

amendoeira. Então me disse o Senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir."  

(Jr 1.11-12) 

 

 INTRODUÇÃO 

 Fazemos parte da Igreja de Cristo, nossa visão é fazer do membro um discípulo e do discípulo um 

ministro. Dessa forma, todos podem tornar-se líderes e formar discípulos. Porém, nesse processo de formação é 

necessário compreendermos que um líder não nasce do acaso, nem um discípulo nasce do acaso. Um dos 

princípios básicos no Reino de Deus é aprender desde muito cedo a ver e ouvir o que Deus está fazendo e 

falando. 

 Você, como discípulo e futuro líder de multidões, precisa ter visão e audição apuradas. Visão para 

vislumbrar a terra a ser conquistada e audição para ouvir a voz do Espírito e gerar fé, pois é a fé que o levará a 

conquistar o que está sendo visto. 

 Deus, em primeiro lugar, abre a nossa visão espiritual e, em seguida, abre o nosso ouvido para que haja 

uma perfeita comunicação entre o ver e o ouvir. Por isso, o Senhor falou a Jeremias: “O que tu vês?” A 

resposta veio depois que o profeta viu. E Deus lhe disse: "O que tu vês é a Israel que Eu restaurarei.” 

(Jeremias 1.8-13).  

 Também podemos observar o exemplo de Moisés e Josué. Moisés ouviu sobre a terra prometida, teve fé 

e conduziu o povo para essa terra, mas ninguém pode conquistar a terra que não viu. Josué viu e teve uma 

atitude diferente e, após a morte de Moisés, recebeu a ordem de Deus para tomar posse da terra prometida. 

 

 As percepções do ver e do ouvir: 
1) Ver e ouvir têm dois sentidos poderosos na batalha e conquista espiritual. O ver está relacionado à 

conquista; o ouvir está relacionado à fé. O ver se relaciona com as percepções que cercam-nos para 

avançarmos. O ouvir, além de gerar a fé, está relacionado à obediência e ao conhecimento. 

 

2) Muitas pessoas buscam conquistar, mas não têm obtido êxito porque não conseguem ver nem ouvir. 

Se não conseguem ver nem ouvir, não conquistam nada e, por não possuírem essa sensibilidade, 

podem passar parte de suas vidas frustrados. Muitos jogam a culpa nos outros como forma de defesa 

e deixam de assumir a sua limitação, a sua debilidade, a sua fragilidade e até mesmo sua 

mediocridade. Outros jogam suas frustrações em seu líder porque não conseguem ver nem ouvir no 

reino do espírito e culpam o líder por isso. Não são poucos os que duvidam se serão pessoas de 

êxito e se, um dia, tudo o que tem sido ministrado em suas vidas acontecerá mesmo. 

 
3) Precisamos descobrir quais são as áreas da nossa debilidade e se não conseguimos ver nem ouvir, 

temos que pedir ajuda do líder. Temos que clamar a Deus para que abra os nossos olhos e ouvidos 

para não andarmos confundidos e impedidos de conquistar quando a vitória é nossa. O prazer de 

Deus é fazer-nos vencedores em todas as áreas da nossa vida! 

 
4) Seja um discípulo sensível ao Espírito Santo de Deus. Não feche os olhos nem tape os ouvidos 

diante de fatos extraordinários que têm acontecido. Você faz parte de uma geração profética que vê 

e ouve. Quem não consegue ver nem ouvir vira murmurador, entra em incredulidade, em suspeita, 

entra nas obras da carne e colhe perdas em vez de conquistas. 

 

5) Talvez você olhe para as circunstâncias e pense que não conseguirá conquistar por causa dos 
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gigantes que têm se levantado, mas fique tranquilo, porque ninguém encontra uma terra boa vazia. 

Tudo o que você precisa fazer é estar atento à voz de Deus. Esteja na dimensão do ver (perceber a 

terra) e do ouvir (obedecer a voz profética), preparando esse caminho do Senhor para avançar. 

 
6) Para obter vitórias e caminhar conquistando, a exigência é a obediência de manter a visão e a 

audição apuradas. Ninguém conquista território por distração, territórios são conquistados com 

autoridade. As batalhas são vencidas ou perdidas por intermédio da nossa vida, do quanto estamos 

dispostos a ver e ouvir Deus. 

 

 CONCLUSÃO 

 Querido discípulo, Deus quer que você utilize a voz de autoridade que você tem porque a nossa voz 

denuncia quem nós somos no reino espiritual. A forma de Satanás conhecer nossa autoridade é medindo as 

palavras que falamos. Por isso, diante do que você vê e ouve, vigie com as palavras. Temos ensinado 

constantemente que palavras são sementes e que a confissão e as atitudes posteriores anulam as anteriores. Não 

adianta fazer uma oração bonita e depois ser presa fácil do diabo por causa da confissão e atitudes contrárias. 

Cuidado com o que você fala! 

 Você foi chamado para deter Satanás no comando do mundo. Só há uma pessoa com autoridade 

suficiente para parar a obra do diabo na sua casa, na sua família: você mesmo. Você é o melhor pastor que sua 

família possui. Ou você pode ser o mais tenebroso testemunho para a sua família. O inimigo sabe onde reside a 

voz de autoridade e onde reside a voz de engano. Se Deus fizesse uma radiografia da sua vida agora, o que Ele 

veria? Não adianta ficar na Igreja e cantar, dançar, pular, pregar, se em casa desfaz tudo isso. A sua vida e a sua 

casa têm que ser a sede do avivamento. Trabalhe para manter a sua visão e audição apuradas, assim você estará 

alerta para fazer da sua casa um testemunho de vida e verdade. 

