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ESTUDOS JULHO/14 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

A ORAÇÃO COMO PRÁTICA DIÁRIA 
(Daniel 6.10) 

 

 “Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu 

quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e 

dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer”  

 

 Introdução: 
 Na instituição da Igreja primitiva, os apóstolos definiram como deveriam exercer os seus 

ministérios. Isto fica claro em Atos 6.4: “e, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da 

palavra”. E a oração era uma das marcas indeléveis daquela comunidade, deixando para os nossos dias o 

exemplo a ser seguido. Veja abaixo: 

 

1. Os crentes oravam em horários determinados.  
 “Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona” (At. 3.1). 

 “No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta 

da hora sexta, a fim de orar” (At. 10.9). Isso significa compromisso, disciplina e visão espiritual. 

 

2. Perseveravam na oração.  
 “E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra” (At. 6.4). 

 “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações” (At. 

2.42). 

 A perseverança é uma das marcas das pessoas cheias do Espírito Santo, pois crêem no que estão 

fazendo, são pessoas dotadas de inteligência espiritual, conforme vemos em Cl 1.9-12.  

 

3. Oravam unanimente.  
 “E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações” (At. 

2.42). 

 A concordância é a garantia de sermos ouvidos por Deus e obter sucesso na empreitada. Veja MT 

18.19,20. 

  

4. Oravam esperando serem atendidos.  
 “Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a 

intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do 

nome do teu santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram 

cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus” (At. 4.29-31).  

 Eles tinham um foco e sabiam que seriam atendidos pelo Pai, pois a motivação estava alinhada com 

a vontade de Deus, era uma oração profética. 

 

5. Oravam e também jejuavam. 

 “Respondeu-lhe Cornélio: Faz, hoje, quatro dias que, por volta desta hora, estava eu observando em 

minha casa à hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes 

resplandecentes” (At. 10.30). 

 “E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os 

encomendaram ao Senhor em quem haviam crido” (At. 14.23). Oravam e jejuavam, pois necessitavam da 

direção clara de Deus com relação aos obreiros que estavam sendo levantados para o exercício do 

ministério. Foram abençoados através da oração e jejuns, pois a Igreja se tornou um exemplo para nós dois 

mil anos depois.  
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6. Oravam quando se despediam.  
 “Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram” (At. 13.3) 

 “Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles” (At. 20.36) 

 “Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada 

um com sua mulher e filhos, até fora da cidade; ajoelhados na praia, oramos” (At. 21.5). 

 A oração era uma prática em todos os momentos, pois sabiam que seriam bem sucedidos se assim o 

fizessem.  

 

 Conclusão: 
 Isaias 55.6 nos ensina como deve ser o nosso viver diário: “Buscai o Senhor enquanto se pode achar, 

invocai-o enquanto está perto”. 

 

          “Todas as Igrejas têm obrigação de orar, porém a CEO tem mais obrigação ainda, pois ela leva no 

seu próprio nome Comunidade de Evangelização e Oração. Na nossa Igreja, a melhor forma de oração é 

no Tabernáculo de Davi (At. 15.16-17; I Ts 5.17), pois é o primeiro pilar dos quatros e, para estarmos 

cumprindo a visão da Igreja, precisamos praticar esta uma hora de oração. Lembre-se que Daniel orava 

três vezes ao dia, pois esta era a visão daquela época e ele era fiel à visão do seu povo. E você é fiel a 

visão de hoje da sua Igreja CEO e está cumprindo uma hora de oração no Tabernáculo de Davi uma vez 

por semana”?   

Pr. Donizétti Fernandes Maciel 

                                                                                                                         Presidente do MCEO 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestão de Louvor: Com Muito Louvor – Cassiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Fonte: www.montesiao.com.br 

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel 
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS 
JULHO/14 – 3ª SEMANA     

 
CÉLULA FAMILIAR 

 

ORAÇÃO: A BASE DE TODAS AS COISAS 
                                                                          Lucas 4.1-13 

 

 Introdução: 
 Em Lucas 22.40 Jesus nos adverte a orar para não cairmos em tentação. Para entendermos melhor, 

podemos comparar o mundo a uma grande vitrine, recheada com toda a sorte de coisas com o objetivo de 

atrair nosso olhar e coração. Perceba então que o mal vem sempre travestido de algo bom. Em 1 Ts 5.22 a 

Palavra nos ensina, a fugir de toda a aparência do mal. No texto que acabamos de ler, Jesus não se deixou 

seduzir pelas ofertas apresentadas a Ele. Através da oração e jejum, Ele conseguiu discernir o engano que 

estava por trás delas. Baseados nessas passagens bíblicas, vamos entender que alguns danos certamente nos 

sobrevirão se nos deixarmos seduzir pelo mal. 

