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ESTUDOS

ABRIL/15 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

ATITUDE GERA ALTITUDE
Dinâmica: O Alpinista
Contam que um alpinista, desesperado por conquistar uma altíssima montanha, iniciou sua escalada
depois de anos de preparação. Como queria a glória só para ele, resolveu subir sem companheiros. Durante a
subida foi ficando tarde e mais tarde, e ele não havia se preparado para acampar, sendo que decidiu seguir
subindo… E por fim ficou escuro.
A noite era muito densa naquele ponto da montanha, e não se podia ver absolutamente nada. Tudo era
negro, visibilidade zero, a lua e as estrelas estavam encobertas pelas nuvens. Ao subir por um caminho
estreito, a apenas poucos metros do topo escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo a uma velocidade
vertiginosa. O alpinista via apenas velozes manchas escuras passando por ele e sentia a terrível sensação de
estar sendo sugado pela gravidade. Continuava caindo… E em seus angustiantes momentos, passaram por sua
mente alguns episódios felizes e outros tristes de sua vida.
Pensava na proximidade da morte, sem solução… De repente, sentiu um fortíssimo solavanco, causado
pelo esticar da corda na qual estava amarrado e presa nas estacas cravadas na montanha. Nesse momento de
silêncio e solidão, suspenso no ar, não havia nada que pudesse fazer e gritou com todas as suas forças: Meu
Deus me ajuda!
De repente, uma voz grave e profunda vinda dos céus lhe responderam:
- Que queres que eu te faça?
- Salva-me meu Deus!
- Realmente crês que posso te salvar?
- Com toda certeza, Senhor!
- Então corta a corda na qual estás amarrado...
Houve um momento de silêncio; então o homem agarrou-se ainda mais fortemente à corda... Conta a
equipe de resgate, que no outro dia encontrou o alpinista morto, congelado pelo frio, com as mãos agarradas
fortemente à corda… A apenas dois metros do solo...
O Alpinista não teve atitude/coragem, foi vencido pelo medo e não cortou a corda.

I Samuel 17 (Ler como dever de casa)
INTRODUÇÃO
O contexto histórico nos fala de quando Israel estava em guerra. 1 Samuel 17 fala de um jovem "Davi"
que enfrentou um gigante chamado Golias. Enquanto muitos temeram (diante do gigante), outros recuaram,
intimidaram-se... Davi foi diferente! Davi não temeu, não recuou e não se intimidou. A atitude de Davi fez a
sua altitude. Porque atitude gera altitude!
PONHA EM DISCUSSÃO:
1- O que é atitude? R: Atitude é ação.
- As pessoas sempre projetam no EXTERIOR o que sentem no INTERIOR. A sua atitude tem raízes
interiores, mas seu fruto é exterior.
- A sua atitude é o que afasta ou aproxima as pessoas de você;
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- A sua atitude é a sua ‘biblioteca do passado’, a ‘porta voz’ do seu presente e é a ‘profeta do seu
futuro’;
Todas as áreas da sua vida serão afetadas pela sua atitude!
2- Geralmente qual é a sua atitude? Como age? Como você reage?
Quais são as suas atitudes diante da notícia ruim, diante da pressão, dos desafios, das provocações?
Quais têm sido as tuas declarações mais frequentes? Da onde provém essas atitudes, essas declarações
e ações? Boa parte delas (se não todas) provém dos nossos pensamentos.
Todo pensamento que você tem molda a sua vida!
O que você pensa sobre Deus, Bíblia, vida, família, dinheiro, futuro, Jesus... Vai moldar a sua atitude
com relação a essas coisas. Atenção: plante um pensamento e você colherá uma atitude.
Plante uma atitude e você colherá um hábito.
Plante um hábito e você colherá o caráter.
Plante o caráter e você colherá o destino.
Davi teve uma atitude de fé, coragem, ousadia... Por quê? R: Seus pensamentos estavam cheios de
Deus!
3- Altitude é resultado de atitude. O que é altitude? R: São lugares altos... É voar alto!
Várias vezes a Bíblia associa a nossa atitude com a atitude da águia: as águias são notáveis pelo
tamanho e vigor.
Imponentes, valentes, nobres. Deus quer que você seja uma águia, a águia de Deus!
Uma característica forte da águia é que Ela enfrenta a fúria das tempestades. A águia é destemida e
corajosa.
Pra águia: atitude gera altitude!
Deus te chamou para ser águia, pra levantar altos vôos e sonhar mais alto, realizar mais e fazer mais!
O alvo da águia é ganhar altura!
CONCLUSÃO
Davi conquistou altitude porque teve uma atitude! Seja uma águia de Deus... E a principal atitude é
confiar nEle colocar Deus na frente... Buscar a Ele e assim você ganhará altitude!

