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ESTUDOS

MAIO/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)

As Três Dimensões da Oração
INTRODUÇÃO
Quantas experiências teríamos com Deus, quanta paz viria ao nosso coração, quantas decisões erradas
poderiam ter sido evitadas, quantas tentações poderiam ser vencidas e quantas vitórias sobre o inimigo
poderíamos alcançar se esse imperativo, “orai sem cessar”, fosse praticado por nós de maneira mais
frequente?
O quanto perdemos de desfrutar da comunhão e da intimidade com Deus, e consequentemente
acabamos por ignorar seu propósito e sua vontade para nossa vida pessoal, vivendo uma vida distanciada da
presença dEle, vulneráveis à carne, ao mundo e ao inimigo, por negligenciarmos essa “oração do quarto
fechado”?
Quantas vezes sucumbimos diante das lutas, porque lutamos solitariamente uma luta que deveria ser
uma empreitada comunitária. E assim deixamos de desfrutar do poder da concordância, da unção coletiva e do
clamor comunitário que acontece no ajuntamento solene?
Primeira dimensão: o orai sem cessar. (I Ts 5.17)
É a oração que a gente faz em qualquer lugar e a qualquer hora, inclusive no Tabernáculo como corpo,
pois cristo é a cabeça!
Pedindo ajuda de Deus para o enfrentamento de um imprevisto ou um desafio para os quais nos
sentimos despreparados.
Diante de necessidades com tempo limite para serem atendidas. Por exemplo, por alguém que vai
entrar numa cirurgia às 10 horas da manhã.
Pedindo a Deus uma sabedoria especial para tomar uma decisão urgente. (Tg 1.5)
Toda vez que a ansiedade visita-nos, em razão de alguma coisa que fugiu do nosso controle. I Pe 5.7;
Fl 4.6-7)
Usando nossa autoridade espiritual para resistir a um ataque do inimigo (diabo). (I Pe 5.8-9)
Buscando força em Deus para vencer uma tentação. (Mt 26.41; Hb 4.15)
Segunda dimensão: a oração do quarto fechado. (Mt 6.6)
Nessa oração a gente escolhe o melhor tempo e o melhor ambiente, com o propósito de cessar ruídos e
demandas, a fim de focar em Deus.
É essa oração que dá consistência ao “orar sem cessar”. Por exemplo, antes de Neemias fazer uma
oração na presença do rei (Ne 2.4-5), ele já tinha feito a “oração do quarto fechado”. (Ne 1.4-11). Jacó que
quis de fato tocar e ser tocado por Deus, ele fez cessar todos os ruídos. (Gn 32.23,24,30)
É essa oração que nos permite desfrutar da comunhão e da intimidade com Deus, e conhecer seus
propósitos para nossa vida. Por exemplo, enquanto o povo estava focado nas mãos de Deus (benesses),
Moisés almejava a face (glória) de Deus. (Ex 33.17)
Com frequência, Moisés deixava os ruídos do acampamento para estar no silêncio da “tenda do
senhor”, para falar e ouvir a Deus. (Ex 33.11). Olha o Tabernáculo de Davi aí!
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Daniel, exilado na babilônia, não abria mão da oração do quarto fechado como forma de preservar sua
identidade espiritual. (Dn 6.10)
A experiência da “oração do quarto fechado” revela sede de comunhão e intimidade com Deus, assim
como Jesus revelava. (Mc 6.46; Mt 14.23; Lc 6.12)
Terceira dimensão: a oração comunitária.
A oração comunitária é importante, porque há empreitadas espirituais que não podem ser
empreendidas de forma solitária. Elas exigem uma sinergia de fé, o poder da concordância e a manifestação da
unção coletiva.
Dentre os mandamentos de reciprocidade, um muito importante é o “orai uns pelos outros”. (Tg 5.1316)
É na oração coletiva que somos abençoados pela “unção coletiva”. (At 2.1,2-4; 4.29-31; 2.42-47)
É na oração coletiva que experimentamos o poder que há na concordância. Por exemplo, Pedro foi
liberto em razão do clamor comunitário. (At 12.5,12; Mt 16:19; Mt 18.18-20)
CONCLUSÃO
Vamos de Fato levantar (restaurar) no Ministério CEO o Tabernáculo de Davi! At 15.16-17
Não adie as orações emergenciais, ore “sem cessar” uma vez que os desafios, as adversidades, as
preocupações, os levantes do inimigo e as tentações também não cessam.
Aprenda a “orar sem cessar”, ande em “espírito de oração”, “vigie e ore” em todo tempo, e por certo de
Deus você receberá:
• Fortalecimento para o enfrentamento das adversidades;
• O suprimento para as necessidades urgentes;
• A sabedoria para agir nas situações de impasse e tomar as melhores decisões;
• O antídoto para sua ansiedade, a saber: a paz que excede todo entendimento;
• A vitória contra os levantes do inimigo e suas ações tentadoras.
• Também não deixe de lançar mão desse momento especial da “oração do quarto fechado”.
• Quando você pode construir a base da sua experiência de “orar sem cessar”?;
• Quando você pode focar em Deus, desfrutando assim de sua comunhão e intimidade?;
• Buscando força nele para sua caminhada de fidelidade;
• Buscando conhecer seus propósitos e vontade;
• Construindo assim sua história com Deus.
Também não abra mão dessas oportunidades que Deus te concede de somar força espiritual com os
irmãos, no ajuntamento solene, seja em culto, em redes de oração de homens e mulheres, em célula, no
Tabernáculo de Davi, no ministério de intercessão, ou em família.
Você não precisa lutar de maneira solitária, você pode compartilhar suas necessidades, utilizando o do
poder da concordância, da unção coletiva, do clamor comunitário que muito pode pela sua eficácia.
Você quer ter uma vida vitoriosa e abundante? Então não abra mão dessas três dimensões da oração: ore
sem cessar, ore no seu quarto, ore com os irmãos.

