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ESTUDOS

FEVEREIRO/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)

3 COISAS QUE TE CAPACITAM PARA FAZER A OBRA DE DEUS
1)
SUBMISSÃO A DEUS: O Senhor diz que obedecer é melhor que sacrifìcar. Deus deu uma
ordem a Saul para destruir os amalequitas, Saul foi parcial e isso lhe custou o reinado. (I Sm 15.22-24)
Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz (Fp 2:8) – a submissão è a razão da bênção
Seja submisso: ao pastor, aos pais, cônjuges, professores, autoridades, a visão da sua igreja, etc...
2)
TRANSFORMAÇÃO DA MENTE: Apresentar – Conformar – Transformar são 3 verbos de ação para
que eu possa Experimentar a reação de Deus que é boa, agradável e perfeita.

 Apresenteis (APRESENTAR) o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável
Sacrifício vivo exige renúncia voluntária ou até mesmo forçada;
Santo – digno de culto, de dentro para fora;
Agradável – organizado, sem murmurações, ofertas, participativo e não assistido.

 E não vos conformeis (CONFORMAR) com este mundo
Não tomar a forma, não ser moldado, não viver de acordo com o estilo ou tendências dos dias de hoje.
Não conformar é esquecer das coisas que para trás ficam (despojar do velho homem) e avançar para as
coisas que diante de mim estão (revestir do novo homem) (Fp 3.13) – nem tudo que é normal é certo.
Em Jo 14.30 Jesus disse que o príncipe deste mundo nada tem d’ELE - não podemos corromper-nos,
aceitar, nos submeter ou nos curvar perante aos princípios diabólicos. Você pode e deve se atualizar sem se
corromper (computador, TV, màquina de lavar, fogão) – a palavra de Deus não muda, Jesus é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente. Valores morais, dignidade e lealdade não se compram, mas pode-se subornar tem um
caráter deformado.

 Mas transformai-vos (TRANSFORMAR) pela renovação da vossa mente
Transformar é mudar a aparência, o modo de viver, falar, vestir, para expressar a imagem de Deus,
para não ofuscar o brilho do Espírito Santo.
Se tem uma pessoa que gosta de transformar é Jesus:
“Começou o seu ministério transformando água em vinho / o paralítico ele curou / ao cego deu
visão
O homem das mãos mirradas em mãos estendidas / trevas em luz / o pecador ele perdoou
O ladrão ele regenerou / a tristeza em alegria / ao cativo deu liberdade / o deserto em manancial
A morte em vida - ele marcou o seu tempo A/C e D/C
A transformação tem que começar na nossa mente”
3)
PODER: Desde o éden, Deus disse que enviaria alguém para pisar na cabeça da serpente. Os anos se
passaram e o mundo daquela época conheceu Jesus às custas de lágrimas e sangue. Hoje, com toda tecnologia,
milhões de pessoas estão indo para o inferno, lugar que será sua morada eterna, porque não conhecem a Jesus.
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A Igreja está crescendo, mas precisa preparar-se. O Senhor quer um exército composto de homens dispostos a
abandonar o conforto das igrejas e encarar o campo de batalha.
A Igreja primitiva era simples, mas possuia algo extraordinário que fazia os demônios tremerem e que milhares
de pessoas se rendessem a Jesus: TINHA PODER!!!
Se você não tem paixão pelas almas, está conformado com essa situação e até mesmo já desanimou, Deus não,
pois no Seu coração existe um ideal eterno: QUE TODOS SEJAM SALVOS.
Deus não pode difundir o seu reino com pessoas doentes ou com palavras bonitas, mas com homens cheios do
Espírito Santo.
O seu objetivo é libertar o homem das garras do diabo. Por onde Jesus passava o milagre acontecia (praças,
aldeias) – Para isso, se manifestou o filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
João Batista estava preso e manda dois discípulos perguntarem a Jesus: “És tu aquele que estava para vir ou
esperamos outro?” Jesus responde: “ diga a João que EU SOU A CURA – A VISÃO DOS CEGOS – A
RIQUEZA DOS POBRES – A ESPERANÇA DOS AFLITOS – A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS – A
ÀGUA DA VIDA – EU SOU PODER!!!!!!!!!!
O mundo está cheio de religiões e filosofias que não contribuem para nada, que enganam e afastam ainda mais
o homem de Deus. Jesus foi o único filósofo que viveu a sua filosofia de vida e o único profeta que disse que
voltaria para buscar os seus e por isso o seu túmulo está vazio.
Falar bonito, recitar poesias, não assusta o diabo e nem as vãs filosofias expulsarão demônios, mas somente um
homem cheio do Esprito Santo.