Sugestão de Louvor: Atitude – Aline Barros

Fonte: www.mir12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

ABRIL/15 – 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

CONSTRUINDO UMA VIDA COM DEUS
Dinâmica:
Materiais necessários: pacotes de canudos de acordo com o tamanho de sua célula.
Divida o grupo em times de 4 membros. Dê a cada time um pacote de canudos e desafie cada time a
construir a mais alta e mais forte casa de canudos que eles puderem em apenas 5 minutos. Assim que terminar
o tempo, julgue qual casa é a vencedora. Após a eleição, junte o grupo todo e discuta alguns pontos da
dinâmica. O que contribuiu para construir a casa? Assim como na construção dessa casa, a construção da
nossa vida com Deus é passo a passo, buscando boas ideias e alimentando nossos pensamentos com coisas
boas.
Ezequiel 47.1-5
INTRODUÇÃO
Todos nós devemos construir uma vida com Deus! A experiência do Profeta nos mostra isso. Ele vai a
níveis mais profundos!
PONHA EM DISCUSSÃO
O que devemos fazer para construir uma história com Deus? R: Precisamos de experiências com Ele,
de momento a sós onde ouvimos a sua voz e onde recebemos coisas novas e vamos mais fundo!
Vamos ver 3 medidas que o Profeta experimentou e que nos traz lições para os dias atuais:
1º) Versículo 3 “...águas que me davam pelos ARTELHOS (pés).’’ O que isso quer dizer? R:
Caminhar / Andar
- Quantos querem caminhar com Deus? Deus é o mais interessado em caminhar com você!
- Ele criou você para se relacionar com ele. Lá no Jardim do Éden fomos criados para nos relacionar
com Deus.
- Ter/Desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo.
- Em Gênesis 5.22-24 - A bíblia de Enoque (Enoque andou com Deus). Em Gênesis 6.9 - Noé andava
com Deus! O maior exemplo de alguém que andou com Deus é JESUS! I João 2.6 - Devemos andar assim
como Ele andou!
2º) Versículo 4 “...águas que me davam pelos joelhos.’’ O que nos lembra joelhos? R: Os JOELHOS
falam de oração! O primeiro pilar da CEO é o tabernáculo de oração (Davi). Oração como corpo de Cristo I
Ts 5.17, como Igreja – além das suas orações individuais na sua residência (casa).
- Se queremos "andar com Deus" e "desenvolver uma intimidade / relacionamento com Espírito
Santo", precisamos orar.
A oração é o termômetro do crente! Devemos dar total prioridade ao nosso tempo a sós com Deus!
- Jesus em Mateus 26.36-46 foi orar no Getsêmani, e seus discípulos foram com Ele ficando mais
abaixo... Quando Jesus desceu eles estavam dormindo. Será que Ele nos encontrará dormindo?
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- Jesus desenvolveu uma profunda vida de oração (Lucas 18) Devemos orar sempre sem nunca
esmorecer!
3º) Versículo 4 “...águas que davam pelos LOMBOS.’’ Sobre lombos falamos sobre os nossos
PENSAMENTOS.
Como é importante cuidarmos dos nossos pensamentos!
- Do que estamos nos alimentando em nossas mentes?
- Nossa mente é um campo de Batalha Espiritual. Precisamos proteger a nossa mente com o capacete
da salvação e tomar autoridade do nome de Jesus e repreender todo pensamento maligno.
- Em Mateus 15.19 Jesus fala sobre os pensamentos! (Filipenses 4.8)
CONCLUSÃO
Vamos construir uma vida com Deus desenvolvendo uma caminhada diária, vivendo a prática da
oração e guardando a nossa mente (nossos pensamentos).

