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ESTUDOS

DEZEMBRO/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)

UM MILAGRE COM PROPÓSITO
João 11.32-45
INTRODUÇÃO:
Todos conhecemos o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Foi fantástico, uma ressurreição jamais
vista e ainda por cima após 4 dias na sepultura, Jo 11.7. Realmente foi lindo e eu queria estar lá para presenciar
esse milagre! E você gostaria de ver essa grande maravilha? Porém, devemos nos perguntar: cadê o irmão
Lázaro do tal milagre? Já morreu de novo! Para Deus o que mais conta não é o milagre, mas sim o propósito do
milagre.
Vamos esmiuçar este texto então:
1) O milagre tem que ser para glória de Deus – Jo 11.4
Para Deus tanto faz eu viver como morrer, não muda muito, Deus é eterno. Eu é que quero estar aqui com
meus familiares e amigos, isso faz a diferença para mim. Então o milagre é importante se eu e você
glorificarmos a Deus! Você glorifica a Deus contando aos outros e dando testemunho na Igreja sobre os
milagres na sua vida, ainda que pequenos, para alcançar os grandes mais tarde?
2) Jesus lhe chama para salvação e evangelismo – Jo 11.28
Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, disse à Marta: chame a Maria! Lázaro já morreu. Chame Maria para
a salvação e para ela aprender a grande lição de evangelismo junto com você. Vocês verão o meu propósito!
3) Jesus ressuscita... – Jo 11.25
Seja altruísta, despertado e motivado a ganhar as almas para Cristo, sabendo que Ele ressuscita ainda hoje!
Ressuscita do pó, das cinzas, das drogas, do assassinato, da prisão, do homossexualismo, etc...
Também ressuscita defunto de verdade, desde que haja o verdadeiro propósito que veremos no último tópico.
4) Os críticos de Jesus – Jo 11.37
Saiba que todas as vezes que você participar de uma campanha, oração ou algo na Igreja que exija fé da sua
parte para conclusão da sua bênção, sempre haverão os críticos, ou seja os incrédulos ou pessimistas para jogarlhe para baixo. Não dê ouvidos aos Corás, Datã, Abirão ou Acãs da vida que também vivem dentro da Igreja!
Creia, persevere e você será abençoado.
5) Tire a pedra (incredulidade) – Jo 11.39
Observe que Jesus ordenou que tirassem a pedra. Essa pedra representa a incredulidade, o obstáculo, a
autoconfiança. Marta tenta justificar mostrando o impossível, mas entendeu que eles precisavam crer somente e
assim tiraram a pedra e viram o milagre! Nunca se esqueça: tirar a pedra é tarefa nossa e não de Deus, isto é,
crer e ter fé é tarefa nossa. Não podemos duvidar, Vv 40,41.
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6) Jesus solta o homem – Jo 11.44
Após ter dado graças a Deus, Jesus dá o brado de vitória dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu já estive no
túmulo de Lázaro em Betânia e constatei que esse túmulo é um buraco por uma portinhola que entra dentro de
uma rocha e desce, desce até lá embaixo!
Quando Lázaro saiu ele estava preso como múmia, com um lenço no seu rosto, e Jesus o libertou desses
amarrilhos. Ele ficou livre, pois Jesus liberta, ele solta o homem! Lázaro ficou livre!!!
7) O milagre de Deus tem um propósito – Jo 11.45
O propósito da ressurreição de Lázaro está destacado nesse versículo: muitos judeus creram em Jesus. Todo
milagre precisa ter um propósito. Então, meu irmão, busque o seu milagre sempre, mas sabendo que precisa
glorificar a Deus, resultar em salvação de almas e lhe dar firmeza e compromisso com Deus na sua obra!
CONCLUSÃO
Muitos querem o milagre, mas não querem compromisso com o dono do milagre. Usam a Igreja e até o
nome de Jesus como se fosse cartão de crédito e o pior é que usam irresponsavelmente. Espero que você tenha
entendido a lição e daqui em diante não vá brincar de cristianismo, mas vá ombrar na obra de Deus e não se
acovardar só pedindo, pedindo e não vivendo o propósito de Deus para a sua vida que está em João 15.16a,b:
“Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso
fruto permaneça”, (ganhe almas, cuide bem delas para que permaneçam até o fim!).

