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ESTUDOS

OUTUBRO/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)

AUTORIDADE E SUBMISSÃO
Êx 17.8-13
INTRODUÇÃO
O princípio da autoridade espiritual, tão negligenciado na sociedade em que vivemos, é ferramenta
imprescindível para que as bênçãos de Deus sejam liberadas. A quebra desses princípios gera maldições.
Vejamos quatro atitudes de quem se submete a uma autoridade espiritual:
1. É obediente - Obedece a uma autoridade espiritual, ouve voz de comando - "Com isso, ordenou
Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque; amanhã, estarei eu no cimo do
outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra
Amaleque; Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro" (Êx 17.9, 10). Veja, esta expressão
bíblica
"Fez
Josué
como
Moisés
lhe
dissera"
demonstra
total
obediência.
Josué foi diligente, isto é, agiu com prontidão fazendo a coisa certa de maneira correta.
2. É servo - Sempre está disposto a servir e se submete a uma autoridade espiritual - "Levantou-se
Moisés com Josué, seu servidor; e, subindo Moisés ao monte de Deus" (Êx 24.13).
Veja a expressão: “seu servidor”. Veja também o texto a seguir que comprova o caráter de Josué: "Sucedeu,
depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés,
dizendo" (Js 1.1).
3. É próximo - É uma pessoa de relacionamentos e quer estar junto à autoridade espiritual "Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor; e, subindo Moisés ao monte de Deus, 14 disse aos anciãos:
Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco; quem tiver alguma
questão se chegará a eles" (Ex 24.13, 14). Deseja um discipulado profundo através de um relacionamento
autêntico.
4. É submisso - Não participa de rebelião contra a autoridade espiritual - "E os seus filhos Nemuel,
Datã e Abirão; estes, Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e
se juntaram com os seguidores de Corá, na revolta contra Deus, o SENHOR" (Nm 26.9-11).
O Resultado da quebra do princípio da autoridade: "e também o que fez com Datã e Abirão, filhos
de Eliabe, da tribo de Rúben. Na presença de todos a terra se abriu e engoliu os dois, junto com as suas
famílias, barracas, empregados e animais" (Dt 11.6).
Os rebeldes habitam em terra estéril: “Deus faz que o solitário more em família; tira os cativos para
a prosperidade; só os rebeldes habitam em terra estéril” (Sl 68.6).
Vejamos o resultado do cumprimento dos princípios acima descritos:
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1. Autoridade - Quem está debaixo de autoridade recebe autoridade e respaldo -"Josué, filho de Num,
estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos; assim, os filhos de Israel
lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés" (Dt 34.9).
2. Profundidade espiritual - Participa de experiências espirituais profundas - "Então, disse o Senhor
a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá; dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi,
para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor; e, subindo Moisés ao monte de Deus, disse
aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco; quem tiver
alguma questão se chegará a eles" (Êx 24.12-14).
3. Honra - Adquire o respeito de todos - "Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de
todo o Israel; e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés" (Js 4.14). Veja
também: Js 1.16-18.
4. Família alinhada com Deus - Toda a casa de Josué servia ao Senhor, pois o tinha como exemplo –
“Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram
vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha
casa serviremos ao Senhor” (Js 24.15).
5. Vitórias - A conquista de grandes vitórias e realizações de sonhos - "Ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais" (Js
1.5, 6); "E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada" (Êx 17.13).
Josué morreu após uma grande obra realizada: a conquista da terra e a organização do povo
como nação e divisão da terra entre as tribos e famílias - "Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho
de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de cento e dez anos. Sepultaram-no na sua própria herança,
em Timnate-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel
ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo
depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel" (Js 24.29-31).
CONCLUSÃO
O Reino de Deus se move por princípios de autoridade e submissão e todos os que entendem estas
coisas prosperam, porém os rebeldes morrem no deserto ou habitam em terra seca: "... só os rebeldes
habitam em terra estéril" (Sl 68.6c).

