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ESTUDOS

AGOSTOO/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)

ENTENDER PARA ESTABELECER
Atos 8.26-39
INTRODUÇÃO
“Muitos dirão o Reino de Deus está aqui, ou ali, mas não acreditem, pois o reino de Deus não vem
com aparência visível” Lc 17.20-21.
O Reino de Deus foi estabelecido dentro de nós ao recebermos Cristo como Senhor. Aleluia!
1. O que é Reino?
Reino, monarquia, império, poder real, domínio.
Tudo que você é, tudo que vai ser, e tudo que vai fazer na obra de Deus já está dentro de você, você só
precisa entender e aceitar para que Deus estabeleça seu Reino na terra através de você (Igreja), o
Reino de Deus foi anunciado por João Batista, foi manifestado por Cristo, e é a Igreja quem o
estabelece.
2. Deus é Deus de continuidade:
Aquele que começou uma grande obra em nossa vida, há de completá-la. Se depois de nós, Deus tiver
que levantar uma nova geração, e porque falhamos em passar o bastão. Tudo o que não é estabelecido
por uma geração, a próxima terá que começar tudo de novo. Nossa preocupação, como discipuladores
nesse tempo, é trabalhar para que nossa geração estabeleça um Reino que se perpetue. Deus é Deus de
Abraão, Isaque e Jacó, ele não para em você, tudo o que Ele te dá precisa ser compartilhado, tudo o
que você recebe e não compartilha você perde.
3. Reino x Religião:
Quando começamos a buscar o entendimento, a Bíblia fica diferente para nós, ela se torna muito mais
que um livro, ela se torna viva e nos vivifica. A religião forma pedintes, o Reino forma intercessores, a
religião forma líderes, o Reino forma pais espirituais. Qual a diferença entre o Líder e o Pai Espiritual?
O líder tem a capacidade de perdoar, o Pai espiritual tem o poder de não se ofender.
Quando entendemos que o Reino está dentro de nós, nada mais nos ofende.
Lc 17.3-4; Lc 23.33-34; Cl 3.13
4. Rios de águas vivas:
João 7.38, Jesus não construiu nada pra ele, precisou de uma estribaria emprestada pra nascer e de um
túmulo emprestado pra ser enterrado, mas construiu dentro de pessoas o seu reino.
Ele é nosso maior modelo de entendimento do Reino, não devemos nos chegar a Deus para obter
benefícios particulares, mas para ser instrumento em suas mãos para abençoar vidas, não somos
represas, somos rios a fluir águas vivas para os que estão sedentos.
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CONCLUSÃO
Precisamos entender que somos condutores da Glória de Deus, você não faz pra ser, você é pra fazer.
Deus não vai fazer através de você sem que tenha feito em você primeiro. Atos 8.36-39, o Eunuco recebeu o
entendimento e logo se tornou condutor da Glória de Deus. Amém!
“QUANDO VOCÊ ENTENDE, VOCÊ DESFRUTA.”

Sugestão de Louvor: Pai Nosso – Revolution Band

Fonte: compilado www.mevam.org.br / Pr. Gílson Novais – 2ª CEO /Itaguaí –RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

AGOSTOO/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)