Sugestão de Louvor: Com Muito Louvor – Cassiane

Fonte: www.mir12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

ABRIL/15 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

O ESPÍRITO SANTO E VOCÊ
Romanos 8
INTRODUÇÃO
Em Romanos 7 observamos que não há uma referência sequer ao Espírito Santo, mas a palavra pecado
aparece treze vezes, a palavra lei vinte e três vezes. No capítulo oito observamos quatro referências ao pecado,
quatro à lei e dezessete menções do Espírito Santo. Esse é um dos capítulos mais fascinantes da bíblia. O que
ele nos ensina sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo?
1. O Espírito Santo habita no crente.
“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se
alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade,
está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça” (vs.9,10).
Esta verdade aparece também em:
“Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1 Co 3.16).
“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da
parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?” (1 Co 6.19).
2. O Espírito Santo guia o crente.
“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus” (v.14).
Veja também: “Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei” (Gl 5.18).
“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir” (Jo 16.13).
3. O Espírito Santo mortifica os feitos do corpo.
“Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte; mas, se, pelo Espírito, mortificardes os
feitos do corpo, certamente, vivereis” (v.13).
Confira também: “E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e
concupiscências” (Gl 5.24).
“Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e
a avareza, que é idolatria” (Cl 3.5).
4. O Espírito Santo vivifica o crente.
“Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que
ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito,
que em vós habita” (v.11).
Este texto é uma garantia da nossa ressurreição (2 Co 5.5; Ef 1.13,14), porém não se aplica somente à
ressurreição, mas também à vivificação do nosso corpo no que tange à vida física.
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5. O Espírito Santo testifica no crente.
Ele lhe confirma que agora ele é filho de Deus (Abba dá ideia de intimidade) e herdeiro, coerdeiro com
Cristo.(vs 16,17).
6. O Espírito Santo no crente é uma antecipação do gozo celestial.
“E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em
nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo” (v.23).
Primícias são o mesmo que primeiros frutos, começos.
7. O Espírito Santo assiste o crente.
“Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que
sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede
pelos santos” (vs.26,27).
É o Espírito Santo que nos sustenta contra todo inimigo e particularmente na nossa fraqueza. Essa
assistência é prestada pelo “Consolador”, pelo “Ajudador”, pelo “Paracleto”.
“E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco” (Jo
14.26).
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as
coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito” (Jo 14.26).
“Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que
dele procede, esse dará testemunho de mim” (Jo 15.26).
“Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para
vós outros; se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e
do juízo” (Jo 16.7,8).
CONCLUSÃO
O Espírito Santo não é um hóspede, Ele veio para habitar em nós, para ficar para sempre conosco (Jo
14.16,17). Ele quer ser íntimo seu, estar em você. Ele é a sua provisão. Deixe que ele flua em você – “No
último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito
ao Espírito que haviam de receber os que nele cressem; pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado” (Jo 7.37-39).

