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ESTUDOS

AGOSTO/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)

OBEDECER É O MELHOR CAMINHO.
DT 28.1,2 – DT 28.12
INTRODUÇÃO
A obediência gera bons frutos. O texto de deuteronômio nos revela, claramente que ao obedecermos
estamos adquirindo bênçãos para o nosso próprio benefício. O Senhor tem nos dado promessas de bênçãos,
prosperidades, avivamento em nossa geração. Deus está, todos os dias, abrindo os céus para nos ouvir, o que
deixa satanás revoltado, já que sua vontade é a que tenhamos céus de bronze sobre nossas cabeças, contudo
somos salvos e redimidos no poder do sangue glorioso de Jesus.
Quando somos colocados em linha com o céu novo de Deus, acabamos sendo, de maneira
espontânea ou não, arrancados da mesmice, mediocridade, indiferença, carnalidade. Céus novos são tesouros
novos. Para ficarmos sob esse referido sol, é obrigatoriamente necessário que sigamos à risca o que diz o livro
da Bíblia, assim obedecendo ao que Deus diz. Toda obediência gera frutos, bênçãos, todavia para termos as
recompensas, primeiramente precisamos viver a obediência ao que diz o nosso roteiro de vida, Bíblia.
Para viver as recompensas, é necessário:
1. Apartar-se da idolatria
Idolatria é tudo o que ocupa espaço de prioridade na nossa essência, coração. Ser idólatra não é só
curvar-se diante de uma escultura. Existem pessoas que adoram um emprego, curso universitário, família,
ministério, obras sociais, futebol. Cada ser humano deve quebrar os altares da idolatria em sua vida (I Co
10.14).
2. Ser obediente
Quem não obedece morre. É o que diz a Bíblia, sendo esse o primeiro mandamento com promessa (Ef
6.2). Essa morte é múltipla, espiritual, corpo, mente, intelecto, emocional, moral.
Obediência é princípio. Ao obedecer, você aceita a vontade de Deus em sua vida. Ser obediente não é
fácil e nem significa concordar. Na maioria dos casos você não concorda com o que Deus manda-te fazer, mas
você faz por princípio de obediência. Nossa carne luta contra a obediência, porém o espírito é mais forte.
3. Guardar as promessas
Deus é o grande 'guardador' de promessas (Jr 1.12). Porém nós devemos observar seus cumprimentos e
caso nada ocorra lembre a Deus das promessas que Ele fez a você, daí a importância de conhecê-las e possuílas na ponta da língua. (Is 43.26)
4. Creia em Deus e em suas palavras
Deus não mente, a fé e a obediência é a chave do sucesso. O justo viverá pela fé e crer nas palavras de
Deus, para ele tudo ocorre no tempo certo (salmo 1).
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CONCLUSÃO
Meditando nessas palavras de vida, seu caminho para a prosperidade com respaldo na obediência está
desenhado e traçado. Sua parte? Apenas obedecer a Deus e aos seus ensinos.
Que Deus te abençoe !

Sugestão de Louvor: Som do Amor - Cristina Mel
Fonte:www.livresdt.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

AGOSTO/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)

TEMPO DE MUDANÇA!
Romanos 12.1-2
INTRODUÇÃO
Deus tem planos bons, agradáveis e perfeitos para seus filhos. Ele quer que nos transformemos em
pessoas com mentes renovadas, que vivam para obedecê-lo e honrá-lo. Tendo em vista que Deus deseja
somente o melhor para nós e deu seu único Filho para tornar essa nova vida possível, com toda a alegria,
devemos oferecer-nos a Ele como sacrifício vivo e colocar-nos a seu serviço.
PARA COMPARTILHAR:
1 – Em sua opinião, o que significa apresentar vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a
Deus?
2 – Vivemos em uma sociedade onde certamente conhecemos pessoas que praticam diversos tipos de
pecados. Você tem se conformado com isso? Se não, o que tem feito para mudar a atual situação das pessoas
ao seu redor?
3 – O apóstolo Paulo afirma que NÃO devemos nos conformar com esse mundo, mas sim transformálo pela renovação da nossa mente. Sua mente e suas atitudes foram e ainda estão sendo renovadas?
4 – Comente alguma prática que você, com a ajuda do Espírito Santo, conseguiu mudar. Comente (se
puder) algo que você gostaria de mudar em sua vida, mas ainda não conseguiu.
CONCLUSÃO
A vontade de Deus para nossas vidas é boa, agradável e perfeita, para experimentarmos a vontade de
Deus, temos que mudar a cada dia. A natureza de todo homem é pecaminosa, por isso não podemos deixar a
carne falar mais alto, mas se deixarmos, andaremos na contramão de Deus e a vontade dEle não se realizará
em nossas vidas. Seja sincero com Deus, o que você precisa mudar para experimentar a vontade de Deus em
sua vida? Deixe aos pés da cruz o que tem te separado de Deus e viva um “Tempo de Mudança”, Deus tem o
melhor pra você. Mude sempre para melhor!!!

Sugestão de Louvor: O Hino - Fernandinho
Fonte: Pr. Luiz Eduardo Machado – 3ª CEO/Itaguaí
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

AGOSTO/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)

FALA, QUE TEU SERVO OUVE!
I Samuel 3. 8-10
INTRODUÇÃO
Ana consagrou Samuel desde seu ventre e, logo que nasceu a criança, ela cumpriu com seu voto (I Sm
1.22). Em uma noite Deus chama a Samuel por três vezes e Ele, por nunca ter ouvido a voz de Deus, pensa
que é o sacerdote Eli que o chamava até que na terceira vez Eli dá uma orientação a Samuel: “Vai deitar-te e
há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, SENHOR, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no
seu lugar.”
PARA COMPARTILHAR
1 – Em sua opinião, o que significa ser Servo?
2 – Compartilhe como você já serviu alguém.
3 – Se pudesse escolher, você escolheria Servir ou ser Servido? Por quê?
4 – Qual o maior exemplo de Servo que você já ouviu falar?
Algumas características de um Cristão-Servo:
 Antes de tudo é alguém que se submete à vontade de Deus (Mt 26.36-39; Gn 12.1)
 É apto a aprender, ou seja estar sempre pronto a ser um eterno aluno. (Ex 18.13-27)
 Se convencer de que seu principal papel na vida cristã não é ser servido, mas com certeza, servir. (Mt
20.28)
CONCLUSÃO
O Cristão-Servo não gosta de ser idolatrado, pois não se sente superior às outras pessoas, ele se
comporta verdadeiramente como servo. Seu foco é sempre no próximo: Como ajudar o próximo e como
auxiliar na realização de seus sonhos. Ele se preocupa com o outro de maneira sincera. O Cristão-Servo
estende a mão e oferece ajuda! Deus tem te chamado, responda como Samuel respondeu “Fala Senhor, porque
o teu servo ouve.”
A Maneira mais eficaz de servir a Deus é servindo uns aos outros!
I Pe 4.10

Sugestão de Louvor: Se não for pra te adorar - Fernandinho
Fonte:Pr. Luiz Eduardo Machado – 3ª CEO/IG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