Sugestão de Louvor: Poder da Oração – Alda Célia
Fonte: www.igrejabatistaagape.org.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MAIO/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)

Família, sua Felicidade Não Está nas Coisas, mas em Deus.
I Timóteo 6.3-20

INTRODUÇÃO
Quais são os seus desejos mais fortes? O que você mais aspira na vida? O que mais ocupa a sua mente?
Dinheiro? Sucesso profissional? Onde está sua felicidade?
O amor ao dinheiro é a causa de muitas fraudes, casamentos destruídos, divórcios, perjúrios, roubos,
guerras... Enfim, muitas coisas ruins acontecem por colocarmos o amor às coisas, ao invés de amar a Deus e a
nossa família. Não há nenhum problema em querer ter uma vida melhor, no entanto essa não deve ser sua
prioridade.
Sabe por que a felicidade da sua família não está nas coisas?
1 - O DINHEIRO É UM BOM SERVO, MAS É UM PÉSSIMO PATRÃO
1.1 - Quando o dinheiro está sob nosso controle, é bênção; quando ele nos controla, é maldição;
1.2 - O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter. Ex: filhos matando pai, pai matando filho,
divórcio, enfim, tudo por causa da ganância e do dinheiro;
1.3 – Dinheiro, instrumento de bênçãos para os outros.
2 - AME A SUA FAMÍLIA E NÃO O DINHEIRO
2.1 - O amor ao dinheiro conduz você à tentação (Mt 22. 37-40);
2.2 - O amor ao dinheiro coloca ciladas no seu caminho (Ec 5. 10);
2.3 - O amor ao dinheiro leva você, não apenas à ruína temporal, mas, também, à ruína eterna (1Tm 6.9);
3 - MITOS E VERDADES SOBRE O DINHEIRO
3.1 - O DINHEIRO TRAZ FELICIDADE
A riqueza tem sido a fonte de angústia para muitas pessoas (1Tm 6.5; Fp 4.11);
Refutando esse mito:
Primeiro: você está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal (1Tm 6.7);
Segundo: você não precisa de riqueza para ser feliz agora (1Tm 6.8);
Terceiro: o desejo por riquezas pode destruir você (1Tm 6.9-10);
3.2 - DINHEIRO PODE DAR SEGURANÇA
Se você disser que sim, você está correto para os padrões desse mundo (1Tm 6.17; Pv 23.5);
O dinheiro não poderá levá-lo para o céu;
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CONCLUSÃO
O máximo que o dinheiro pode oferecer ao homem é um rico enterro. A prosperidade financeira sem
Deus é um laço. Nossa família é mais importante que os bens e que o dinheiro.
EXERCÍCIO PARA A MENTE
Para decorar: 1Tm 6.10
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé,
e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.”
REFLEXÃO
Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder, pois não somos o que
prometemos, somos o que fazemos. Há uma grande diferença entre prometer e cumprir.