“QUANDO VOCÊ ENTENDE, VOCÊ DESFRUTA”
Atos 8.26-39
INTRODUÇÃO
Em Mateus 13.19 diz: “ouvindo alguém a palavra do Reino e não a entendendo, vem o maligno e
arrebata o que foi semeado no seu coração...” De um tempo pra cá, Deus tem ministrado em meu coração uma
palavra chamada Entendimento, não adianta só ouvir, não adianta só ler, temos que entender, foi o caso do
Eunuco em Atos 8.30-31, que havia saído de um culto, havia louvado, lido, escutado e ainda assim voltava pra
casa vazio, sem conseguir desfrutar de um relacionamento real com o Pai.
1. Deus de propósitos:
A Igreja de hoje tem trabalhado de fora para dentro, buscando meios de entretenimentos para trazer
número de pessoas pra dentro das igrejas, apresentando um Deus que está só pra atender suas
necessidades, mas Deus não é Deus de necessidades, Ele é Deus de propósitos, e tem planos muito
maiores para seus filhos, Ele não te quer só dentro das quatro paredes, quer te capacitar e te usar para
fazer a sua obra lá fora (na escola, no trabalho, nas células, nos discipulados), onde tiver uma alma
faminta, precisando conhecer a Deus como Ele é, e não somente pelo que Ele faz, como foi o caso de
Filipe. Deus o tirou de Samaria, onde estava acontecendo um grande avivamento, e o levou para o
deserto, Filipe poderia ter dito: “aqui dentro está muito bom, me deixe aqui quietinho aproveitando das
maravilhas”, mas Deus quer te levar a conduzir sua Glória para os que estão sem entendimento lá fora
no deserto. Primeiro ele diz vinde, depois que você vai até a Ele e entende o seu propósito Ele lhe diz:
agora vai e prega o evangelho.
2. Para entender, você tem que ser sincero:
Atos 8.31 – Filipe fez uma pergunta ao Eunuco, ele poderia ter dado desculpas, ter sido orgulhoso (que
a propósito tem matado muitos ministérios dentro da Igreja), mas não o fez, ele foi sincero ao dizer
que não estava entendendo, mesmo após ter ido à Jerusalém para um culto de celebração, mas estava
voltando para casa vazio; quantos eunucos têm saído de nossos cultos da mesma forma? Falta pessoas
com entendimento do reino assim como Filipe para discipular, isso acontece porque grande é a seara e
poucos são os trabalhadores, daí a importância do discipulado. Não se pode sobreviver só de culto sem
ser acompanhado de mais perto. “Que Deus levante Filipes, discipuladores, modelos de Cristo”, que
Deus nos faça discípulos sinceros, dispostos a receber dos que são autorizados por Deus para nos
ajudar a crescer, pois ninguém cresce sozinho.
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3. Desfrutando após o entendimento: Atos 8.36-39, quando o Eunuco, de todo o seu coração, logo quis
ser batizado, e entendendo que o reino de Deus estava dentro dele, continuou com alegria o seu
caminho, com certeza salgando vidas, provocando sede nelas. “Vós sois o sal da terra e a Luz desse
mundo.”
“Discipulado só é cura e proteção para aqueles que entendem que é preciso ser transparente.” Tg 5.16;
CONCLUSÃO
A expectativa de Deus está em nós, o mundo não é do diabo (o sistema é dele), a terra é sua por
herança então seja referência, entenda, conquiste e desfrute.

Sugestão de Louvor: Amigo Querido – Alda Célia

Fonte: Compilado www.mevam.org.br / Pr. Gílson Novais – 2ª CEO /Itaguaí
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

AGOSTO/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)

