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ESTUDOS

ABRIL/16 - 1ª 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)

OS DOIS CAMINHOS
Dt 30. 11-20 / Mt 7. 13-14
INTRODUÇÃO
Ensino de Jesus sobre os muitos que andam pelo caminho que favorecem a si mesmos, o caminho da
comodidade, e os poucos que aceitam a verdade em busca de segurança eterna, sem se importar com o preço a
ser pago. Não há três caminhos, ou três tipos de pessoas, a Bíblia só reconhece dois caminhos e dois tipos de
pessoas (com Cristo e sem Cristo, céu e inferno).
1) Duas portas: I Reis 18.21
“Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal” (Dt 30.15)
“Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor
é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu”. (I Reis 18.21).
Larga: Alude ao modo de viver descuidado e pecaminoso do ímpio – é mais fácil ser vingativo e
avarento, aproveitando-se dos outros para enriquecer-se, do que andar pela regra de ouro (Mt 7.12), esse é o
caminho que conduz ao inferno – o nome da porta é EGOÍSMO.
Estreita: Larga o suficiente para entrar uma pessoa de cada vez – mostra a dificuldade do primeiro passo
correto para Deus – a pessoa tem que vencer todas as inclinações naturais (Lc 13.24), o nome desta porta é
JESUS. A porta estreita exige obediência rigorosa à regra de ouro. “portanto tudo o que vós quereis que os
homens façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.” (Mt 7.12)
2) Dois Caminhos:
Os caminhos são a sequência das portas, e entrar pelas portas é uma questão de consciência, liberdade e
escolha, a vida passa a ser moldada pela escolha. Não é o destino que determina o nosso futuro, mas sim a
nossa escolha, e Jesus é a única escolha. Ele diz em João 14.6 “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida;
ninguém vem ao Pai senão por mim.”
Caminho Largo – porta larga: Comodidade e o conforto do mundo – Bastante espaço para o pecador e
seus pecados. Tem uma aparência florida, atraente e sedutora.
Caminho estreito – porta estreita: não oferece espaço suficiente para que um pecador passe com todo
seu volume de iniquidades. Ele é estreito, mas à medida que começamos a trilhar esse caminho, que é Jesus,
Ele alarga, expande, dilata-se, adquire paisagens, glória e traz descanso, segurança e paz. Veja João 14.27
“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”.
3) Dois tipos de companhias:
Muitos viajantes na estrada larga e poucos na estreita.
Valores do Caminho estreito: arrependimento e fé.
Valores do caminho largo: egoísmo e todas as suas manifestações.
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4) Dois destinos:
Caminho espaçoso leva à perdição.
Destruição: desperdício; perda de tudo que é valioso para a existência. Campbell Morgan diz que
destruição significa: limitação apertada, confinamento, prisão até que tudo seja destruído por meio de tensão
esmagadora.
O Caminho estreito leva a uma vida sem pecados e sem dor, e vida eterna com Cristo, “ao que vencer, lhe
concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu
trono.” (Ap 3.21)
CONCLUSÃO
O Pai nos dá duas opções: Vida ou Morte? Bênção ou Maldição?; “escolhe pois a vida para que vivas tu e
a tua semente”. (DT 30.19) Ouça os conselhos de Deus e escolha o melhor e único caminho para a eternidade.

Sugestão de Louvor: Dois Caminhos – Bruna Olly
Fonte: www.ministériomontesião.com.br
Compilado por Pr. Luiz Eduardo Machado - 3ªCEO/Itaguaí-RJ
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

ABRIL/16 – 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)