Sugestão de Louvor:

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

MAIO/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)

Filhos que Amam Deus e a Igreja
Salmos 27. 4-6
INTRODUÇÃO
O maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é ensiná-lo a amar a Deus de todo o seu
coração. Melhor que deixar uma herança é deixar um legado. Pais que negligenciam e aceitam deixar os filhos
em casa nos dias de culto, assistindo TV, navegando na internet, jogando com os amigos ou fazendo qualquer
outra coisa menos importante do que cultuar ao Senhor, amanhã certamente vão sofrer com a dor do
arrependimento pelo erro que cometeram.
Por que é importante que os filhos frequentem a Igreja?
1 - É NA IGREJA QUE ELES OUVEM O CORAÇÃO, A MENTE E A VOZ DO PASTOR (Cl
4. 16)
1.1 - Apesar de todos os problemas, a Igreja ainda é o melhor lugar para se criar os filhos;
1.2 - É na Igreja que Deus nos ensina a viver em comunidade;
2 - É NO CULTO QUE SEU FILHO UNE O SEU CORAÇÃO AO DE OUTRAS PESSOAS EM
ADORAÇÃO (ITm 2.8)
2.1 - O culto é onde revelamos nossas emoções;
2.2 - No culto demonstramos o que Deus fez por nós.
3 - É NO TEMPLO QUE SEU FILHO MISTURA A SUA VOZ ÀS OUTRAS, EM LOUVOR A
DEUS
( EF 5. 19)
3.1 - Deus procura por verdadeiros adoradores e é na Igreja que isso acontece. Nós adoramos e nos
expressamos diante daquele que é o motivo de toda a adoração, (Jo 4.23);
3.2 - É no templo que colocamos em prática os dons que Deus nos deu;
3.3 - É no templo que contemplamos as maravilhas que acontecem através da adoração.
4 - O CULTO NO TEMPLO É UM MOMENTO PARA NOS DOARMOS EM SACRIFÍCIO
AO SENHOR (1Co 16.2)
4.1 - É no culto que demonstramos nossa gratidão a Deus;
4.2 - É no culto que nos entregamos como oferta ao senhor pelos seus feitos;
4.3 - É no culto que vemos que o sacrifício de Cristo ainda traz enorme impacto.
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5 - É UMA OPORTUNIDADE PARA COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS COM OS JOVENS
E COM OS IDOSOS (AT 2.42)
5.1 - Na Igreja aprendemos uns com os outros;
5.2 - Na Igreja compartilhamos todas as nossas experiências;
5.3 - Na Igreja podemos pôr em prática todos os ensinamentos sobre viver em comunidade.
CONCLUSÃO
Precisamos compreender que é na Igreja que encontramos abrigo nos dias de dificuldades, por isso o
salmista pediu ao Senhor para viver todos os dias de sua vida na Casa do Pai. Por isso, é preferível ser
considerado um pai exigente hoje para, amanhã, poder ouvir do filho: “Obrigado, pai, por ter feito de mim um
discípulo do Senhor Jesus”. Fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus exige amor, tempo, disciplina e muita
determinação.
EXERCÍCIO PARA A MENTE
Para decorar: Hb 10.25
“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos
outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.”
REFLEXÃO
Não ser ninguém, mas ser você mesmo, num mundo que está fazendo o máximo para fazer de você
outra pessoa, é lutar a batalha mais dura que você terá. Nunca pare de lutar.

Sugestão de Louvor:
Fonte:www.igrejabatistadasnacoes.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