Sugestão de Louvor: Poder e Autoridade – Daniel Souza
Fonte: www.montesiao.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

OUTUBRO/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)

VENCENDO AS ANSIEDADES
Mateus 6.25-34
INTRODUÇÃO
Por qual motivo você está ansioso e angustiado? Nesse texto, Jesus nos aconselha a deixarmos de lado
a ansiedade por aquilo que rodeia as nossas vidas diariamente, como o comer, o beber ou o vestir, e nos ensina
que não devemos andar inquietos pelo dia de amanhã.
“Ansiedade constitui um estado emocional angustiante em que se preveem situações desagradáveis,
sendo elas reais ou não” (Aurélio). A ansiedade consiste em desejarmos, antecipadamente, e a qualquer custo,
nossos objetivos e metas, daí gera-se uma pressão muito forte que culminará com muitas alterações somáticas
(cardíacas respiratórias e, inclusive, a depressão). Ela surge da correria em que vivemos e do desejo de darmos
respostas e de resolvermos tudo sozinhos.
COMO VENCER AS ANSIEDADES DA VIDA?
1- ENTENDERMOS QUE NEM TUDO DEPENDE DE NÓS (vs 25-30) – precisamos de muita
sinceridade conosco. Existem situações que não dependem das nossas forças, das nossas palavras e
nem das nossas ações. Nesses versículos percebemos que necessidades básicas, bem como as nossas
vidas, estão nas mãos de Deus. E aquilo que é impossível para o ser humano realizar por causa de suas
limitações é totalmente possível para Ele. (Mateus19.26)
2- ENTENDER QUE, EM ESTADO DE ANSIEDADE, NÃO PODEMOS REALIZAR MUITAS
COISAS (v-27) – a única coisa que a ansiedade nos traz é mais angústia e tristeza, assim passamos de
“alguém que era dono da verdade” para “um zero à esquerda”. Às vezes transferimos nossos
insucessos para familiares, amigos e até mesmo para os inimigos. Mas é nessa hora que devemos
atentar para a Palavra que diz: “Qual dentre vós por mais ansioso que esteja pode acrescentar um
côvado à sua estatura?” e, assim, fazermos como diz o Senhor Jesus em Mateus 11.28-30 “Vinde a
mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”.
3- BUSCAR O REINO DE DEUS (v-33) – uma das implicações dessa busca é entregarmos a nossa vida
e tudo que diz respeito a ela ao Senhor Jesus Cristo, assim, substituiremos a ansiedade pela fé num
Deus que pode todas as coisas. E de “quebra”, Cristo passa a lutar as nossas lutas, nos dar descanso em
meio às tormentas e ministrar a Paz que o mundo não pode dar. “Deixo-vos a paz, a minha paz vos
dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. (Jo 14.27).
4- VIVER UM DIA DE CADA VEZ (v-34) – a Bíblia nos adverte a não andarmos inquietos com o dia
seguinte, mas como isso é possível? Claro que só mediante a entrega das nossas vidas e projetos a
Deus e assim o dia de amanhã trará seus cuidados. Ficaremos surpresos do quanto se pode aguentar
quando Deus está na causa. E aprenderemos a viver um dia de cada vez, mesmo diante do corre-corre
do mundo.
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CONCLUSÃO
A ansiedade, de fato, tem atrapalhado muitas vidas. Ela se caracteriza pela insegurança, pela incerteza, o
que, de certa maneira, em alguns casos, demonstra falta de fé. Somos cobrados, diariamente, por ações,
palavras e comportamentos pelo meio em que vivemos. Porém, há uma solução para este problema: confiar a
vida e os passos a Jesus Cristo e como diz as escrituras: “Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que
haveis de comer ou beber; nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o
alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado
ao curso de sua vida”?(Mt 6.25).

Sugestão de Louvor: Ansiedade – Voz da Verdade
Fonte: www.montesiao.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

OUTUBRO/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)
Nós somos aquilo que pensamos, nós conquistamos àquilo que declaramos. “Uma chave para
experimentar bênçãos em nossa vida é esperar que ela aconteça” e esperar não é sentar e ficar esperando
acontecer, esperar é ter esperança e trabalhar para que aconteça.

