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ESTUDOS

JULHO/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)

VINHO NOVO EM ODRES NOVOS (VERDADEIRO AVIVAMENTO)
Lucas 5.37-38

INTRODUÇÃO
Deus precisa de odres novos para que um verdadeiro avivamento aconteça em nossas vidas e em
nossa geração. Odres velhos abortam a unção derramada, desperdiçam o vinho (o poder do Espírito Santo
em nossas vidas). Ele mesmo diz: Ninguém põe vinho novo em odres velhos, o odre velho lhe estragará, lhe
romperá e perderá o vinho novo.
“O AVIVAMENTO NÃO PODE SER SUPERFICIAL, QUE PÕE UMA CAPA DE
ESPIRITUALIDADE NAS PESSOAS. ELE TIRA A CAPA DE ESPIRITUALIDADE, CONFRONTA
NOSSOS ERROS, PRODUZINDO UM CRESCIMENTO ESPIRITUAL CONSISTENTE.” (livro “O
Avivamento da Família, Vinho Novo em Odres Novos”).
1) COMO SER ODRE NOVO PARA QUE UM VERDADEIRO AVIVAMENTO ACONTEÇA EM
NÓS:
A) TIRAR DE NÓS TODA MÁSCARA - Religiosidade, orgulho, deixar a ação da cruz atuar em nós
para sermos transparentes diante de Deus e dos homens.
B) ANDAR COMO FILHOS DA LUZ (EF 5.8).
O Senhor nos tirou das trevas, de um lamaçal, e nos trouxe para sua luz e agora somos luz no Senhor.
Temos que andar como filhos da luz. A glória do Senhor deve resplandecer em nós e através de nós.
C) ANDAR EM OBEDIÊNCIA (DT 5.29; DT 28.14).
Se vemos Deus como Pai e acreditamos que Ele tem o melhor pra nós, devemos obedecer tudo
aquilo que Deus tem pra nós. A rebelião (desobediência) é a origem dos problemas da humanidade.
A obediência traz bênçãos às nossas vidas e à nossa geração (filhos).
Desobediência atrai maldição. (Dt 28.15)
D) SERMOS CUMPRIDORES DA PALAVRA DE DEUS ( TG 1.22).
O Senhor não nos chamou para sermos somente ouvintes de Sua Palavra, mas cumpridores, trazendo
as verdades de Sua Palavra para dentro de nós e deixando essas verdades transformarem todo o nosso ser,
gerando dentro de nós um verdadeiro avivamento.
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E) RENÚNCIA (MT 16.24 ; LC 14.33).
Jesus nos ensina sobre isso. A negar a nós mesmos, renunciar nossas vontades, nossos direitos,
sonhos, conforto. Renunciar é deixar para trás. Esquecer os próprios interesses (Gl 2.20).
F) SER CHEIO DO ESPÍRITO SANTO (EF 5.18).
Ser cheio da plenitude de Deus, da graça, do teu amor, é descer a um nível mais profundo de
intimidade com Ele para que da nossa vida flua mais da Tua unção e poder.

CONCLUSÃO
Odres novos, avivamento garantido.

Sugestão de Louvor: Vinho Novo – Ludmila Ferber

Fonte: Prª Márcia Teixeira Abreu Costa - CEO /São Lourenço
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JULHO/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)

RECEBENDO UM AVIVAMENTO PARA UMA GRANDE
MULTIPLICAÇÃO
João 15.16
INTRODUÇÃO
É tempo de despertar-nos, tempo de levantar-nos como homens e mulheres cheios do Espírito Santo,
que não fiquem presos no seu passado, na sua história. Homens e mulheres que não busquem um padrão de
vida totalmente fora da vontade de Deus. Homens e mulheres que estejam diante do trono de Deus (oração)
para receber as revelações do Pai. Que tragam dentro de si o encargo de oração e intercessão.
Homens e mulheres que vão gerar frutos para a glória de Deus.
ESSE AVIVAMENTO E DESPERTAMENTO SÓ VÊM QUANDO:
1SAIRMOS DA NOSSA ZONA DE CONFORTO E DECLARARMOS: EIS-ME AQUI, ENVIA-ME
A MIM (Is 6.1-8).
Precisamos nos despertar para a obra que Deus tem através de nós e obedecer a ordem dEle e não
temer, porque a Sua vontade é boa, agradável e perfeita para nós.
2-

FRUTIFICAR-NOS ( Jo 15.16).
O Senhor nos escolheu para darmos frutos e que esses permaneçam.