O PODER DO RELACIONAMENTO
Salmos 92.12-15
INTRODUÇÃO
O maior sonho de Deus é o nosso crescimento espiritual, isso se dá quando compreendemos os
conceitos e valores ensinados através das sagradas escrituras. Quando nos convertemos, chegamos na igreja
cheios de conceitos, valores e tradições recebidos do meio em que vivemos (família, amigos, sociedade), e
que geralmente são contrários aos de Deus, por isso há necessidade de mudarmos nossa mentalidade (Rm
12.2). É a palavra de Deus, com o auxílio do Espirito Santo, que provocará essa transformação.
1- Plantados no jardim de Deus (a Igreja): Toda planta floresce quando está perto de frutificar, mas só
pode dar frutos se estiver devidamente enraizada em solo fértil. Se quisermos florescer e frutificar,
temos que estar plantados na casa de Deus, recebendo os nutrientes da sua palavra ministrada sobre
nós nos cultos, nas células, no tabernáculo e sendo podados pelo discipulado. Nosso crescimento
espiritual dependerá do quanto nossas raízes se aprofundarão, e o relacionamento com Deus e os
demais irmãos será de suma importância para que isso aconteça, o relacionamento é como raízes, é
o que nos dá segurança, proteção e amparo. Se quisermos ter um relacionamento íntimo e sincero
com Deus, precisamos estabelecer relacionamentos sinceros com o que ele mais ama, as pessoas,
nosso conviver com os irmão dirá nossa verdadeira condição de cristãos. (Mt 7.17-20). As raízes
crescem em sentido vertical e horizontal; crescer em profundidade tem a ver com nossa entrega,
nossa busca, nosso anseio por mais de Deus; crescer no sentido horizontal aponta para nossos
relacionamentos com o próximo. Crescer, amadurecer e frutificar são etapas da vida cristã, quanto
melhor desenvolvermos nosso relacionamento com Deus e com os irmãos, melhores condições
teremos para florescer e frutificar.
2- O perdão como gerador de cura: As plantas sofrem as circunstâncias do meio, do tempo, do perigo
das pestes, das ervas daninhas, esse processo de relacionamentos será marcado por muitas
dificuldades, mas Deus providenciou o pesticida espiritual para manter longe de nossas mentes e
coração todo sentimento de incapacidade, angústia, tristeza, amargura, rejeição... que tentam
sufocar nosso crescimento, nos tornar infrutíferos, rompendo com nossos relacionamentos.
(Salmos 23.5, II Co 2.15-17, Jr 17. 7-8).
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CONCLUSÃO
O melhor meio que Deus encontrou para moldar o coração do homem foi a convivência em
comunidade, pois conseguimos observar nossos próprios erros quando os vemos nos outros (Mt 7.3-5). Os
relacionamentos são as ferramentas que Deus usa para nos moldar, aperfeiçoar, fazer crescer e florescer.
Você só pode curar aquilo que você ama

Sugestão de Louvor: Há Poder – Ministério Apascentar de Louvor

Fonte: Pr. Gílson Novais e Prª Fabiana – 2ª CEO/Itaguaí –RJ
Devocional MCEO 2016 “Voltando as Raizes” e Biblia Sagrada
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

AGOSTO/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)

TERMÔMETRO OU TERMOSTATO? DESCUBRA
QUEM VOCÊ É
Filipenses 4.2-13
INTRODUÇÃO
Todos nós enfrentamos dias ruins, dias difíceis, mas o que vai torná-los melhores ou piores é a forma
de enfrentá-los, (Fl 4.12-13; Pv 15.14a; Pv 15.18; Pv 16.20; Rm 8.28).
1- Tem gente que atrai problemas, cria problemas pra si e para os outros.
Pv 15.6b; Pv 15.15a; Pv 15.:18a; Pv 15.27a; Pv 15.29a; Pv 16.18; Pv 16.28; Pv 17.11; 17.13-14;
17.19-21; Pv 17.25.
Marta por estar ansiosa, afadigada, atarefada em muitas coisas e impaciente, quis arrumar um
problema para sua irmã Maria (Lucas 10.38-42).
Diante de situações que fogem ao nosso controle, é preciso parar e buscar ajuda do Espírito Santo
para trazer o equilíbrio emocional que precisamos para aquele momento, querer descontar em Deus
ou no próximo não trará solução, pelo contrário. Na raiva não impera a inteligência, os gritos
começam quando termina o bom senso.
2- Termômetro ou termostato?
Definição: Termômetro - Instrumento usado para medir as variações de temperatura, ou seja, varia
de acordo com o meio a que é submetido, se o corpo ou ambiente está quente, o termômetro sobe,
se está frio ele desce.
Termostato – Dispositivo destinado a manter constante a temperatura de um determinado sistema
através de regulação automática, impedindo que ela varie além de certos limites preestabelecidos,
mantendo o controle necessário para o bom funcionamento do sistema. É utilizado nos
refrigeradores, ferros elétricos, ar condicionado, micro-ondas, etc.
E aí em qual dessas definições você se encaixa? Você perde o controle emocional com facilidade,
se irrita, quase explode quando a situação a qual é submetido esquenta (em casa, no trabalho, na
igreja) ou se deprime com facilidade quando chegam as más notícias (o tempo frio, às vezes quase
congelante)? Esse é o termômetro, não tem controle sobre a situação.
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CONCLUSÃO
Não existe poção mágica para enfrentarmos as diversidades, mas existe um Deus que revoluciona
nosso sistema humano e carnal, o Espírito Santo é o nosso TERMOSTATO que trás o equilíbrio necessário
para que no final tudo dê certo. “Creia e confie”, (Salmo 37.5; 1 Jo 4.4; Jo 16.33).

