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ESTUDOS

JULHO/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)

A SATISFAÇÃO EM SER DISCÍPULO
Mateus 10.1 - João 1.43-46
INTRODUÇÃO
Quando os discípulos foram escolhidos por Jesus, talvez não imaginassem o tamanho da obra que os
aguardavam, o tamanho da responsabilidade, quanto aprendizado, como seria a experiência em andar com o
próprio Mestre.
Viver o dia a dia com o Senhor, saber seus segredos, ter intimidade, relacionamento com aquele que é
chamado O Filho do Deus Vivo, o Todo Poderoso.
Ser escolhido por Jesus significa não se importar em renunciar o nosso “eu” para viver a satisfação de
tudo o que pode ser conquistado. Jesus escolhe seus 12 homens, que seria referencias para o mundo, falariam a
mesma linguagem que Ele e o serviriam independente de qualquer coisa.
O que eram incumbidos a fazer?
Procurar as ovelhas perdidas, falar do Reino dos céus, curar os enfermos, ressuscitar mortos, purificar
leprosos, expelir demônios, quando entrassem em alguma cidade deveriam deixar uma saudação de paz. Em
nenhum momento foi escondido deles que teriam dificuldades, problemas, mas eram sempre orientados sobre
tudo o que deveriam fazer.
Que tarefas desafiadoras teriam que realizar, mas não podiam esquecer que eram escolhidos, separados,
especiais, Jesus confiava neles, tinham condições de realizar porque o Seu Mestre era com Eles, tinham aulas
na prática.
Eles seriam enviados como ovelhas para o meio dos lobos, enfrentariam homens ruins, pelo nome de Jesus eles
seriam entregues a governadores para servirem de testemunhas, mas Jesus os tranquiliza dizendo que ao
abrirem a boca não precisavam se preocupar , pois o Espírito Santo vos ensinaria o que dizer. Amém?
Os discípulos recebiam força do Senhor para que não desistissem nos momentos das dificuldades, e
tinham a promessa para aquele que perseverasse até o fim seria salvo (Mt 10.22). Essa promessa nos alcança,
pois o desejo de Cristo é que o serviamos perseverando até o fim para também sermos salvos. Você crê?
Ele diz a seus discípulos que sabia quantos fios cabelo tem em nossa cabeça, que nós valemos muito
mais que os pardais, diz que conhece tudo sobre a nossa vida, os desejos
de nossos corações, nossas
aflições, nossos sonhos, fragilidades, frustrações, etc. O nosso papel é confessá-lo diante dos homens que Ele é
Senhor, e que Ele confesse diante de Deus Pai que está no céu que somos seus filhos.
Em Mt 10.37 diz: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim; quem ama
seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ser discípulo é ter o Mestre em primeiro lugar
na nossa vida, é viver a excelência do discipulador supremo, assim conseguiremos amar a família, a Igreja, o
ministério, o trabalho, nosso discipulador, nossos apóstolos, nossa rede, aqueles que nos perseguem, aqueles
que falam mal de nós, é sermos mais humildes, menos orgulhosos, sermos manso, mais compreensíveis,
perdoadores, pois tudo isso o nosso Mestre é, devemos nos espelharmos nEle e em nossas autoridades que
levam o seu nome, é sermos digno do grande amor de Deus.
Sabermos que também temos recompensa, onde entramos quem nos recebe, recebe a Jesus, recebe a
Deus. Quem der de beber a um destes discípulos de maneira alguma perderá o Galardão (presente,
recompensa).
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Hoje perguntamos: Quem é discípulo do Mestre? Se não é, quem deseja ser esse discípulo para ser
cuidado, amado e receber as mesmas promessas e fazer coisas maiores que Cristo fez? Assim como Jesus
escolheu seus 12 discípulos, hoje Ele escolhe você.
CONCLUSÃO
Para Felipe, conforme (João 1.43) Jesus disse: segue-me, para você, Ele diz: segue-me. Felipe encontrou
Natanael e contou a novidade de ser chamado pelo Mestre, Natanael não acreditou que de uma pequena cidade
poderia sair alguém com tão grande missão.
Não importa de onde você veio, onde você mora, de lá poderá sair um grande discípulo(a), ou um
grande discipulador(a), Jesus enxergou Natanael, hoje Ele também está olhando pra você.
Com certeza você tem um discipulador(a) aqui na terra, um pai espiritual, viva a satisfação em “ser”
discípulo (a) daquele (a) que Deus colocou para cuidar de você e creia que ele(a) foi levantado pelo
discipulador maior chamado Jesus Cristo de Nazaré, o grande Yeshua que o(a) usa para cuidar de você, com
grande amor, carinho, pois essa é a sua essência.
Compartilhar: Você já tem um discipulador para cuidar de você aqui na Terra? Pra você qual a
recompensa em ser discípulo de Cristo?