Sugestão de Louvor: Santo Espírito – Laura Souguellis

Fonte:www.montesiao.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

ABRIL/15 - 5ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

PROSSEGUINDO PARA ALVO
Filipenses 3.13, 14.
INTRODUÇÃO
Nesse texto, Paulo coloca diante do leitor um "pequeno manual" de sua carreira ministerial satisfatória.
Vejo no meio das palavras do apóstolo, orientações importantíssimas para qualquer pessoa que quer alcançar
um objetivo. Estamos no quarto mês do ano de 2015, tenho certeza que muitos cristãos fizeram uma
retrospectiva do ano 2014, todos os sucessos alcançados, e, também todas as frustrações.
Talvez você não tenha conseguido êxito nos seus projetos, talvez porque Deus não quis, ou porque
você não usou a estratégia adequada, talvez até porque não era mesmo para acontecer, mas independente
disso, nosso coração demonstra frustração, desanimo, e muitos dizem: "Ah, lá vem mais um ano, igual a todos
os outros."
Lendo o texto de Paulo, vejo que ele nos apresenta etapas para alcançarmos com êxito nossos projetos
para esse novo ano, e esses ensinamentos não se aplicam apenas para o romper do ano, mas para toda a sua
vida. Fique atento, e entenda as soluções de Deus para sua vida. Creio que esta palavra vai te ajudar a ter
projetos bem sucedidos, no decorrer de 2015, e nos outros futuros anos.
1. Paulo não era acomodado: No verso 13, o apóstolo diz: "Não julgo que o haja alcançado". Quem
conhece a obra missionária de Paulo, sabe que ele foi um missionário bem sucedido, ele poderia ter dito,
"alcancei meu objetivo", mas ele estava disposto a conseguir mais. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que
você tem todo o direito de querer mais, de aprimorar e melhorar o que você já conseguiu, e mesmo que não
tenha conseguido realizar algum objetivo em 2014, declare como Paulo: "Não julgo ter alcançado"... essa
confissão nos abre na mente um leque de idéias e entusiasmo para continuarmos e nos dedicarmos novamente
a grandes projetos.
2. Devemos nos libertar do passado: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam". Paulo declara
que mesmo que não tenha alcançado seu alvo, ele deveria tentar novamente, mas, para isso, algo era
necessário ser feito: "Esquecer do que ficou para trás".
Muitas pessoas não conseguem andar para frente justamente por isso. Ficam presas ao passado. Imitam
a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua, não voltou nem prosseguiu.
O crente que vive remoendo o passado, não tem visão de futuro:
- Que falta eu sinto daquela outra igreja!
- Que saudade eu sinto da minha ex-namorada!
- Que saudade eu sinto do meu falecido marido!
- Ah, como eu era feliz quando ganhava 10.000 reais por mês.
- Ah, como era melhor os peixes do Egito, melhor do que esse maná do deserto...
Irmão, seja qual for o seu passado, talvez aparentemente até melhor do que os dias atuais, liberte-se
dele. Você não tem pacto com o passado, e não deve fidelidade a ele. Deus quer te fazer andar para frente.
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Talvez você ganhe muito menos do que ganhava antes. Talvez sua família era mais entrosada no passado.
Talvez você sinta falta de algo ou de alguém, mas uma coisa eu te digo: "Levanta, sacode a poeira e dá a volta
por cima". Se ficar preso no passado, não tem como andar pra frente. Você precisa esquecer definitivamente
das coisas que para trás ficam. O passado pode arruinar sua vida para sempre. Pode te afastar até de Deus.
Se for necessário perdoar alguém, perdoe. Se for necessário pedir perdão, peça, mas liberte-se do
passado. Deus tem novos degraus, novos andares, para sua vida. Esforçe, você vai conseguir.
3. Precisamos andar para frente: "Avançando para as que estão diante de mim". Depois de esquecer
o passado, Paulo diz que avança para as coisas que estão diante dele. Deus coloca "coisas" diante de você,
coloca uma nova igreja, coloca oportunidades para solucionar o seu problema, coloca o Espírito Santo, seu
companheiro, coloca tudo para que você possa erguer-se, mas você precisa avançar.
Fico preocupado com crentes acomodados. Ficam pedindo a Deus uma solução, até esquecem do
passado, mas não se movimentam. Não procuram um emprego, não procuram um seminário teológico, não
avançam. São inertes, imóveis. Se você quer ter sucesso neste novo ano, aprenda a avançar para as coisas que
já estão diante de você.
4. Prossiga, siga em frente, continue: Continuando o versículo de Paulo, ele diz: "Prossigo para o
alvo". Ele já esqueceu o passado e já avançou para as coisas que estavam diante dele, mas ele disse que
deveria prosseguir. Prosseguir é perseverar. A vida não é fácil, seus projetos poderão ser bem sucedidos, mas
você terá provas no meio do caminho. Neste momento, estamos avançando com todo o ânimo para alcançar
algo, e deparamos com uma barreira, uma decepção. Talvez isso tenha acontecido com Paulo, mas ele diz:
"Prossigo para o alvo". Ele não desiste, e não fica lamuriando a sua queda. Continua seguindo reto, pois tem
um alvo. Aliás: "Só alcança um alvo quem tem um alvo". Se você não tem um alvo, não tem como alcançar.
Deixe me explicar melhor. Como você vai chegar a uma meta, sem decidir qual será a meta, qual será o
objetivo de sua caminhada? Tendo um alvo certo, um objetivo específico, você vai andar em linha reta, e
quando menos esperar, já chegou.
Israel, no deserto, ficou rodeando montanhas por 40 anos. Eles estavam confusos quanto a seus
objetivos. Hora queriam voltar para o Egito, hora queriam chegar na terra prometida. Um dia Deus disse:
"Chega de rodear montanhas" (Dt 2.3).
5. Priorize Jesus: Apesar de termos sonhos, planos, que certamente são aprovados por Deus, devemos
dar prioridade ao louvor de Jesus. Ele é o centro de nossas atenções. Paulo diz: "Esquecendo-me das coisas
que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus” (Fl 3.14).
CONCLUSÃO
Esse é o maior prêmio, a vocação de Jesus Cristo. Devemos invocá-lo, buscá-lo, e assim estaremos
buscando o Soberano, sua presença em nossas vidas é o maior de todos os prêmios. O demais, é acrescentado
por Deus. Qual é a sua vocação? Você sabia que vocação significa chamada? Você foi chamado à salvação e
para que mais? Seja um líder na casa do Senhor! (Jo 15.16).
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