PERDOADOS ESTÃO OS TEUS PECADOS
“E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se
ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam; e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter
com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da
multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o
paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali
assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim
blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim
arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil
dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados; ou dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Ora,
para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados (disse ao paralítico), A ti te
digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença
de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos”. Marcos 2.1-12.
O texto nos conta que Jesus estava em Cafarnaum e, como sempre, a multidão O cercava ao ponto de
ninguém conseguir entrar na casa em que Ele estava. Também é-nos descrito que Cristo começou a ensinalhes a Palavra e, enquanto ensinava, um paralítico foi descido pelo telhado por quatro amigos, vendo tal ato de
fé, Jesus o curou, mas antes fez uma forte afirmação: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Por que Jesus, simplesmente, não o tocou ou declarou uma palavra de cura em sua direção?
Teria alguma relação da enfermidade desse homem com seus pecados?
O certo é que essa declaração de Jesus causou um rebuliço na vida dos escribas que estavam
esperando, talvez, uma oportunidade para criticá-lo.
Jesus os replica dizendo: Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados; ou
dizer-lhe: Levanta-te, e toma o teu leito, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra
poder para perdoar pecados (disse ao paralítico), a ti te digo: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para tua casa.
Perdoar pecados: Romanos 3.23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus;
Este pecado foi consequência da desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, que culminou com nosso
afastamento da presença gloriosa de Deus.
O que caracteriza o pecado? Com base no que Adão e Eva fizeram, a maior característica do pecado
é desobediência à vontade e aos direcionamentos de Deus.
Porém, a boa notícia é que Jesus Cristo pode perdoar pecados, pois Ele veio a esta terra, viveu no meio
da humanidade, morreu pelas nossas transgressões, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos (Porque
primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as
Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por
Cefas, e depois pelos doze. 1 Coríntios 15.3-5) e através do seu sangue podemos ser regenerados, e,
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assim, voltarmos a ter acesso à presença gloriosa de Deus novamente. Mas, agora em Cristo Jesus, vós, que
antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2.13.
Curar enfermidades – Jesus em sua declaração nos garante que Ele pode não só perdoar pecados,
mas também curar enfermidades, inclusive, aquelas que já foram descartadas pela medicina. Aquilo que os
médicos não podem mais fazer, Jesus, o Grande Médico, pode realizar em sua vida, Cristo pode curar até as
enfermidades mais escondidas da alma, como mágoas, tristezas, depressões, angústias, solidão, medo.
Agora, para adquirirmos o perdão dos nossos pecados e a cura das enfermidades é necessário darmos
um passo de fé como aqueles homens deram e romper a barreira do comodismo, das difículdades, dos
argumentos e nos achegarmos ao Único que pode nos restituir e restaurar a nível de alma, corpo e espírito:
Jesus Cristo, o nosso Salvador.
CONCLUSÃO
Aqueles homens tiveram que subir ao telhado com o paralítico, destelhar a casa e baixá-lo até o
Mestre. E você, o que precisa fazer para ir ter com Jesus nesse momento?
Se você estiver disposto a romper com qualquer coisa para ter acesso à presença de Cristo, convido-lhe
a repetir esta oração comigo: Senhor Deus, reconheço que, por tantos motivos, me afastei dos teus propósitos,
segui por vários caminhos que só me levaram para longe de Ti, até hoje vivi uma vida de desobediência, que
me acarretou em pecados e afastamento da tua presença, mas hoje quero mudar de vida! Perdoa os meus
pecados e cura a minha alma, me leve novamente para o centro do teu querer em nome de Jesus e por meio do
sacrifício de Cristo, eu O aceito como meu Senhor e Salvador. Amém

Sugestão de Louvor: Em Tua Presença – Nívea Soares
Fonte: www.montesiao.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