Sugestão de Louvor:

Fonte: Compilado www.novotempo.com / Prª Fabiana Barbosa - 2ª CEO/Itaguaí RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

AGOSTO/16 - 5ª 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)

SEU NOME ERA BARNABÉ
Atos 9.26-28
INTRODUÇÃO
O evangelismo sem integração é ineficiente, ou seja, se evangelizar e não integrar a pessoa na igreja
através de uma amizade profunda e sincera, a pessoa fica perdida, sem consolidação, como um peixe fora
d´agua. Por causa do exemplo tão fantástico de Barnabé, nós vamos chamar essa estratégia de integração de
“Fator Barnabé”.
Bar - o Filho
Nabé - Encorajamento (parakleessis) (parakletos - o consolador) Atos 4.36.
“Barnabé é chamado de um consolador ou encorajador” (Bíblia Anotada).
Tendo Saulo chegado à Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos; mas todos o temiam, não crendo
que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e lhes contou como no
caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus.
1- “...procurava juntar-se aos discípulos; mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo...”
O que você entende sobre “...procurava juntar-se aos discípulos; mas todos o temiam...” ?
Saulo se converteu e estava buscando fazer amizades com os irmãos, mas muitos ainda o julgavam pelo
seu passado, como ocorre nos dias de hoje. Temos medo de amar um irmão que foi ex-presidiario, ou não
acreditamos que um novo convertido que fumava há 30 anos seja capaz de abandonar o vício, principalmente
quando a roupa dele ainda cheira tabaco, mas devemos acreditar na mudança e ser o suporte para essas
pessoas se firmarem ainda mais, mesmo que tenham recaídas, não podemos desacreditá-las.
2- “...Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos...”
Qual o segredo desse homem chamado Barnabé?
a. Era cheio do Espírito Santo (quando seu tanque está cheio pode abastecer os outros);
b. Era cheio de fé (acreditar sempre no melhor das pessoas. Fp 1.6; Rm 15. 14);
c. Era bom, o que atraía as pessoas.
CONCLUSÃO
Integrar é mais profundo do que entrosar, é muito importante integrar alguém na vida da igreja e não
só levar a pessoa à igreja, se você somente a levar à igreja sem integrá-la você não saberá de fato se ela
nasceu de novo; se ela fez uma decisão na direção certa, se ela realmente quer Jesus; se ela teve
revelação do novo nascimento, você não saberá. Se ela não estiver integrada, ficará sujeita às mentiras
do inimigo, e poderá ser presa fácil, podendo logo se desviar. Mas se você integrá-la na vida da Igreja
a ponto dela dizer: Além de Cristo, eu tenho amigos aqui, daqui eu não saio mais, eu quero ficar vindo
aqui, eu tenho relacionamentos preciosos. Mesmo que ela não tenha se convertido ainda, cedo ou tarde
ela vai se converter pela influencia da Palavra e do Espírito e quando ela nascer de novo ela não vai se
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desviar, porque ela estará integrada, plantada no jardim de Deus, vai crescer e dar frutos que
permaneçam.
DESAFIO
Seja você também um BARNABÉ, dê atenção a quem ainda não está firme na fé, e aos novos
convertidos, crie um profundo relacionamento de amizade, ajude-o a conhecer verdadeiramente a Cristo. Se
você já tem praticado isso incentive outras pessoas a fazer o mesmo e vamos, juntos, fazer com que todos se
sintam bem amados na casa de Deus.

Sugestão de Louvor:

Fonte: Ministério Atos/SP - Prª Fabiana Barbosa – 2ª CEO/Itaguaí/RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