Deus requer de cada cristão que ele seja frutífero em sua obra, pois toda árvore que não der fruto é
cortada. (Jo 15:2). Isso é muito sério, sejamos frutíferos.
3-

VENCEMOS AS PRESSÕES ( Jo 16.33)
Jesus não nos promete uma vida sem lutas, aflições, mas Ele nos diz que Nele teremos paz e com Ele
venceremos, como Ele venceu.
As pressões nos trazem maturidade cristã e nos fazem melhores guerreiros rumo à vontade do Pai.
Ex.: A azeitona, para produzir o melhor azeite, precisa ser prensada.
CONCLUSÃO
Deus tem uma grande promessa para nós em Joel 2.28.
“O derramamento do Espírito Santo”.
Vamos prosseguir em conhecer o Senhor e esse despertamento nos levará à multiplicação no Reino
de Deus.
Sugestão de Louvor: Eu quero o Avivamento – Diante do Trono
Fonte: Prª Márcia Teixeira Abreu Costa - CEO /São Lourenço
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JULHO/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)

NÃO OLHANDO PARA AS CIRCUNTÂNCIAS DA VIDA
Hc 3.17-19
INTRODUÇÃO
Ainda que as circunstâncias sejam todas contrárias, ainda assim confiaremos no nosso Deus que é
poderoso pra fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos.
O nosso Senhor é o Deus da nossa salvação, a quem temeremos, ou o que temeremos? O nosso
sucesso espiritual não depende das circunstâncias, devemos permanecer firmes em Cristo e na visão que Ele
nos deu. Por vezes, algumas pessoas têm tendência a desistir facilmente das coisas devido as circunstâncias
contrárias. A oposição deve nos deixar mais firmes. Quando o inimigo está contra ti, alegra-te, pois Deus é o
teu Rochedo, o teu libertador, o teu lugar forte, temos essas promessas no Salmo 18.1-3.
O Senhor está conosco, Ele está junto mesmo no fogo dos tempos difíceis, Ele impede que as chamas
nos queime e destrua-nos.
Isaías 54.17- Nenhum mal preparado contra nós prosperará;
Isaías 43.2- Somos Dele, e não há lutas ou tribulações que nos separe dEle;
Salmos 37.24- O Senhor é aquele que nos levanta;
Hebreus 13.6- Fé e ousadia, essa é a diferença.
O QUE NOS FALTA?
a) ORAÇÃO.
Intimidade, profundidade com Deus, vida de comunhão plena com o Pai. Só podemos trazer as
promessas de Deus pra nossas vidas se tivermos intimidade com Ele. A intimidade nos leva a ter revelação
das verdades de Deus, leva-nos ter revelação da Palavra dEle e da vontade dEle. Assim não teremos
dificuldades de crer em todas suas promessas pra nossas vidas, e as circunstâncias não mais nos farão
desistir.
b) OUSADIA.
Fora o espírito de incapacidade! (Ex.: Moisés) Êx 3.11-14.
c) ESCOLHAS CERTAS.
Em Deuteronômio 11.26, Deus nos coloca diante de uma escolha: A bênção e a maldição. Nossa vida
é feita de escolhas, temos a Palavra que nos orienta a termos escolhas corretas e a inteligência que o Senhor
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nos deu para também fazermos escolhas certas. Depende de nós, tudo que plantarmos certamente colheremos
(Gl 6.7).
CONCLUSÃO
Em Habacuque 3.19, a Palavra nos diz que o Senhor nos fará andar em lugares altos, ou seja, acima
dos problemas, das dificuldades, de qualquer circunstâncias que nos envolve e, acima de tudo, isso, está a
poderosa presença do Senhor nos guardando, livrando e protegendo. Temos só que tomar posse de todas
essas verdades através da oração, da ousadia e das nossas escolhas de acordo com a vontade do Pai.

Sugestão de Louvor: Não Olho Circunstâncias – Diante do Trono

Fonte: Prª.Márcia Teixeira Abreu Costa - CEO/São Lourenço
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JULHO/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 RIO DAS ÁGUAS PURIFICADORAS
Ez 47.1-12
INTRODUÇÃO
A água é um símbolo da vida, sem água não existe vida. Um rio em uma cidade ou região é sinal de
prosperidade. Uma região sem um rio é desértica e as coisas se tornam muito difíceis. Na Bíblia, a água
significa a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão.
1- O Espírito Santo flui para as nossas vidas quando estamos diante do altar (Ez 47.1).
Que altar?
a) ORAÇÃO;
b) ADORAÇÃO;
c) MEDITAÇÃO DA PALAVRA.
2- A ação e mover do Espírito Santo deve ser uma experiência cada vez mais profunda sobre a nossa
vida (Ez 47.2-5).
a) ÁGUAS PELOS TORNOZELOS (V2);
b) ÁGUAS PELOS JOELHOS E LOMBOS (V4);
c) ÁGUAS QUE SE DEVIAM PASSAR A NADO (V5).
3- A vida no poder do Espírito Santo é uma vida.
a) Onde o Espírito Santo está, há vida abundante (muitas árvores) (v7);
b) Onde o Espírito está, há cura; o mar morto fica sarado (v8);
c) Onde o Espírito está há, frutificação (v12).
CONCLUSÃO
Você quer uma vida espiritual e material próspera? Seja cheio do Espírito Santo, inunde nas águas do
Espírito.

Sugestão de Louvor: Aguas Purificadoras – Diante do Trono
Fonte: Prª Márcia Teixeira Abreu Costa CEO/São Lourenço
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