Sugestão de Louvor: Discípulos Teus – Igreja Batista Nova Jerusalém

Fonte:www.iacc12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JULHO/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)

OBEDIÊNCIA GERA CONQUISTAS!
Josué 1. 1-9

INTRODUÇÃO
Muitas pessoas pensam que conquista está ligada a poder, mas a estratégia para a conquista
ensinada por Deus a Josué é contrária a isso. Ele disse que, para ser bem sucedido, Josué deveria:
1) Ser forte e corajoso, porque a tarefa seguinte não seria fácil.
2) OBEDECER à lei de Deus.
3) Meditar e estudar constantemente o LIVRO DA LEI – A Palavra de DEUS. Para ter uma
vida de Conquistas, siga às palavras de Deus a Josué, você pode até não ter sucesso de acordo com os
padrões do mundo, mas será uma bênção aos olhos de Deus. E a opinião de Deus sobre você dura
para sempre.
PARA COMPARTILHAR:
1 – Você deseja conquistar algo em sua vida? O que? (se puder, compartilhar)
2 – De todas as promessas e orientações que constam nos versículos 1 a 9, qual você mais
gosta? Por quê?
3 – Os versículos acima deixam claro que para Josué conquistar, ele deveria obedecer a Lei (a
Palavra de Deus). Considerando que suas conquistas futuras também estão relacionadas à sua
obediência a palavra de Deus, você estaria perto ou longe de conquistar?
CONCLUSÃO
Deus tem o desejo de fazer de nós verdadeiros vencedores que conquistem tudo e todas as
coisas, porém não depende dEle para isso acontecer. Deus é muito zeloso com Sua Palavra e, para
Ele, o que importa mais a obediência do que sacrifícios (I Sm 15.22), obedeça a palavra de Deus sem
reservas, faça dela o seu manual para uma vida reta diante de Deus e diante do mundo, como Deus
disse a Josué: “Não se aparte da tua boca o livro desta Lei, antes medite nela dia e noite”. Vs 8
Você deseja Conquistar? Obedeça a palavra de Deus, obedeça a nossa visão: oração no
Tabernáculo de Davi, célula, CFM e discipulado um a um. Seja fiel, leal e totalmente obediente, e
com certeza você conquistará o melhor de Deus para sua vida em todas as áreas!
“Deus é contigo, por onde quer que andares”. V 9

Sugestão de Louvor: Eu quero te obedecer (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

JULHO/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)

JESUS NA CASA DE MARTA
Lucas 10. 38-42
Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia apenas uma é
necessária. (Lucas 10.41-42)

