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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

O VALOR DA UNIDADE
Genesis 11.5, 6
INTRODUÇÃO
Assim como Jesus fazia, queremos utilizar algumas parábolas para mostrar a necessidade de
aprendermos a trabalhar na célula e nas redes. A Palavra de Deus diz que não há limites para uma unidade
consagrada e um propósito apaixonado.
Gênesis 11.6 - E o SENHOR disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é
apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer.
Quando temos a mesma linguagem e somos um, em um propósito, Deus mesmo diz que não haverá
restrição para tudo que intentarmos fazer. Queremos ressaltar que essa unidade de propósito que reflete na
linguagem deve começar em casa, na família.
1. Segundo a Palavra de Deus: O povo é um.
Ser um povo unido num só propósito não é algo simples de ser alcançado. Paulo mostra aos Filipenses
que tal unidade é fruto de um processo.
Em Filipenses 2.1-2 diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma
comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que
penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Aqui fala de exortação em Cristo, de consolação de amor, de comunhão do Espírito Santo e
entranhados afetos e misericórdias. Exortação fala de motivar outros a permanecer firmes na fé, consolação
fala de cobrirmos uns aos outros no amor de Cristo, comunhão do Espírito nos leva a sermos mais sensíveis às
necessidades dos outros, e entranhados, afetos e misericórdias fala de estarmos misturados como um purê de
batatas, assim nos conheceremos melhor.
Se tivermos essas características acima, mesmo com as nossas diferenças, pensaremos a mesma coisa
em relação as coisas de Deus, teremos o mesmo amor, seremos unidos de alma no propósito e teremos o
mesmo sentimento.
Parábola do porco-espinho.
Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos perceberam a
situação e resolveram se juntar em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os
espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que forneciam mais calor. Por
isso tornaram a se afastar um dos outros. Todavia, voltaram a morrer congelados. Precisaram então fazer uma
escolha, ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos semelhantes. Sabiamente, decidiram voltar a
ficar juntos. Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que uma relação muito próxima podia causar, já
que o importante era o calor do outro. E terminaram sobrevivendo.
2. Se estamos sozinhos esfriamos.
A frieza e a friagem nos assolam, precisamos nos manter aquecidos e até incendiados, mas isso só será
possível se nos mantivermos juntos. É como uma brasa, se fica sozinha apaga. Temos falado nos últimos dias
sobre o primeiro amor, sobre o tempo do fim, da última Igreja, da mistura e conceitos contrários, sabemos que
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conseguiremos vencer todos esses obstáculos se nos mantermos aquecidos em Deus, na Sua Palavra, na
unidade e no amor.
Jesus Cristo disse que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos esfriará, não
podemos deixar o nosso amor enfraquecer e morrer, pelo contrário, vamos incendiá-lo através da nossa
unidade e comunhão em Cristo. Amém?
3. A proximidade e a comunhão têm um preço.
Pequenas feridas sempre surgem quando nos aproximamos e nos relacionamos. Precisamos
desenvolver a nossa capacidade de perdoar, valorizar e apreciar aquilo que cada pessoa tem de bom. Por outro
lado, precisamos crescer e sermos aperfeiçoados, para oferecermos cada vez mais nossa amizade e amor,
aprendendo a ter comunhão e a se relacionar sem medo de ser feliz e de ser bênção na vida daqueles a quem
amamos e daqueles que se aproximam de nós.
Temos Deus na nossa vida, a presença e o amor do Senhor aquecem nosso coração, podemos
compartilhar desse amor entre nós e com aqueles que o Senhor ama também, juntos seremos mais fortes e
poderemos vencer o frio deste mundo e também alcançar outras pessoas! A Palavra de Deus diz em I Timóteo
2.3-5 que o Seu desejo é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. O coração de Deus pulsa por almas,
por vidas salvas, libertas e curadas!
Você já recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? É hoje o seu dia, tudo vai mudar!
Compartilhar: Essa palavra falou ao seu coração? Então comente e fale sobre o que você compreendeu
sobre a importância da unidade, comunhão e relacionamento.

Sugestão de Louvor: Vivendo em União – Asaph Borba
Fonte: www.iacc12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