Sugestão de Louvor:
Fonte: Elaborado por: Pr Mrco Arja CEO /Caxambu
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

FEVEREIRO/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)

A ORAÇÃO DE UM JUSTO
Tiago 5.16b
Introdução - ( Is 38.1-5)
Ezequias, que era servo de Deus e rei de Judá, estava com uma enfermidade mortal. O Senhor
mandou o profeta Isaías dizer que ele morreria, este homem conseguiu mudar sua própria história,
convencendo Deus a fazer outra coisa.
EZEQUIAS CREU QUE A ORAÇÃO PODERIA MUDAR AS COISAS – v.2
1 - Virar-se para a parede significa deixar de buscar nos homens para buscar em Deus.
2 - Mesmo tendo recebido essa palavra, Ezequias creu que poderia convencer o Senhor a mudar
de ideia.
3 - Precisamos crer que a oração não tem limites! (Jo 14.13) “Tudo quanto pedirdes em meu
nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho”.
EZEQUIAS TINHA UMA VIDA SINCERA DIANTE DE DEUS – v.3a
1 - O primeiro argumento que ele usa em sua oração é “andei diante de ti em verdade e com
coração perfeito.” Isso significa que esse homem tinha um compromisso com Deus e era sincero.
2 - Deus não tem prazer na oração do homem hipócrita. Seu favor é para aqueles que andam na
Sua presença e O amam de todo coração e com todas as suas forças.
3 - Se queremos o favor de Deus, precisamos andar em sinceridade. (Fl 2.15) “Para que sejais
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo”.
EZEQUIAS TINHA UMA VIDA DE OBEDIÊNCIA AO SENHOR – v.3b
1 - O segundo motivo que ele apresenta para convencer a Deus é: “fiz o que era reto aos teus
olhos”. Isso quer dizer que esse homem obedecia ao Senhor e andava pela sua Palavra.
2 - Muitas vezes vivemos segundo o que é bom aos nossos olhos. O Senhor tem aliança com
aqueles que fazem o que é reto “aos olhos de Deus”.
3 - Conhecemos o que é reto aos olhos do Senhor através da Bíblia. (Pv 21.2-3) "Todo caminho
do homem é reto aos seus olhos, mas o SENHOR sonda os corações.
EZEQUIAS BUSCOU A DEUS COM INTENSIDADE – v.3c
1 - Embora fosse um rei, não reteve suas lágrimas e nem deixou de humilhar-se.
2 - Por isso Deus mandou o profeta Isaías dizer-lhe: ( v.5) “Vai, e dize a Ezequias: Assim diz o
SENHOR, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas; eis que acrescentarei aos
teus dias quinze anos”. Deus se comove quando expomos sinceramente nossos sentimentos.
3 - Há pessoas que não se envolvem sentimentalmente com Deus. Querem servi-Lo
superficialmente, apenas no nível da razão, como religiosos. Esses não alcançarão milagres.
4 - Há pessoas que choram porque estão sofrendo, mas isto não é suficiente para atrair a bênção.
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Precisamos aprender a chorar diante do Senhor, ou seja, humilhar-nos diante d’Ele, buscá-Lo
intensamente em oração. (Mt 5.4) “Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.”
Você crê que pode vencer uma causa perdida?

Sugestão de Louvor:
Fonte: Elaborado por Pr. Marco Arja CEO/Caxambu
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

FEVEREIRO/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)