 

 

 

 

 

Sugestão de Louvor: 

                                                                                                                                                                        Fonte:www.mir12.com.br 
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel  

Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
 
 
 
 
 

 

Obs: Prepare uma confraternização bem dinâmica com sua célula. 
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ESTUDOS                                 Dezembro/13 – 3ª SEMANA                             CÉLULA FAMILIAR      

 

T3XT0 3N1GM4T1C0 
 

 Transcreva o texto abaixo e dê uma cópia a cada pessoa do grupo. No início alguns poderão ficar 

confusos e achar que não conseguirão ler. Mas assim que o primeiro descobrir, peça para ajudar os demais. No 

final peça a um membro do grupo para ler o texto todo para o grupo. 

 

 Dica: Se você conseguir ler as primeiras palavras, o cérebro decifrará automaticamente as outras... 

 

 

 3M UM D14 D3 V3R40, 3574V4 N4 PR414, 0853RV4ND0 DU45 CR14NC45 8R1NC4ND0 N4 

4R314. 

 3L45 7R484LH4V4M MU170 C0N57RU1ND0 UM C4573L0 D3 4R314 C0M 70RR35, P4554R3L45 

3 P4554G3NS 1N73RN45. QU4ND0 3575V4M QU453 4C484ND0, V310 UM4 0ND4 3 D357RU1U 7UD0, 

R3DU21ND0 0 C4573L0 4 UM M0N73 D3 4R314 3 35PUM4. 

 4CH31 QU3, D3P015 D3 74N70 35F0RC0 3 CU1D4D0, 45 CR14NC45 C41R14M N0 CH0R0. M45 

3L45 C0RR3R4M P3L4 PR414, FUG1ND0 D4 4GU4, R1ND0 D3 M405 D4D45 3 C0M3C4R4M 4 

C0N57RU1R 0U7R0 C4573L0. 

 C0MPR33ND1 QU3 H4V14 4PR3ND1D0 UM4 GR4ND3 L1C40: 

 G4574M05 MU170 73MP0 D4 N0554 V1D4 C0N57RU1ND0 4LGUM4 C0154 3 M415 C3D0 0U 

M415 74RD3, UM4 0ND4 P0D3R4 V1R 3 D357RU1R 7UD0 0 QU3 L3V4M05 74N70 73MP0 P4R4 

C0N57RU1R. 

 M45, QU4ND0 1550 4C0N73C3R, 50M3N73 4QU3L3 QU3 73M 45 M405 D3 4LGU3M P4R4 

53GUR4R 53R4 C4P42 D3 50RR1R! S0 0 QU3 P3RM4N3C3 3 4 4M124D3, 0 4M0R 3 0 C4R1NH0. 0 

R3570 3 F3170 4R314. 

 

2013 – T3MP0 D3 UN1D4D3 

M35M4 V1540 3 M35M0 F0C0 

 

 

 Moral: Devemos investir nossa vida em relacionamentos, pois, em momentos de dificuldades, uma 

mão ou uma palavra amiga podem fazer uma grande diferença em nossa vida. 

 

 

 

Sugestão de Louvor: 

 

 

 
Fonte : www.ibavmaua.com 

Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel 
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.ministerioceo.com.br/
http://www.ibavmaua./


Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05  
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42  -  CNPJ: 01.249.303/0007-09 

Fone: (35) 3343-3880  *  CEP: 37443-000   BAEPENDI/MG 

www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br  

Anunciando a verdade que liberta! 

 

ESTUDOS                                 Dezembro/13 – 4ª SEMANA                             CÉLULA FAMILIAR      

 

DINÂMICA: AMAR AO PRÓXIMO 
 
 

  

 Duração: 30 min. 

 Material: papel e lápis.  

 

 Divida a turma em grupos ou times opostos. 

 Sugira preparar uma gincana ou concurso em que cada grupo vai pensar em 5 perguntas e 1 tarefa 

para o outro grupo executar.  

 Deixe cerca de 15 minutos para que cada grupo prepare as perguntas e tarefas para o outro grupo. 

 Após esse tempo, veja se todos terminaram e diga que, na verdade, as tarefas e perguntas serão 

executadas pelo mesmo grupo que as preparou. 

 

 

 Observe as reações. Peça que formem um círculo e proponha que conversem sobre: 

 1 - Se você soubesse que o seu próprio grupo responderia às perguntas, as teria feito mais fáceis? 

 2 - E a tarefa?  

 3 - Vocês dedicaram tempo a escolher a mais difícil de realizar? 

 4 - Como isso se parece ou difere do mandamento de Jesus? "Amarás ao teu próximo como a ti 

mesmo". 

 5 - Como nos comportamos no nosso dia a dia?  

 6 - Queremos que os outros executem as tarefas difíceis ou procuramos ajudá-los?  

 

 

 

 Encerre com uma oração.  

 

 Se houver tempo, cumpram as tarefas sugeridas, não numa forma competitiva, mas todos os grupos se 

ajudando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                        Fonte:www.ja-online.net 
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel  

Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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