QUEBRA GELO
O estudo de hoje baseia-se na narrativa em Lucas 10.38-42, que mostra uma divergência entre duas
irmãs; Marta e Maria. Leia o texto e, em seguida, lance esta pergunta aos presentes: qual seria sua maior
preocupação se fosse você a receber Jesus e os apóstolos em sua casa? Deixar a casa impecavelmente limpa e
arrumada... Preparar a melhor comida possível? Decorar a casa? Registrar o momento com fotos e vídeos?
Cuidar da segurança, para que pessoas estranhas não viessem se aproveitar ou prejudicar a ocasião? Ou
desfrutar ao máximo da visita, sentando-se aos pés do Senhor e procurando ouvir atentamente tudo o que Ele
teria para ministrar?
INTRODUÇÃO
O texto informa que era Marta quem hospedava Jesus – dá a entender que a casa fosse de Marta e que
Maria estaria ali para ajudar na recepção. Entretanto, as duas mulheres apresentaram um comportamento
muito diferente. MARTA ESTAVA OCUPADA COM MUITO SERVIÇO. Em Lc 10.40, encontramos que a
dona da casa estava envolvida em “muito serviço”. No verso 41, Jesus a descreveu como “preocupada e
inquieta com muitas coisas”. Além disso, Marta estava indignada com a sua irmã, Maria. Ela achava que a
irmã deveria ter o mesmo comportamento que ela e apelou ao Senhor, para que Ele repreendesse a irmã
“folgada”.
1)
Há vários anos um pregador norte-americano, David Wilkerson, pregou um sermão intitulado
“Coisas Boas que Impedem as Pessoas de Entrar no Céu”. Casar, beber, comer, trabalhar, passear, negociar...
que há de mal nessas coisas? Ele baseou-se no texto de Mateus 24.37-39. Uma “coisa boa” torna-se ruim
quando ela toma o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Quando esta “coisa boa” leva a pessoa a não pensar o
que, realmente, é imprescindível: conhecer a Deus.
Marta estava envolvida com panelas e fogão! E se achava cheia de razão a ponto de reclamar com o
Senhor! Há quem fique tão preocupado e inquieto que chega até mesmo a adoecer! E não é o propósito de
Jesus nos trazer mais peso ou preocupação. Ele veio para nos dar alívio e paz interior! Nós podemos e, na
verdade, devemos nos preocupar com nossos afazeres diários sejam eles domésticos ou não, o que não
podemos é colocar essas coisas na frente de Jesus, como, nesse momento, Marta fez. Isso me faz pensar
naquelas pessoas que se afastam de Jesus e não retornam dando a seguinte desculpa, “não estou pronto ainda”,
“vou me preparar mais um pouco e depois eu volto”, Jesus não está preocupado com o estado da sua “casa”,
Ele quer habitar nela, deixe Ele entrar!
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2)
MARIA APROVEITOU MUITO BEM A OPORTUNIDADE! Em Lc 10.39, lemos que Maria
ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Esta expressão “sentar-se aos pés” significava
literalmente assumir a postura de um discípulo ou estudante. O apóstolo Paulo, em Atos 22.3, no texto grego
original, conta seu testemunho de ter sido educado “aos pés de Gamaliel”, seu mestre no Farisaísmo. Maria
estava aproveitando a grande oportunidade de sua vida: posicionar-se como uma discípula de Jesus, o Raboni
(Mestre de mestres). Aliás, foi outra mulher chamada Maria, de Magdala, quem chamou Jesus de Raboni em
João 20.16. Um detalhe importante é que naquele tempo as mulheres não podiam inscrever-se como
seguidoras de um rabino. Sentar-se aos pés de um Mestre era exclusivo a homens. Mas Maria aproveitou a
oportunidade de estar aos pés do Raboni. Jesus, o nosso Mestre, é acessível a todo que o busca de todo o
coração. Jesus aprovou a ação de Maria. Note a resposta de Jesus à reclamante Marta: Marta! Marta! Você
está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia APENAS UMA é necessária. Maria escolheu a boa
parte, e esta não lhe será tirada. (Lc 10.41-42). Foi Jesus quem fez esta pergunta: Pois que adiantará ao
homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? (Mt 16.26). De que adianta fazer tantas coisas e
continuar sem salvação? Jesus quis mostrar que Maria escolheu a coisa mais importante: a atitude que garante
salvação. Hoje é dia de salvação para quem entende que ouvir, crer e confessar a Jesus como Senhor é
prioridade absoluta em sua vida.
CONCLUSÃO
Assim como Maria, escolha hoje a melhor parte, a melhor parte é estar e permanecer aos pés de Jesus,
aprendendo a cada dia com suas palavras e ensinamentos, não deixe que as coisas desse mundo tirem o seu
foco principal: JESUS. Todos nós devemos ter nossos compromissos e nossos afazeres, porém a coisa mais
importante, mais sublime, o que não podemos de forma alguma negociar, é estar aos pés de Jesus.