Sugestão de Louvor: Ressuscita-me – Aline Barros

Fonte: Pr. Donizétti F. Maciel - Presidente MCEO – CEO / Baependi-MG
Correção Gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel.
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ESTUDOS

DEZEMBRO/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)
direção, à medida que nós nos entregamos Ele se revela, toda ação gera uma reação. Cultive amizade com o
Espírito Santo.

COMO DEVE SER O COMPORTAMENTO DO CRISTÃO
INTRODUÇÃO
Analisando a carta de Tito com mais atenção, fiquei maravilhada quanto ao que ela nos ensina. São apenas
três capítulos, mas fala tudo que precisamos, nos leva a termos postura diante de Deus e da sua palavra.
Enquanto nós nos calamos em nome da ética e do bom senso, diz em Tito 1.10,11 que há muitos sem éticas,
isto é, insubordinados, faladores, vãos e enganadores que nós devemos tapar-lhes a boca.
1) Como faremos isso, se ficarmos calados? Tito 1.9
Esse versículo diz que devemos reter firmes a fiel palavra, que sejamos poderosos, tanto para admoestar na
sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Em Tito 1.15b diz: nada é puro para os corrompidos e
descrentes, o seu entendimento e sua consciência estão contaminados. O verso 16 diz que dizem conhecer a
Deus, mas as suas obras o negam. Como bem disse Martim Luther King: “O que me preocupa não são os gritos
dos maus, mas o silêncio dos bons”. De que me adianta ser bom ou boa, se não sou corajoso o bastante para
defender o evangelho, a Deus e a meus irmãos na fé, que muitas vezes são vítimas desses tipos de pessoas?
Todos os cristãos precisam ter coragem de falar a verdade doa a quem doer. “É melhor um tapa com amor do
que um beijo fingido”, dizia um velho pastor amigo nosso em Ouro Fino.
2) Tito cap. 2 começa nos ensinando bravamente como devemos nos comportar.
O texto exorta, exorta, exorta e então não adianta ser bonzinho, ser ético, ficar bem com todo mundo, para
ser queridinho de todos, mas mal diante de Deus; pois nos dias de hoje as coisas acontecem do mesmo jeito
que aconteceram em Creta. O Apóstolo Paulo deixou Tito em Creta (Tito 1.5) para que pusesse em ordem os
irmãos daquele lugar, para que escolhesse homens que pudessem ser constituídos presbíteros, homens com
qualidades ótimas, um monte de requisitos, que não se observa hoje. Se a pessoa tem um requisito, já acham
que está bom para consagrar e, depois, eles não conseguem fazer como manda a palavra. Não conseguem
convencer ninguém do que é certo, e ainda é perigoso os mesmos passarem para o outro lado (Tt 1.5-11).
Misericórdia! Não se deve ter medo de dar a cara à tapa não, pois Deus honra àqueles que estão do lado dEle.
Tito 2.15 diz: “fala estas coisas, exorta e repreende com toda autoridade”.
Como devemos viver – Tito 3
O capítulo nos mostra como éramos, e nos diz como devemos viver, diz que devemos estar preparados para
toda boa obra. Tito 3.2 diz: sejamos mansos, cordatos para com todos, mas na hora de mostrar os erros deles
devemos exortar com autoridade. Tito 3.8 diz que fiel é a Palavra, e quero que a proclame com firmeza, Tito
3.9 diz que precisamos ter sabedoria, evitar questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei,
porque são coisas inúteis e vãs.
3)
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Tito 3.10-11 diz ao homem faccioso depois da primeira e segunda admoestação, deixe ele para lá, que se acerte
com Deus. Que Deus abaixe a crista dele, que o seu império vá ao chão, sabendo que já está no erro e que por si
só está condenado! Mas ao que anda segundo a Palavra, existem muitas recomendações. Sabemos que zona de
conforto não é para cristão autêntico, que precisa manejar bem a Palavra de Deus, ou, senão vai ser difícil,
consertar a vida dessas pessoas que o Apóstolo Paulo fala a Tito.
CONCLUSÃO
Com certeza Deus, quer consertar a vida de todos, principalmente a dos pastores, presbíteros e diáconos
que foram consagrados à obra dEle e, é claro, também a dos obreiros e líderes separados ao trabalho da visão
celular e até mesmo às ovelhas membros das células. É justamente por isso que em Tito 2.7-8 diz que devemos
ser exemplo em tudo, íntegros na doutrina e ter uma linguagem sã!
Cuidado você, que gosta de piadinhas e mensagens (whatsapp, face, celular etc...) maliciosas, de baixo calão e
gírias torpes! Releia o v.8 e leia Ef. 4.29 que diz “Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que
for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem”. Deus nos abençoe.