 

1. Nossa identidade em Deus é atacada: 
 “Se és filho de Deus” - Uma vez que somos de Deus, sabemos quem somos, porque somos, e para 

que somos. Ou seja, o Pai nos deu um nome, um propósito e um alvo. Entretanto, podemos perder tudo isso 

se não nos prepararmos em oração e jejum para enfrentar os enganos da vida. 

 

2. Passamos a nos alimentar de algo que parece bom, mas não é: 
 “Manda que esta pedra se transforme em pão” - Esse é outro engano muito comum em nossos dias. 

Existem muitas pedras que foram transformadas em pães, e que estão sendo oferecidas no lugar do pão 

genuíno que veio do céu, Jesus. Muitas pessoas estão sendo seduzidas pelo mais fácil, por aquilo que 

parece ser mais lógico, pelo mais convencional, deixando assim de se alimentarem do verdadeiro pão. Elas 

então deixam de ir à célula, à Igreja, não querem assumir um compromisso com Deus, e desta maneira 

criam a sua própria religião, ou seja, o seu próprio pão. 

 

3. Deixamos de ver Deus como a nossa suficiência:  
  “Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto” - A adoração é a maior evidência de que 

somos só do Senhor. Quando satanás requer a adoração por parte de Jesus, ele estava propondo a ideia de 

ser possível servir a dois senhores. Parece que já vimos essa história acontecer no jardim do Éden. Uma 

vida de oração nos livra de vivermos uma vida em cima do muro. 

 

4. Nos tornamos insensatos e imprudentes: 
  “Não tentarás o Senhor teu Deus” - Existem pessoas que decidem por conta própria trilhar um 

caminho enganoso, e logo começam a sofrer os prejuízos, e para piorar ainda mais, colocam a culpa em 

Deus. Em Pv 22.3, diz “O prudente vê o mal e passa longe, mas o insensato passa adiante e sofre a pena”. 

Lembre-se que Deus nunca fará aquilo que a nós compete fazer. 

 

 Conclusão:  
 Assim como aconteceu com Jesus, se nos sujeitarmos a Deus em oração e resistirmos ao mal, ele 

certamente fugira de nós (Tg 4.7). Lembre-se que Jesus disse a Pedro: “Então nem uma hora pudeste 

velar comigo”? Como está a sua uma hora por semana de Oração e/ou Intercessão no Tabernáculo de 

Davi?  

 

 Sugestão de Louvor: Poder da Oração – Alda Célia 
                                                                                                                                                                      Fonte: www.montesiao.com.br                                                                                          

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS              JULHO/14 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

DISCIPULADO, UM ESTILO DE VIDA 

 
 Atos 9.36 “Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava 

a praticar boas obras e dar esmolas”.  
 

 INTRODUÇÃO: 

 O livro de Atos reúne narrativas de diversos acontecimentos que marcaram as primeiras décadas de 

existência da Igreja de Jesus. A ordem de fazer discípulos (MT 28.19), dada por Jesus antes de sua ascensão, 

era obedecida à risca. Assim, o texto de Atos 9.36-43, conta da morte e da ressurreição de Tabita (em 

hebraico, e Dorcas, em grego – cujo significado é Gazela). 

 Dorcas era uma discípula. Todas as pessoas da Igreja de Jope também eram discípulos (v. 38). 

Assim, aprendemos no livro de Atos que o discipulado é um estilo de vida. Vamos identificar algumas das 

características da vida de um discípulo de Jesus. 

 

 1º. O DISCIPULADO NOS LEVA A PRATICAR BOAS OBRAS, COMO JESUS. (v.36) 

 O texto bíblico nos informa que Tabita “se dedicava a praticar boas obras”. Isto significa que a vida 

daquela discípula de Jesus era pautada por práticas muito semelhantes às que o próprio Jesus ensinou e 

praticou. Tabita não praticou algumas boas ações – as boas obras eram práticas constantes em sua vida. 

 Um discípulo de Jesus vive para servir. Ele é alguém sempre pronto a agir em prol do 

engrandecimento do nome de Jesus e também em benefício do seu próximo. Jesus declarou em João 14.12: 

Digo-lhes a verdade: Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas 

ainda maiores...  Ser discípulo significa reproduzir o exemplo de Jesus. 