10 ATITUDES DE QUEM QUER SER
CONSOLIDADO
Lucas 18. 35-43
INTRODUÇÃO
No texto dessa passagem do Evangelho de Lucas, não sabemos o nome do cego, mas em Marcos 10.46
fica claro: “E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó com os discípulos e numerosa multidão,
Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho”.
Na consolidação temos que saber o nome de cada irmão, cada ovelha, portanto, aproveite este
momento e pergunte os nomes dos irmãos que estão na sua célula, pergunte também quem são seus pais.
No direito, para ser estabelecido um fato são necessárias duas testemunhas, e podemos crer que a
Bíblia é verdadeira, pois dois apóstolos escreveram sobre o mesmo fato. Cada um escreveu de acordo com a
sua visão e percepção dos detalhes.
Nesta lição concluiremos que Jesus é o principal em querer você bem consolidado, firme e fortalecido!
Estamos no ano de 2016 – o Ano da Consolidação – e precisamos aprender atitudes que nos levam a
consolidar-nos, para crescermos e fortalecermos nossos laços com o Senhor Jesus. Vamos aprender a
consolidação por meio dessa passagem do Evangelho!
Em todas as passagens narradas nos Evangelhos, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estar
diante de Jesus tiveram a vida transformada. Ele continua operando hoje e está disposto a ouvir a sua petição.
Com base nessa passagem dos Evangelhos, vamos aprender dez atitudes de quem quer ser consolidado,
curado e transformado durante este ano. Preste atenção a cada atitude de Bartimeu, que fez com que
alcançasse o que queria:
Dez atitudes de quem quer ser consolidado
1 – Não olhe a multidão – v. 36
Somos uma Igreja grande. Você escolherá olhar para a multidão ou para Jesus? Ou ficará escondido na
multidão para não ser notado e nem consolidado? Você tem que querer ser consolidado! A partir deste
encontro decida mudar a sua vida e não permita que a multidão o impeça.
2 – Aprenda a ouvir – cego ouve melhor! – v. 36
As pessoas que perdem um dos sentidos passam a usar melhor os demais. Quem deseja ser
consolidado precisa aprender a ouvir. Ouça seus pais, seu pastor, seu líder e, principalmente, o Senhor.
3 – Clame por Jesus – v. 38
Ele não se importou com a multidão e decidiu clamar por Aquele que poderia consolidá-lo: Jesus, filho
de Davi, tenha compaixão de mim! Quem decide precisa clamar pelo Senhor, pois Ele quer ouvi-lo. Há uma
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promessa em Mateus 7.7-8: “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á, pois todo o que
pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á”.
4 – Não ouça as notícias ruins de alguns – v. 39
Quando decidimos buscar a Deus, clamar por Ele, o diabo, o nosso adversário, levantará pessoas para
nos repreender e tentar acabar com a nossa fé. Não desista. O mundo está aí com as más notícias. Disse Jesus
em João 16.33: “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições; mas
tende bom ânimo, eu venci o mundo”.
5 – Tenha perseverança – v. 39
Quem deseja ser consolidado precisa ter perseverança e não desistir logo na primeira barreira. Busque
força em Deus e faça como Bartimeu, grite mais alto. Para cultivar a perseverança, utilize dos três tripés do
cristão: oração, jejum e Palavra!
6 – Toque o coração de Deus – v. 40
Aquele que se esforça para encontrar com o Senhor será recompensado e tocará o coração de Jesus. O
seu clamor ou grito fará Jesus parar para ouvir a sua voz e súplica.
7 – Fale com o Senhor! – v. 41
O Senhor já sabe todas as nossas dificuldades, dores e qual é o nosso ponto fraco, mas Ele quer ouvir
de você. Aproveite essa oportunidade e fale com o Senhor. Abra o seu coração e diga a Ele tudo o que lhe
aflige.
8 – Tenha fé – v. 42
Se queremos ser consolidados, temos que apresentar ao Senhor a nossa fé. O próprio Senhor Jesus
procura a fé em nós. Ele tem um “femômetro” para medir e retribuir a cada um conforme a sua fé. Como está
escrito em Hebreus 11.6: “De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que
se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que O buscam”.
9 – Receba a cura e a salvação – v. 42
Assim como Bartimeu, você precisa crer para receber cura, libertação e a consolidação. Receba a cura
do Senhor, assim você será consolidado, curado, liberto e salvo.
10 – Dê glória a Deus – v. 43
Em tudo devemos dar glória a Deus. Não faça como os nove homens leprosos que foram curados por
Jesus em Lucas 17.11-19. Lembre-se sempre de dar glória a Deus por tudo.
CONCLUSÃO
Para ser uma bênção, você precisa decidir o que quer para a sua vida e se dedicar a isso. Nesta semana
você terá a oportunidade de começar a aplicar o que aprendeu. A visão da nossa Igreja é que todos os seus
membros sejam fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder e preguem o Evangelho a toda criatura por
meio do seu exemplo de vida consolidada em Deus. Seja uma bênção para a sua família, nossa cidade e nação.
Que o Senhor lhe abençoe grande e abundantemente, em nome de Jesus Cristo.
Sugestão de Louvor: Discípulos Teus – Igreja Batista Nova Jerusalém
Fonte: Pr. Aldair de Oliveira – Igreja Batista Lagoinha
Compilado por Pr. Luiz Eduardo Machado - 3ª CEO/Itaguaí-RJ
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

ABRIL/16 - 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)