O PODER DA UNIDADE
Gênesis 11.1-9; I João 5.7
INTRODUÇÃO
Este tema unidade está em todos os seguimentos da vida, é um desafio a ser vencido, pois é na unidade
que teremos êxito na nossa caminhada. Unidade equivale à concordância, andar juntos para alcançar um alvo.
Para haver unidade é preciso haver submissão àquele que está à frente para cumprir um propósito, um
objetivo. Precisamos ser um no casamento, na família, no ministério, no trabalho ou em qualquer situação que
envolva mais de uma pessoa.
Ser um equivale unidade de propósitos, é estar tão unidos que se tornam uma rocha, isto é, os grãos
estão tão consolidados um no outro, que juntos se tornam uma pedra, uma rocha. Ser pedra define firmeza,
fortaleza, força, impenetrável, indissolúvel. A Palavra de Deus nos quebranta, nos trata e nos une, fazendo de
nós rocha contra o inimigo, mas também nos faz como um purê de batatas, juntos, misturados e flexíveis para
estar na mesma forma. Inflexíveis como uma rocha contra o inimigo e pecado, mas flexíveis para obedecer a
Deus e convivência entre irmãos. Juntos venceremos e viveremos os sonhos de Deus e assim os inimigos
cairão diante de nós.
Vimos, no texto sobre a unidade na torre de babel, o próprio Deus dizendo que tudo o que eles
intentarem fazer, conseguiriam. Deus os confundiu porque eles estavam com uma motivação errada, aquela
unidade era contra o propósito de Deus para a humanidade, aquela unidade traria destruição e, para paralisálos, Deus gerou uma divisão. A divisão paralisa.
Unidade – unanimidade – concordância
Essas três palavras estão ligadas, quando vivemos em unidade, existe concordância e quando existe
concordância, estaremos em unanimidade. Sem diferenças de pensamentos, teremos a mesma linguagem e o
mesmo alvo, é assim que estaremos prontos para andar no triunfo de uma conquista que vem através do
Senhor Jesus.
1. Unidade entre Eu e Deus – Eu preciso me unir a Deus, preciso estar em concordância com Ele.
Precisamos ser um com Deus para que a nossa unidade como Igreja, casamento, família, célula, discipulado,
etc., sejam aperfeiçoados. Se formos um com Ele, o Seu reino estará em primeiro lugar na nossa vida, sendo
assim não teremos dificuldade de vivermos e praticarmos a Sua Palavra, não teremos dificuldades de sermos
fieis, de fugirmos do pecado e de sermos submissos ao nosso líder.
2. Unidade no casamento e família - A esposa precisa se unir ao seu marido ou ajudá-lo nas decisões
e assim viverem em concordância. Quando há concordância dentro do lar, tudo se torna possível,
principalmente se estiver em linha com Deus. Os filhos precisam estar em concordância com os pais, seguindo
as suas instruções, esse é um segredo para uma vida em abundância na família. Em Amós 3.3 diz: Andariam
dois juntos se não houver acordo? (Concordância). Jesus disse em Mateus 18.19, se dois ou três concordarem
na terra e na oração, será concordado no céu e concedido por Deus Pai.
Qual é a vontade e desejo de Deus para a nossa vida, família, ministério e finanças? Com certeza Ele
quer nos ver vivendo em plenitude, crescendo, frutificando, sabendo se relacionar na família e no mundo,
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prosperando financeiramente, vencendo as crises, sabendo conviver com as diferenças e, acima de tudo,
vivendo pela fé. Para ser vencedor(a) é preciso se render aos tratamentos do Senhor, ler as circunstâncias para
crescer, amadurecer e assim, aprender a se relacionar com todo tipo de pessoas e situações adversas.
3. Unidade entre eu e você, isto é, entre os irmãos em Cristo - Estarmos unidos não é apenas
estarmos todos juntos em um culto, em uma célula ou convivermos na igreja, na família ou trabalho. Unidade
é ser um, fala de um povo focado em um mesmo alvo e andando na mesma rota, todos dispostos a dar de
si, vestir a camisa, mirar o alvo e fazer de tudo para que todos cheguem lá. Neste caso, o sonho que Deus deu
ao líder se tornou o sonho de todos. (Vejam o Salmos 133)
4. Unidade entre o discípulo e seu discipulador – O discípulo se une ao seu líder no propósito, na
linguagem, na visão, no sonho e na missão... O resultado é crescimento e conquistas em todos os níveis. Essa
unidade com o líder forma uma equipe, e equipe é um conjunto de pessoas que interagem plenamente entre si
e que todos trabalham unânimes rumo a um mesmo e único objetivo proposto. Os integrantes dessa equipe
sempre cuidarão um do outro e, juntos, protegerão o líder.
Deus colocou no nosso coração uma visão, essa visão gerou um sonho e esse sonho gerou uma
missão que se tornou nosso encargo.
A nossa missão e encargo é:
1. Gerar uma Igreja de discípulos onde cada membro se torna um ministro e cada casa uma igreja,
ganhando assim a nossa geração através das células, consolidando, discipulando e enviando;
2. Uma Igreja prevalecente que sabe para onde está indo, um lugar onde todos frutificam;
3. Um povo curado, liberto, próspero, maduro, multiplicador, santo e avivado;
4. Um povo que anda na verdade, uma geração de adoradores, que tem a identidade de guerreiros;
5. Um povo que não dá lugar ao diabo, vence-o pela fé e pelo seu estilo de vida;
6. Uma Igreja que vive o amor de Deus, que ama a Deus e ao próximo;
7. Um povo zeloso e de boas obras, que ama e luta pelo reino do Todo Poderoso;
8. Um povo que vive pela fé, que não desiste nunca;
9. Uma Igreja modelo que se torna padrão na fé, no amor, na santidade, no procedimento, no
relacionamento, na fidelidade e, principalmente, na unidade.
Sabemos que a unidade fortalece, dá poder e autoridade para vencermos, mas sabemos que o contrário
também é verdade. A divisão é uma arma do diabo que enfraquece e destrói a conquista. A falta de
concordância derruba a casa e paralisa a caminhada. Muitos casamentos estão paralisados, muitos
relacionamentos estão definhando, muitas empresas estão com dificuldades de avançar e muitos ministérios
estão morrendo por falta de unidade.
Deus nos chamou, isso mesmo, Ele chamou eu e você para sermos agentes influenciadores nesta geração,
com o propósito de repartirmos do Seu amor restaurador. Ele nos chamou para sermos verdadeiros cristãos,
para incomodar o mundo com o nosso estilo de vida e para fazermos tremer o inferno com a nossa fé,
fidelidade, perseverança e amor. Se eu e você formos assim, o olhar de Deus estará na nossa direção. Saiba,
Ele sempre cuidará de mim e de você, vamos confiar nEle e o mais Ele fará na nossa vida!
Compartilhar: O que fazer para vencermos a divisão e vivermos em unidade? Você, que está nos
visitando, já entregou sua vida ao Jesus o Cristo?

