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ESTUDOS

MARÇO/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 PRESENÇA DA HONRA
Gênesis 3.1-9
INTRODUÇÃO
A presença da honra é muito importante. Quando entra a desonra, tudo que era fácil fica difícil, porque
a desonra é provocadora de portas fechadas.
Deus requer a nossa presença. Se olharmos pelo lado humano, parece uma vaidade de Deus, mas, na verdade,
a presença é uma reivindicação da aliança. Deus gosta de ser honrado, e o ser humano também gosta de ser
honrado. Não fomos feitos para desonra, mas para honra, afinal todos nós gostamos de ser queridos e
respeitados. O respeito e a honra possuem rotas para serem homologadas. Não podemos apenas querer ser
honrados sem praticarmos a honra. De igual modo, o respeito. E estes dias vamos aprender com o Mentor
Maior, Yeshua Ha Mashia.
Muitos querem ensinar a honra, mas não vivem a honra. E a honra não é apenas para ser ensinada,
mas, principalmente para ser vivida. O céu, que é a base de tudo, move-se pela honra. Todas as instituições
são movidas pela honra. Onde não há honra, não há respeito nem equilíbrio.
Se não há honra, há desequilíbrio. Os que almejam o equilíbrio devem plantar a honra. Muitos não têm
colhido mais êxito porque são mal educados e não sabem se mover pela honra, mas nós fazemos parte de uma
geração diferente!
A ausência da presença
A ausência da presença revela desonra. Deus se decepciona quando a desonra é praticada, e se alegra
pela prática da honra. Quando Deus chegou para o encontro diário com Adão e Eva, eles não estavam.
Deus reivindicou a presença do homem e da mulher, porque eles tinham por obrigação aparecer. E a
Bíblia relata que Deus chamou o homem Adão até ele aparecer.
Enquanto não vem a satisfação da honra, o porquê de ter saído da presença do lugar do encontro, Deus
não se ausenta. Foi assim no Éden. Deus não abre mão da honra, da verdade. A Bíblia diz que mesmo quando
o homem é infiel, Deus jamais muda.
Deus chegou ao Jardim e eles não estavam. O Senhor já sabia que eles não estariam, mas, por ser o
Deus da Honra, não falhou com a Sua presença. Agora o fato de eles não estarem ali para encontrar com Deus
fez com que perdessem o direito da Presença de Deus.
A base do desequilíbrio
Os mentores de interferências podem nos arrancar do centro do propósito e fazer de nós pessoas fora
da rota da honra.
Até o momento da conversa de Eva com a serpente, tudo era feito acerca daquilo que Deus lhes havia
ensinado. E, todas as vezes que Deus os procurava, eles estavam no lugar do encontro para receber mais da
liberação da graça e do sobrenatural.
Os mentores estranhos trabalham para destruir o princípio. A serpente poderia ter ido para qualquer
outra árvore, mas ela foi, exatamente, para a árvore do princípio. Precisamos ter cuidado para não sermos
envenenados por mentores estranhos. Nesses mentores estranhos são os que estão conosco normalmente, e
que, de repente, levantam-se para destilar veneno.
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Você acha que a serpente apareceu naquele dia e que Eva nunca havia encontrado com ela? Claro que
não! Deus já havia falado ao homem que dominasse o réptil que se arrasta.
O discurso da serpente foi tão venenoso e eloquente que roubou a presença de Deus na vida de Adão e
Eva. Esse é o discurso sedutor. O discurso sedutor diz: você sabe mais que o seu líder, não se submeta. Você é
melhor que o líder... E por aí vai. O que a serpente quer fazer com o líder é envenená-lo e afastá-lo da
presença de Deus.
Como pode alguém ser amigo de Deus e perder o direito da presença por causa do veneno, da conversa
da serpente? Foi assim com o primeiro casal, Adão e Eva. Mas haverá um dia que teremos que prestar
relatório da honra com Deus. Deus insistiu com o nome de Adão até ele aparecer.
Por que Deus não chamou Eva? Porque Ele chama quem é mentoreado dEle. A conversa era com
Adão primeiramente, tanto que a primeira pergunta foi para o homem. Então, entra o mecanismo de defesa. O
homem diz que foi a mulher. E a mulher diz que a culpa foi da serpente.
Debaixo de um confronto, a primeira reação é a de defesa. Raríssimas vezes, a pessoa reconhece seu
erro. E Deus foi enfático e confrontou o homem, a mulher e a serpente.
A shekinah de Deus
O homem foi criado com a glória de Deus; o Salmo 8 nos diz isso. Só que o homem e a mulher, o
primeiro casal, haviam trocado a glória de Deus pelo veneno da serpente. Perderam a presença por causa da
maldade que entrou no coração.
Deus está nos convocando a viver a Sua glória novamente, a glória que preenche os lugares que estão
vazios. Um homem e uma mulher de honra vivem saturados, totalmente cheios da presença de Deus.
Quando Deus encontrou Adão e Eva envenenados, antes Ele os chamou; era a reivindicação do direito
e a pergunta da exigência: Onde vocês estavam? E não adianta correr para a árvore do esconderijo, temos que
enfrentar o Eterno. Quando a questão é honra, todos têm que enfrentar Deus. Deus não brinca de honra e não
respalda desonra.
Filhos de Deus ou da raiz da serpente
Não podemos viver mentoreados com a mente da serpente. A ausência fala tudo, a presença dispensa
palavras. A ausência é horrível, desarticula tudo. A ausência é um agravante que mostra a desonra; é um
desrespeito.
A reconciliação do dano da ausência leva mais tempo do que construir pessoas e situações. A ausência
é danosa. Mas nós vamos voltar para os braços do Eterno pela prática da honra.
Jesus é o fármaco que cura toda desonra, consciente ou inconsciente. Conscientemente quando não estamos
em Sua presença, inconscientemente quando estamos na presença daquilo que desagrada-lhe. Deus reivindica
a nossa presença diante dEle. E quando Ele chama, precisamos estar prontos, não podemos ir improvisados,
pela metade. Na hora em que Ele reivindica, a ordem é: prepara-te para te encontrares com o teu Deus.
O Senhor questiona a ausência e exige a presença.
CONCLUSÃO
Devemos honrar a Deus e querer sempre a sua presença conosco e em nosso meio. Também devemos
honrar nossos pastores, lideres, pais, chefes e autoridades constituídas sabendo da importância da presença
deles conosco e da nossa com eles.