APRENDENDO A CONSOLIDAR COM JESUS
João 4.21-24
INTRODUÇÃO
Havia um problema histórico entre judeus e samaritanos. Esses eram considerados mestiços pelos
judeus por terem se misturados a povos pagãos. Para um judeu era motivo de constrangimento ser visto com
um deles. Na contramão desse fato, Jesus se encontra não só com uma samaritana, como conversa com ela.
Desse encontro se estabelece uma ótima oportunidade para entendermos como se dá o processo de
consolidação. Jesus sabia que se aquela mulher estava buscando água ao meio dia, ela não fazia parte das
“boas moças” de sua comunidade, como se revelaria pouco depois. Jesus não se preocupou em ficar com má
reputação ao dialogar com uma samaritana mal falada, para Ele o mais importante era se revelar àquela
mulher.
Discussão
1. Você tem facilidade de puxar conversa com as pessoas?
2. Conte em sua célula de uma oportunidade em que, tratando de assuntos normais (arte, política ou
atualidades), você conseguiu provocar uma boa discussão.
3. Você já teve que vencer uma barreira ética ou religiosa para evangelizar alguém?
Contexto
Consolidar leva tempo e trabalho, mas nessa curta conversa de Jesus com a samaritana temos ricos
elementos práticos desse procedimento.
“Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber”. (João 4.7)
Jesus busca um assunto comum à samaritana: Jesus usou a questão do poço, da água e da sua sede para
puxar assunto com aquela mulher, dessa forma Ele tocou na realidade dela. Se desejarmos envolver alguém
em uma conversa, principalmente se você não é íntimo dele, você conseguirá, com maior sucesso e menos
tempo, esse intento tocando em assuntos do interesse da pessoa. Se você insistir em assuntos seus, que a
desinteressam, essa conversa certamente não irá adiante. Na consolidação precisamos conhecer os gostos do
consolidado para criar conexões com ele. Não seja exclusivamente técnico durante a consolidação, isso criará
uma barreira, uma formalidade que não é típica de uma igreja como comunidade familiar. Busque temas que
envolvam o consolidado e o façam, mais rapidamente, entrosar com você.
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CONCLUSÃO
“Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem
que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter
com Ele”. (João 4.28-30)
Ao final da conversa, a mulher se transforma em uma evangelista e leva o povo da sua cidade a ter um
encontro com Cristo. Uma boa consolidação sempre produzirá, ao final, um novo consolidador que, com
alegria, irá até as pessoas apresentando o Jesus que foi apresentado a ele por você.
Aplicação:
Apresente Jesus esta semana a alguém que ainda não O conhece, sempre procurando entender quem é
essa pessoa.

Sugestão de Louvor: Jesus é o Caminho – Heloisa Rosa
Fonte::Pr. Richard Guerra – Igreja Batista Lagoinha
Compilado por Pr. Luiz Eduardo Machado - 3ª CEO/Itaguaí-RJ
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

ABRIL/16 - 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)

O PODER DO SANGUE DE JESUS!
Hebreus 9.11-14
INTRODUÇÃO
Embora conheça a Cristo, você pode crer que tenha que trabalhar arduamente para se tornar
suficientemente bom para Deus. Mas as regras e cerimônias nunca limparam o coração das pessoas, ou seja,
nunca tornou ninguém bom para Deus.
Somente pelo Sangue de Jesus:
1) Temos consciência limpa.
2) Somos libertos do aguilhão da morte e podemos viver para servir a Deus. (I Cor. 15.55)
3) Somos libertos do poder do pecado. (João 8. 36)
Se você tiver levando um fardo de culpa por estar pensando que não pode ser suficientemente bom para
Deus, olhe para a morte de Jesus novamente, o que ela significa para você? Cristo pode curar sua consciência
e livrá-lo da frustação de tentar alcançar o favor de Deus como um pagamento por suas obras.
Quando o povo sacrificava animais (Lev. 16), Deus considerava sua fé e obediência, limpava-o de seus
pecados, e o tornava cerimonialmente aceitável de acordo com a lei. Mas o sacrifício de Jesus transforma a
nossa vida e o nosso coração. Seu sacrifício é INFINITAMENTE mais eficaz do que o sacrifício de animais.
Nenhuma barreira de pecado ou fraqueza de nossa parte é capaz de deter o seu perdão.
Por que o perdão exige derramamento de sangue? (Hb 9.22b)
Isto não é um decreto arbitrário por parte de um Deus sanguinário, como alguns pensam, na verdade não
existe maior símbolo da vida do que o sangue; o sangue nos mantém vivos. Jesus derramou o seu sangue, deu
a sua vida por nós, pelos nossos pecados para que não tivéssemos que experimentar a morte espiritual e a
separação eterna de Deus. Jesus é a fonte de vida e não de morte.
Ele deu a sua própria vida para, em nosso lugar, pagar a nossa penalidade, para que pudéssemos viver.
Depois de derramar o seu sangue por nós, Cristo ressuscitou dos mortos e proclamou vitória sobre o pecado e
a morte para todo sempre. (I Co 15.54-55)
CONCLUSÃO
Para se tornar suficientemente bom para Deus não é preciso nenhum tipo de cerimônia, sacrifícios ou fazer
obras com as próprias mãos. Apenas aceitando e recebendo o poder da redenção do Sangue de Jesus, nos
tornamos limpos, puros, santificados e assim seremos, enfim, bons para Deus. O Sangue de Jesus TIRA o
pecado do mundo.(Jo 1.29; I Jo 1.7)
Sugestão de Louvor: Nada Além do Sangue - Fernandinho
Fonte: Pr. Luiz Eduardo Machado - 3ª CEO/Itaguaí-RJ
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