Sugestão de Louvor: Autor da Vida – Flávia Ribber
Fonte: www.iacc12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

Desce da gangorra e
firma seus passos no REI!
Juízes 21.25

INTRODUÇÃO
Esse livro trata de um longo período da história de Israel, entre a morte de Josué e os anciãos de sua
época até o tempo de Samuel. Começa com a terceira geração de israelitas. Os que saíram do Egito morreram
no deserto, seus filhos, no entanto, herdaram a terra, geração que pode ser considerada infiel ao Senhor.
Constantemente se rebelavam contra o Senhor, voltando os cultos locais a baal e a astarote. Como
consequência, eram oprimidos pelos inimigos e, quando clamavam a Deus, o Senhor lhes levantava
libertadores, que eram chamados de “juízes”. Permaneciam fiéis até a morte do juiz libertador, quando, então,
retornavam à idolatria e o ciclo recomeçava. Os juízes exerciam autoridade limitada pelo tempo (sua função
não era hereditária), por isso, quando morriam, o caos retornava. No capítulo 21 vs 25, temos um resumo que
retrata bem a situação desse período. Ler também, Cap. 3.9;11;12;15;28-31 / 4.1;3-5 / 6.1 / 7.7;22 / 10.6;15 /
11.32 / 13.1 / 16.28;30

APLICANDO EM NOSSAS VIDAS
Quando se trata de vida com Deus, infelizmente, é bastante comum hoje vermos cristãos viverem em
uma verdadeira gangorra, um dia está tudo bem (lá em cima), outro dia está tudo péssimo (lá em baixo), um
dia a oração está em dia, já no outro não ora mais, um dia a alegria é tanta que chega a contagiar, no outro a
tristeza tomou conta que chega a contaminar quem também não está tão firme, um dia está se relacionando
com Deus através de oração, busca do Espírito Santo e a meditação da Palavra de Deus, já no outro dia se
relaciona mais com as coisas deste mundo e acaba se contaminando e contaminando até a outros também.
Mas por que isso acontece? Porque têm cristãos que não conseguem ter uma vida com Deus? Porque a
palavra inconstância não é excluída de nossas vidas e passamos a viver com Deus durante todos os dias? Por
que não descemos da Gangorra?
Gangorra não é lugar para os filhos de Deus, gangorra é lugar de inconstância, lugar de engano, para
um estar lá em cima o outro tem que estar embaixo. Deus não quer que vivamos bem durante o dia e péssimos
ao anoitecer, a vontade do Senhor para nossas vidas é que vivamos firmes e constantes no Senhor. (I Co
15.58)
A resposta para todas as perguntas acima pode ser somente uma: o povo de Deus, hoje, vive muita das
vezes essa inconstância, vive nessa gangorra espiritual simplesmente por viver como se não existisse um REI,
assim acaba cada um vivendo e fazendo o que parece reto aos seus olhos fazer, quando na verdade devemos
viver e fazer o que é reto aos olhos do nosso REI JESUS.

CONCLUSÃO
Na época dos Juízes, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, clamava e o Senhor enviava um
libertador, quando esse libertador morria, o povo sem um direcionamento tornava a fazer o que era mal aos
olhos do Senhor, e o povo clamava mais uma vez e o Senhor enviava um libertador, e essa história se repetia
durante longos anos. Hoje nós somos privilegiados porque Deus nos deu um Libertador que até é uma verdade
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dizer que Ele morreu, mas mais verdade ainda é declarar que Ele RESSUSCITOU ao terceiro dia e hoje vive e
reina para todo sempre e por esse motivo não devemos viver em uma gangorra espiritual, precisamos descer
da gangorra e firmar nossos passos em nosso REI o Senhor JESUS. Na época dos Juízes, o povo não tinha um
REI, hoje nós temos o REI dos reis.
Nele somos libertos para todo sempre. Deus te abençoe ricamente!

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