 Tabita deve ter sido uma pessoa muito atuante. O texto cita as boas obras, as esmolas, vestidos e 

outras roupas feitas por ela, as viúvas da Igreja tendo um carinho todo especial por ela... Talvez a própria 

Tabita fosse uma viúva ou poderia ter um cuidado especial pelas viúvas da Igreja. De qualquer maneira, fica 

claro na narrativa que era o tipo de pessoa que faria muitíssima falta à Igreja. Todos choraram pela sua morte 

e sentiram muito sua falta. 

 Em 1896, nos EUA, um homem chamado Charles Sheldon, publicou um livro chamado Em seus 

passos o que faria Jesus? – que impactou as gerações de cristãos. A tese do livro é esta, que todo discípulo 

deve preocupar-se em seguir os passos (o exemplo) de Jesus. (Sugerimos a todos assistirem o filme com o 

título: Em seus passos o que faria Jesus? – O LINK PARA ASSISTIR ESTÁ NA PÁGINA DESTE 

ESTUDO DE CÉLULA NO SITE WWW.MINISTERIOCEO.COM.BR). 
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 2º. O DISCIPULADO NOS LEVA A CRER EM MILAGRES (v. 38) 

 O texto bíblico conta que os irmãos tomaram os cuidados devidos com o corpo de Tabita, mas ao 

invés de sepultá-lo, sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, cidade próxima, resolveram mandar 

buscá-lo imediatamente. Somente os discípulos de Jesus seriam capazes de tamanha ousadia. Eles decidiram 

buscar em Deus o milagre da ressurreição da discípula Tabita! 

 Quando Pedro chegou, o verso 39 conta que várias outras discípulas rodearam Pedro e, chorando, 

mostraram a ele como aquela mulher que morrera era útil na obra do Senhor. Os discípulos de Jope criam 

que Deus é poderoso para ressuscitar mortos. Deus é Todo-Poderoso!  

 Pedro estava em Lida quando foi chamado à Jope. Naquela cidade foi usado por Deus para curar um 

homem paralítico, Enéias, que estava acamado havia oito anos (Atos 9.33). A Bíblia firma que Deus usou 

Pedro para curar Enéias em nome de Jesus Cristo. Era por esse e tantos outros feitos em nome de Jesus que 

os discípulos criam em milagres. 

 

 3º. O DISCIPULADO NOS COLOCA COMO INSTRUMENTOS DE DEUS (v. 40) 

 Discípulo é alguém que se consagra a Deus e permite que Ele o use para abençoar e salvar vidas. 

Antes do milagre, Pedro ajoelhou-se (em sinal de rendição total a Deus) e orou. Certamente o apóstolo 

estava consultando a Deus, buscando Sua vontade, e somente levantou-se quando teve a convicção de que 

Deus queria ressuscitar a discípula. Tanto no caso de Enéias como de Tabita, o resultado foi que muitas 

outras pessoas se converteram a Jesus. 

 A oração é uma marca do discípulo. Para sermos usados por Deus precisamos estar rendidos a Ele e a 

oração é o mecanismo que nos leva a isso. 

 

 CONCLUSÃO:  

 O discipulado é um estilo de vida em Jesus Cristo. Uma vida com propósitos, com serviço ao 

próximo e a Deus. O primeiro passo, para tornar-se um discípulo é entregar sua vida a Jesus. Aproveite esta 

oportunidade e faça sua entrega na unção para ser pai de multidões, cumpra então o 4º pilar da visão da 

CEO “Discipulado um a um” sendo um bom discípulo e um abençoado discipulador! 

 

 

 

 Sugestão de Louvor: Pai de Multidões – Fernandinho                                                                                                                                                                                                                                        
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Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS              JULHO/14 - 5ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 
 

OBEDECER É MELHOR DO QUE SACRIFICAR 
I Samuel 15.22 

 

 QUEBRA GELO: Qual é a Voz? 

 Pegue um tapa olho ou venda, uma Bíblia, um voluntário. Coloque a Bíblia em um lugar onde seja 

possível encontrá-la. Vende os olhos da pessoa e  retire-a do local. Combine com os discípulos que a pessoa 

deverá ser guiada apenas por uma voz, mas os discípulos estarão falando juntos tentando desviá-la do 

propósito de encontrar a Bíblia. A primeira voz representa a de Deus, as outras vozes aqueles que tentam nos 

distanciar da palavra. Objetivo: Reconhecer que voz tem nos guiado. (Sugestão de Louvor: Vou deixar na 

cruz). 