Sugestão de Louvor: O Tempo da Honra – Ministério de Louvor Viver Bem

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

MARÇO/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)

HONRAR A DEUS PARA FREAR O DEVORADOR
Malaquias 3.10-12
INTRODUÇÃO
Quando você honra a Deus com o princípio de dizimar, automaticamente, o devorador é freado na sua
direção. Na verdade, à medida que você dizima, oferta e primicia, o devorador não pode mais permanecer no
seu arraial.
Tenho ensinado que, de acordo com a Palavra, o DÍZIMO é um decreto no mundo espiritual que traz
como consequência fé e fidelidade. A semente da OFERTA é um decreto que traz como consequência
prosperidade e riqueza. As PRIMÍCIAS são um decreto no mundo espiritual que desatam santidade. A
santidade é a legitimidade de nos tornarmos sócios do caráter divino. Quando você é sócio do caráter de Deus,
tudo o que você faz prepara os trilhos para você correr rumo à prosperidade e riqueza.
Honrando para ser honrado:
O que você entende por honra? Honra é a legalidade que damos para que uma porta nova se abra em
nossa direção. Quando primiciamos, abrimos portas de prosperidade em nossa direção.
Sementes são decretos emitidos no reino espiritual. Alguns dependem de sorte, os filhos de Deus dependem
de bênção. Sorte e bênção são muito diferentes. A bênção sobre os filhos de Deus muda a sorte, é o que está
escrito em Jó. (Jó 42.10-13)
Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que Se arrependa. Quando Deus fala, Ele
mesmo cumpre Sua promessa. Ele traz Tsaleá. Deus lhe dará muita prosperidade para você se tornar cada vez
mais servo e mais próspero.
Quando dizimamos, emitimos o decreto no mundo espiritual e recebemos o decreto de fé e fidelidade.
Sem princípios, Deus não Se move. A única maneira de movermos a glória de Deus é através do princípio
obedecido.
Todos que são batizados com fé agradam a Deus, porque estão honrando ao Senhor verdadeiramente.
Lembro-me de quando me converti. Minha mãe, ao fazer o supermercado, dizia que meu pai havia dado o
dinheiro da semana para as compras. Então, ela ia ao lugar mais em conta para poder comprar o que fosse
necessário e ainda devolver o dízimo ao Senhor. Que mulher de fé!
A atitude de minha mãe era muito sábia e honrosa na direção do Senhor. Com ela, aprendi que mesmo
na inocência, podemos obedecer aos princípios, guardá-los. Essa é a forma de proibirmos a pobreza, a
calamidade e a ruína de entrar em nosso território.
Dízimo é atitude de fé:
Dízimo é atitude de fé. A única forma de agradar a Deus é colocar a fé em evidência. À medida que
nos entregamos ao Senhor, tudo o que temos é dEle e tudo o que é dEle também é nosso. Precisamos estar
ligados ao Trono.
Já sabemos que só quem é homem e mulher de fé entrega, devolve ao Senhor os dízimos e as ofertas.
Quando devolvemos o dízimo, entregamos a oferta e a primícia, entramos na porta da honra.
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Deus não mente em Suas promessas. Deus é Fiel sempre. O maior prazer do coração de Deus como Pai é ver
que nós, como Seus filhos, estamos bem, prosperando porque somos homens de honra. Deus não brinca com a
sua fé. Deus não brinca com a Igreja. O que você tem orado, clamado diante de Deus, se estiver em linha com
a Palavra, Ele fará.
CONCLUSÃO
Tudo o que precisamos é honrar a Deus, pois Ele é Digno de receber Honra, Majestade, Poder,
Soberania, Exaltação. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Senhor na Terra como nosso Senhor. Se você
honrá-lO, Ele o honrará.
Profetizo sobre a sua vida que toda semente lançada no solo, ordenará ao futuro que dê o fruto a cem
por um, sessenta por um, e trinta por um. Sua atitude de honrar a Deus com dízimo, primícia e oferta não será
esquecida pelo Pai. No tempo certo, Ele reverterá cada semente em honra, em bênção sobre você, sua família
e ministério.