Sugestão de Louvor:

Fonte: Prª Ivane Lopes Maciel – CEO / Baependi - MG
Correção Gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

DEZEMBRO/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)

AVALIAÇÃO DA MINHA VIDA EM 2016
I Co 3.11-15
INTRODUÇÃO
No final de cada ano, todas as empresas fazem um balanço para apurar o seu lucro ou prejuízo, algumas o
seu superávit ou déficit dependendo da categoria da empresa. Os políticos e algumas outras pessoas até
consultam videntes querendo saber: tudo vai dar certo no próximo ano na família, no amor, no trabalho, na
política, na saúde, na alimentação, etc...?
1) Você já fez o seu balanço do ano 2016 para apurar o resultado? Obteve lucro ou prejuízo? Como ficou
cada área da sua vida? Pergunte a você mesmo:
a) Como anda a minha comunhão, a minha intimidade com o Pai, o Filho e com Espírito Santo?;
b) Eu estou mais parecido ou menos parecido com Cristo? I Jo 2.6; Mt 26.73;
c) Eu me preocupo com o que permanece ou com o que perece, isto é, morre, murcha, seca e
desaparece? Jo 6.27.
2) Como eu tenho me comportado em relação a finanças? I Tm 6.10
a) Você deve estar se perguntando: quanto ganhei em 2016 e quanto vou ganhar em 2017? Não há
pecado em fazer tais perguntas e buscar os resultados positivos, mas o problema é que hoje nós nos
escravizamos no trabalho e no dinheiro. Na ânsia de ganhar mais nos omitimos na obra de Deus e
nos esquecemos que Paulo nos recomenda: “tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos,
estejamos, com isso contentes” (I Tm 6.8); veja também Hb 13.5;
b) Quantos bens adquiri em 2016? Quantos vou adquirir em 2017? Você pode e deve trabalhar para
adquirir bens sim, mas sem se autoescravizar e ainda correr o risco de perder! Lc 12.15,20-21. A sua
riqueza, irmão, em primeiro lugar, tem que ser com Deus!;
c) Você tem dizimado assiduamente, ou seja, mês a mês? O seu dízimo é a expressão da verdade ou da
mentira como Ananias? At 5.3. Você precisa ser fiel em tudo, inclusive nos dízimos e primícias, Ez
44.30.
3) E seu balanço, como está?
a) Você tem ido no culto de oração ou orado no tabernáculo? I Ts 5.17;
b) Você frequenta a Igreja com a mesma assiduidade de quando se converteu? Se não, por quê? Já se
“diplomou”? Ap 2.4-5;
c) Você é obediente e submisso às autoridades e à sua liderança ou é independente? Fp 2.8.
CONCLUSÃO
De todo o meu coração, espero que você, ao fazer o seu balanço anual, tenha com sinceridade chegado a
um resultado positivo. Caso contrário arrependa-se agora, peça perdão a Deus e conserte a sua vida enquanto é
tempo! Assuma uma postura de verdadeiro servo de Deus que realmente quer ir para o céu, não perder o seu
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tempo dentro de uma Igreja e depois ir para o inferno! Dn 5.27 diz “pesado forte na balança e foste achado em
falta”. Conserte-se agora, antes que seja tarde demais, Mt 10.28. Façamos agora uma oração de arrependimento,
conserto e aliança com o que é certo.

Sugestão de Louvor:

Fonte: Pr. Donizétti F. Maciel - Presidente MCEO / CEO Baependi-MG
Correção Gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

Obs: O Pr. Presidente sugere que a última semana seja para você, líder, fazer uma
confraternização com dinâmicas na sua célula.