 

 INTRODUÇÃO: 

 O Povo de Israel pede, ao sacerdote Samuel, um rei para governar sobre eles. Eles pediram um rei, 

só se esqueceram de pedir a Deus que enviasse um rei segundo o seu coração. Deus manda ungir Saul, um 

homem bonito, alto, mas com uma falha em seu caráter, ele era desobediente. Às vezes, agimos como Saul, 

desobedecemos ordens, e queremos fazer as coisas do nosso jeito, achando que do nosso jeito é melhor. Mas 

Deus não abre mão dos Seus princípios. Ordem é ordem. E Samuel diz que o obedecer é melhor do que o 

sacrificar. Quando desobedecemos a Deus sacrificamos áreas importantes da nossa vida. Eva influenciou 

Adão. Satanás tem influenciado até hoje, esse é o seu objetivo, influenciar a humanidade à desobediência e à 

rebeldia. 
 

 Vejamos o que podemos sacrificar, colocar em risco por causa da desobediência. 

 1 – Meu relacionamento com Deus – Ex: Sansão (Jz 16.20,21): Sansão foi vencido pelo desejo da 

carne e pela aparência de Dalila. O texto diz que o espírito de Deus já havia saído dele. 

 Você já viu alguém passar por isso? Você já sentiu que em algum momento Deus não estava com 

você? Você tem medo de perder o seu relacionamento com Deus? O que faz para que isso não aconteça? 

Você acredita que o discipulado te ajudará a não cair nesse pecado? Tem sido fiel a Deus e ao seu 

discipulador? Já desobedeceu por causa de sentimentos? 

 

 2 - A família – Ex: sacerdote Eli (I Sm 2.30,31): O sacerdote Eli fracassou em sua liderança 

espiritual e familiar. Ele desobedeceu a ordem de correção, amou mais a seus filhos do que a Deus. Pessoas 

sacrificam sua família por serem orgulhosos, por darem valor aos prazeres e não a Deus. 

 Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Você acha que corrigindo vai deixar de estar amando? 

Você já parou para analisar como vai sua liderança espiritual, em casa, na célula? Você tem obedecido ao 

chamado de Deus, ou tem sentido sua liderança um fardo? Você se acha responsável por vidas? Como estava 

sua família antes de ter Jesus? Se está com problemas já parou para se perguntar se não é negligência sua? 

 

 3 - Sacrificam o Ministério – Ex: Saul (I Sm 15.22): A desobediência tem sido um dos motivos de 

grandes líderes espirituais serem destruídos, confiam em sua força e não se colocam diante de Deus. Pessoas 

que desobedecem a sua liderança desonram as alianças, partem para outras terras influenciadas, pensando que 

Deus a está aceitando mesmo assim. Deus é um Deus de princípios e, se fez uma aliança com seu chamado, 

obedeça. 

 Você tem sido bênção no seu ministério, em sua célula? Você tem obedecido sua liderança em 

tudo? Quando tem pensamentos contrários à sua liderança, pensa logo em estar em outras terras, ou decide 

buscar entendimento porque compreende que seu chamado é no  ministério onde está? 

 

 4- Sacrificam a Vida Financeira – Ex: Ananias e Safira (At 5.1-5): Você é fiel dizimista? Você 

tem atitudes de Ananias? Você acredita que ao investir em vidas você  investe no Reino? Você acredita que é 

o homem que cobra, e não Deus? O que é ser fiel para você? Como está sua vida financeira hoje? E antes de 
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 Jesus? Você dizima só no muito ou no pouco também? Deseja ser próspero ou ter apenas dinheiro 

para pagar as contas? 

 CONCLUSÃO: 

 Nós temos vários exemplos de desobediência na Bíblia, e toda desobediência tem suas 

conseqüências. Deus te chama para um caminho de obediência. Faça hoje um voto de fidelidade ao Senhor de 

ser fiel até o fim. 

 

 Obedeça a visão da sua Igreja (CEO) praticando semanalmente a intercessão (oração) no 

Tabernáculo de Davi, a reunião familiar (célula) e o discipulado um a um. O seu discípulo merece ser 

cuidado como você sempre cuidou do seu bebê ou do seu filho maior! Você merece ser cuidado também por 

alguém que quer o seu bem (sucesso). Agora em Agosto começa um novo período do CFM (Curso para 

Formação de Ministério). Se você ainda não o fez e já passou pelo encontro, matricule-se já! É uma 

gestação, apenas 09 meses e você será uma benção em todos os aspectos. Lembre-se: o saber não ocupa 

lugar!  

 

Pr. Donizétti Fernandes Maciel 

                                                                                                                         Presidente do MCEO 

 

 Líder: Incentive seus liderados a participarem das atividades da Igreja. E você líder deve ser o 

primeiro a estar participando. Lembrem-se, eles te observam. Seja um líder de excelência! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Louvor: Compromisso – Regis Danese 
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