Sugestão de Louvor: Só Jesus Faz – Rose Nascimento

Fonte: Pr Luiz Eduardo Machado – 3ª CEO/IG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JULHO/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)

AS CINCO DESCULPAS DE MOISÉS
Ex 3.11,13 – Ex 4.1,10,13
ILUSTRAÇÃO: O Rei precisa de você!
Na primeira guerra mundial, um moço foi levado ao hospital, sofrendo ferimentos em quase todo o
corpo. Em grande agonia, suplicava à enfermeira que lhe desse algo para dormir, para jamais acordar. Ela
recusou e ele começou a implorar ao médico: "Tenha compaixão de mim. Faça com que eu durma. Por que
devo viver? Estou completamente inutilizado. Não posso mais servir à pátria nem ao próximo. Dê-me um
alívio". Quando o médico também recusou, rogou que escrevessem ao Rei, pedindo licença para que
acabassem com seus sofrimentos. Para apaziguá-lo, o médico escreveu a carta, contando o caso do soldado
valente que fora vencido pela dor. A resposta do Rei para o soldado foi: "O Rei precisa de você!” Assim, o
soldado foi encorajado e lutou para viver. “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé” (2
Timóteo 4.7).
INTRODUÇÃO
Deus tinha um plano especial na vida de Moisés, usá-lo como libertador do seu povo da escravidão do
Egito. Porém, não era na sabedoria humana que cumpriria esse propósito. Deus o moldou até que estivesse
pronto para ser grandemente usado por Ele, quando Deus o chamou para sua missão.
Moisés deu cinco desculpas.
1. Quem sou eu? Todos os talentos de Moisés não o habilitavam para a obra, deveria depender de
Deus em todo momento. Não poderia também agir com autocomiseração. Quando estamos cheios de Jesus,
podemos todas as coisas, Ele nos capacita.
2. Qual é o seu nome? Moisés não soube dizer quem era o Senhor, faltava intimidade. Quando temos
intimidade com Deus, sabemos que Ele nos supre em todas as nossas necessidades.
3. Não crerão em mim. Moisés queria a aprovação das pessoas. Não podemos deixar de fazer a nossa
parte com a desculpa de que as pessoas não crerão em nós.
4. Eu nunca fui eloquente. Moisés estava olhando para sua limitação e fracasso anterior; em sua
sabedoria, errou com o egípcio. Não deixe que as limitações te parem, pague o preço e supere-as.
5. Envia outro. Moisés estava se vendo incapaz. Não desista do que Deus tem para sua vida, dependa
dele e Ele te ensinará todas as coisas. O seu Rei precisa de você; não se entregue, continue lutando, se
recupere e volte para a batalha. Deus é contigo!
PONHA EM DISCUSSÃO
1. Quais foram as cinco respostas de Moisés e os seus significados para nossas vidas?
 Quem sou eu - Dependência de Deus e não em nossos próprios talentos e habilidades;
 Qual é o seu nome – Intimidade com Deus para conhecê-lo profundamente e ser suprido em todas
as nossas necessidades;
 Não crerão em mim – Fazer a nossa parte independente de como será a reação das pessoas;
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Eu nunca fui eloquente – Não deixar que as limitações nos parem, e sim pagar o preço necessário
para superá-las;
 Envia outro – Reconhecer que no Senhor podemos todas as coisas; não desistir e lutar. O Rei
precisa de nós!
2. Dessas respostas, qual a que mais te chamou atenção? Por quê?
Respostas pessoais e variadas.
3. Moisés passou por um processo de restauração até que estivesse pronto para ser grandemente
usado por Deus. As suas habilidades naturais não foram suficientes para ser bem sucedido em
sua missão. Assim como aconteceu com Moisés, o que nós precisamos para cumprir os
propósitos de Deus em nossas vidas?
Depender de Deus, não confiar em nossos talentos e sim em Deus, que nos ensina todas as coisas e
opera maravilhas. Ter intimidade com o Senhor para conhecer quem Ele é e quem somos nele, etc.
4. O que mais Deus falou ao seu coração através dessa mensagem?
Respostas pessoais e variadas.

Sugestão de Louvor: O perdão – Ludmila Feber

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