JESUS E OS SEGUIDORES OCASIONAIS
I Coríntios 15.19

 Este foi o 2º nível de relacionamento de Jesus com as pessoas que o procuravam para serem
aconselhadas.
Ex: O jovem rico não pertencia à multidão, simpatizava com Jesus, era crente fiel (característica
forte "fidelidade e cumprimento da lei)", mas quando confrontado voltou atrás, quando Jesus
mostrou-lhe a cruz, retrocedeu.
 Há uma classe de pessoas na Igreja que ouve a palavra, ouve a direção, ouve conselhos, mas não
tem compromisso em obedecer.
 Procuram seus líderes, são frequentes, participam das programações, etc... Porém são raquíticos
espirituais, porque se alimentam de modo insuficiente da palavra, são anêmicos na fé,
incrédulos, mornos e vivem como crianças.
 Marcam presença, dão boas sugestões, jejuam, porém se auto conduzem à base de profecias,
revelações e tolices.
 Tem opiniões fortes, mas seu relacionamento com Deus é superficial, porque são limitadas no
seu tratamento.
 São convencidas de que são muito espirituais, mas têm um relacionamento distante com Deus,
com seus líderes e seus irmãos.
 Andam por conta própria, daí a desunião, multiplicidade de pensamentos, opiniões e direções
''onde cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos.''
 Criticam a multidão por falta de compromisso, achando que são melhores por serem ativos e
assíduos na igreja. Trabalhar na Igreja não define a profundidade da operação de Deus na nossa
vida.
 Por terem talentos, são estabelecidos num lugar de liderança e é aqui que a Igreja sem visão de
discipulado se dá mal.
 Para sermos estabelecidos como líderes, precisamos ter vínculo de discipulado. Qualquer outro
meio é inseguro, porque essas pessoas sem discipulado podem dividir a liderança, sair da Igreja,
são orgulhosas e sedentas por posições de destaque.
 Os seguidores ocasionais crescem mais que a multidão, mas são limitados pela obediência e em
se deixar tratar.
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 Enquanto há conveniência, enquanto se faz o seu gosto ou são vistas em lugares de destaque,
caminham bem e em unidade.
 Mas quando começam a ser confrontadas ou tratadas, quando tem de abrir mão de posições ou
razões pessoais, quando vem as pressões se escandalizam ou fogem do compromisso que haviam
firmado.
 São cegas em relação a que Deus quer tratar com elas.
 Estão com os olhos fixos nas situações de um modo natural na Igreja que falhou com ela, na
política da Igreja, são dominadas por um sentimento de auto piedade ou justiça própria,
esperando que a liderança volte atrás e as considere.
 Não estão com entendimento aberto para as coisas espirituais nas quais Deus espera que cedam,
se deixem tratar e aprofundem seus vínculos, amadureçam e deem frutos.
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS
 Relacionamento frequente, mas superficial;
 Foge das cobranças e pressões;
 Não suportam o confronto;
 São fiéis as programações, mas não se deixam tratar pela cruz;
 Não herdam nada espiritualmente;
 Tem opiniões próprias fortes, mas não recebem as revelações de Deus.

Sugestão de Louvor:
Elaborado por Pr Marco Arja CEO/CB de: Livro Discipulado Fácil/Pr Elvis/Ig.da Paz
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

FEVEREIRO/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)

MENTIRA – UM SALTO PARA A MORTE!
Atos 5.1-11

O DIABO É O PAI DA MENTIRA (Jo 8.44)
 A causa da morte de Ananias e Safira foi a mentira na hora de devolver o que pertencia a Deus.
 Ananias e Safira representam aquele casal na Igreja cheio de hipocrisias, falsidades, mentiras,
amantes de si mesmos e que não se converteram de verdade.
 Eram religiosos, porém a mentira e a infidelidade arruinaram aquela família.
 Hoje em dia, a Igreja está cheia de Ananias e Safiras, que entregam dízimos e ofertas mentirosas,
roubando a Deus.
 A infelicidade deles foi fazer parte de uma Igreja em que o pastor era um homem cheio do
Espírito Santo e tinha o dom de discernimento.
 Quando Ananias se colocou diante do altar para consagrar o seu dízimo e oferta mentirosos, o
Espírito Santo revelou a Pedro: “este homem está mentindo’’
 Pedro através do poder do Espírito Santo pôde ver o que se passava na mente e no coração de
Ananias (v. 3,4)















O REINO DE DEUS CONSISTE EM ENTREGAS
Jesus entregou a sua vida em nosso favor;
O Espírito Santo doou dons a Igreja;
Viúvas entregaram as suas únicas moedinhas;
Jovens entregaram seus peixes e pães;
Barnabés doaram suas fazendas;
Abrãaos colocam seus Isaques nos altares;
Enfim, todos se doavam de alguma forma para difundir o reino de Deus e você?
De repente encontramos um casal que sabia o que era certo e errado em relação aos dízimos e
ofertas mentindo e tentando enganar a Deus. Eles não precisavam ter mentido, até porque
ninguém pediu para que eles vendessem a sua propriedade.
Um casal que via a Igreja sendo perseguida, cristãos sendo mortos nas arenas pelos leões, outros
apedrejados e queimados vivos, simplesmente ficam indiferentes a tudo isso.
A mentira é um dos muitos pecados que Satanás quer infiltrar na Igreja. Pedro disse: Ananias
você está mentindo ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus, vocês são do
maligno e por isso devem morrer.
Pessoas que questionam e praguejam contra o dízimo e as ofertas, são na verdade infieis e tentam
justificar suas infidelidades dizendo que a Igreja precisa ouvir outras mensagens.
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 É até admissível que o mundo murmure contra o dízimo e as ofertas, porque eles não conhecem
a Deus e nem a Sua palavra. Porém, estão no mesmo nível espiritual de Ananias e Safira aqueles
que se dizem nascidos de novo.

Sugestão de Louvor:
Elaborado por Pr. Marco Arja CEO/Caxambu
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