Sugestão de Louvor: Compromisso – Regis Danese
Fonte: www.mir12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MARÇO/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)

UM ATO DE AMOR
Colossenses 2.13
INTRODUÇÃO
A palavra perdão significa remissão de pena, desculpa, cancelar a dívida. Isso quer dizer que, através
do perdão, somos livres da condenação, da pena, pois a nossa culpa é removida. Somos livres de uma dívida
que foi cancelada. Quando ofendemos alguém, buscamos o seu perdão para que o relacionamento seja
restaurado. O perdão não é dado a uma pessoa porque ela merece ser perdoada, porque ninguém merece ser
perdoado. O perdão é um ato de amor, de misericórdia e graça. Perdão não é um sentimento ou uma emoção, é
uma decisão de não guardar ódio, ira ou mágoa de alguém, apesar do que ela nos tenha feito.
1. LIVRES ATRAVÉS DO PERDÃO
A Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus, pois “Não há homem justo sobre a face
da terra que faça o bem e nunca peque” (Ec.7.20). Do contrário, passaremos toda a eternidade sofrendo a
consequência dos nossos pecados. Como diz a Palavra de Deus, ” O salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor”(Rm 6.23). O perdão constitui a grande
expressão do amor de Deus para conosco, que nos quer livres de toda a condenação que entrou na vida do
homem através do pecado. O perdão nos alcançou através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que,
ao crermos em Jesus, Ele nos redime de toda a culpa do pecado. No seu “muito amor com que nos amou” (Ef
2.4), Deus resolveu pagar o mais alto preço (I Co 6.20) dando o Seu próprio Filho para ser o sacrifício pelo
resgate dos homens. Jesus cancelou a nossa dívida devido ao pecado conforme está registrado em Cl 2.13 b14: “…vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos; e havendo riscado o escrito de
dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o no meio de nós,
cravando-o na cruz”.
2. OBTENDO O PERDÃO DE DEUS
Como podemos obter o perdão de Deus? Deus é bom e misericordioso e deseja nos perdoar. Na carta 2
Pedro 3.9, está escrito “Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos
cheguem ao arrependimento”. Arrependimento não é uma emoção ou remorso. Arrependimento é a dor no
mais íntimo do nosso ser, por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e o desejo de voltarmos atrás no
tempo para nunca termos ofendido a Ele. A culpa pelos pecados ocultos corresponde a um grande peso sobre a
consciência daquele que ainda não recebeu o perdão de Deus. É um peso que muitas vezes acarreta uma série
de enfermidades, a tristeza e a depressão. A Bíblia nos mostra no Sl 32.2-6, o exemplo de Davi, cujos ossos
adoeceram (v3), a sua alegria desapareceu ( v4). É o poder do amor de Deus que nos traz o perdão, nos
restaura e devolve a nossa alegria (v7).Davi só se tornou livre quando se arrependeu do seu pecado e
confessou-o a Deus (Pv 28.13).
3. PERDOADOS E TAMBÉM PERDOADORES
Uma vez amados e perdoados por Deus, também nos tornamos perdoadores. Tendo experimentado o
maravilhoso perdão de Deus, queremos que outras pessoas o experimentem, e também recebam o nosso
perdão pelas suas ofensas a nós. Por essa razão, precisamos levar outras pessoas a conhecerem a Deus, ao Seu
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amor e ao Seu perdão. Como vimos anteriormente, perdão não é um sentimento, é uma decisão, uma
necessidade. A falta de perdão traz prisão na alma. Jesus, quando nos ensina a orar (Mt 6.9-13), nos diz para
pedirmos a Deus que nos perdoe assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se queremos que Deus
nos perdoe, devemos também liberar perdão para os outros ( Mt 6.14).

CONCLUSÃO
O perdão é um ato de amor. Deus decidiu perdoar-nos, através do sacrifício de Seu Filho Jesus Cristo,
porque Ele nos ama. O arrependimento, a confissão dos pecados e o nosso pedido de perdão ao Senhor
constituem os três primeiros passos para obtermos o perdão de Deus. Como Ele nos ama, também devemos
amar ao nosso próximo e perdoá-lo pelas suas ofensas a nós.

Sugestão de Louvor: Ato de Amor – Louvor Videira
Fonte:www.com12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

