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ESTUDOS

JUNHO/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)

AS SETE CARACTERÍSTICAS DE UM VERDADEIRO DISCÍPULO
Faça uma análise se você verdadeiramente é um discípulo de Jesus. Jo 8.31
O verdadeiro discípulo de Jesus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tem compromisso com a videira “ESTA EM MIM”. Jo 15. 4
Conhece o Seu mestre, e conhece a Palavra: Jo 8.32; Os 6.3
Busca o conhecimento para não perecer. Os 4.6; Mt 22.29
Bebe sempre da água viva e emana rios de água viva do seu interior. Jo 7.37,38
É um participante e não um espectador (torcedor do evangelho); Tg 1.22-25
Tem ousadia para falar; At 4.29-31
É cheio do Espírito Santo. At.1.8; Dt 34.9-10

Os valentes de Davi eram fiéis a ele, eram como discípulos (alunos) que seguem o seu mestre (professor).
Você tem sido um discípulo exemplar e cumpridor da ordem de Jesus em Mt 28.19, com amor Jo 13.35?
Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve: Josebe-Bassebete, filho de Taquemoni, o principal dos
capitães; este era Adino, o eznita, que se opusera a oitocentos, e os feriu de uma vez.
E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoí, entre os três valentes que estavam com Davi, quando
provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel.
Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada; e naquele dia o
Senhor efetuou um grande livramento; e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo.
E depois dele Samá, filho de Agé, o hararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia
um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram de diante dos filisteus.
Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus; e o Senhor efetuou
um grande livramento. II Sm 23.8-12

Fonte: Pr. Paulo César Lopes - CEO /Ouro Fino
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JUNHO/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 VITÓRIA SOBRE OS GIGANTES
Js 11.22

Para o líder: “Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel; somente ficaram alguns em
Gaza, em Gate, e em Asdode”.
APLIQUE A VERDADE ESPIRITUAL: Prevaleceremos e venceremos os gigantes usando apenas as
armas espirituais. “E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de
sabedoria
humana,
mas
em
demonstração
de
Espírito
e
de
poder;
Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus”, I Co 2.4,5.
INTRODUÇÃO
Destruir gigantes não é tarefa fácil, mas com ajuda do Senhor conseguiremos vencê-los em o nome de Jesus.
Para tal façanha, Josué contava com ajuda do Deus de Israel. “Porém, das cidades destas nações, que o
Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destrui-las-ás
totalmente: aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos ferizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te
ordenou o Senhor teu Deus”, Dt 20.16,17.
Texto para o líder meditar: Gn 6.4, Nm 13.33.
JOSUÉ ENFRENTA OS GIGANTES
Ao assumir o cargo deixado por Moisés, Josué sabia que enfrentaria gigantes. Ele mesmo os viu quando (de
sua incursão) à Canaã com os demais espias (Nm 13.33). Naqueles dias os gigantes habitavam as regiões
montanhosas de Canaã (Js 11.21), o que tornava mais difícil a tarefa de exterminá-los.
1 - Foram visto pelo espias
Todos os espias enviados por Moisés viram os gigantes que habitavam Canaã (Nm13. 33).
Entretanto a visão de dez espias era puramente humana.
A maneira como vemos as coisas vai determinar nossas ações. Por isso a bíblia aconselha: “olhando para
Jesus, autor e consumador da fé”, (Hb 12,2).
2 - A ordem de Deus a Josué
Os pecados dos habitantes de Canaã chegou à medida final. Através de Moisés, Deus ordenou a destruição
total de todo o povo (Dt 20.17), e disse mais; “Antes destrui-las-ás totalmente: aos heteus, e aos amorreus, e
aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus.
Para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e
pequeis contra o Senhor vosso Deus”, (Dt 20.17,18).
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Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz
ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis, (Dt 13.4).
3 - Foram todos destruídos
Josué, um tipo de Cristo, foi obediente ao Senhor em todas as coisas (Dt 27.10). Quando saiu à conquista de
Canaã, os gigantes que lá haviam não foram esquecidos: “Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos
filhos de Israel...” (Js 11.22). Era necessário enfrenta-los. Ainda hoje há gigantes que se levantam contra o
povo de Deus, mas a ordem divina é destruí-los totalmente para que alcancemos vitória plena. (I Co
15.57,58).
CONCLUSÃO
Quantos são os gigantes que enfrentamos em nossos dias, mas a promessa que Deus fez a Josué é também
pra nossas vidas. Não importa o tamanho do gigante Deus será conosco, Js 1.9.

Fonte: Compilado Revista Betel / Pr. Paulo César Lopes - CEO /Ouro Fino
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel.
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JUNHO/16 – 3ª SEMANA

ESTUDOS

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)

JOSUÉ VENCE OS GIGANTES
Impressiona-nos a vitória de Josué sobre os gigantes pelo fato de não possuir nenhum tipo de arma especial
(Js 4.13). Eram armas simples como: espada, lança, dardos, etc. Mas eram usadas em nome do Senhor dos
Exércitos, o Deus de Israel (17.24).
1 - Josué não olhou para os gigantes
Josué, como bom comandante, tinha um superior acima dele – O Senhor Deus (Js 1.9). Ele cria plenamente
no poder do seu Deus (Js 3.10), por esta razão Josué não olhava para os gigantes, mas sim para o poder de
Deus (Sl 62.11). Da mesma maneira, hoje precisamos olhar acima da estatura dos gigantes da vida e
contemplar um Deus que é maior que todos eles juntos (I Jo 4.4).
2 - Josué creu na palavra do Senhor
Josué foi escudado na palavra do Senhor (Nm 33.53). Ele recebeu ordens expressas de Deus para destruir
tudo, e assim o fez (Js 11. 12,14). Josué creu no que lhe disse o Senhor: (Js 1.5); (Mc 9.23).
3 – Josué usou as armas que dispunha
Imaginemos uma nação que saiu do cativeiro, passou quarenta anos no deserto em peregrinação e agora tem
que lutar para possuir sua terra (Dt 1.8). Que tipo de arma poderiam dispor? Apenas armas simples, que,
usadas em nome do Senhor, produziam um efeito poderoso. O apóstolo Paulo falou a cerca de nossas armas
dizendo: “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição
das fortalezas” (II Co 10.4).
CONCLUSÃO
A confiança em Deus é a nossa arma mais poderosa na batalha contra os gigantes,(Sl 125.1).

Fonte: Compilado Revista Betel / Pr.Paulo César Lopes - CEO/Ouro Fino
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JUNHO/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 GIGANTE DOS FILISTEUS
Como afirma a Bíblia, Josué deixou de resto gigantes em Gaza, Gade e Asdode (Js 11.22).Descendentes
desse

gigantes apareceram mais tarde contra Israel, Golias, um habitante de Gate

(I Sm 17.4).

Infelizmente, quando não derrotamos totalmente os nossos inimigos espirituais, eles, mais tarde se levantam
contra nós (Lc. 11.22).
1 - As características de Golias
A descrição bíblica a cerca desse gigante diz que ele era um homem guerreiro, com altura de seis côvados e
um palmo, o que significa que tinha aproximadamente três metros e todo revestido para a guerra (I Sm 17.47). Diante desse inimigo, Israel parou e tremeu (Sm 17. 11 ,24). Faltou a confiança de Josué (Js 11. 21) .
Essa é a maneira dos gigantes se apresentarem diante de nós. Por isso, devemos estar revestidos da armadura
de Deus (Ef 6.10,11).
2 - A visão do exército de Israel
Nos tempos de Davi, o exército de Israel era comandado por um homem espiritualmente fraco. Saul, que não
conseguia enxergar a grandeza de Deus, apenas via o tamanho do gigante (I Sm 17.25 ).
Ainda muitos hoje, crentes, estão olhando para a grandeza dos gigantes que se colocam à sua frente e se
esquecem que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, (Hb 13.8).
3 - A visão de Davi
Diante da notícia do gigante (I Sm 17.25), Davi o chamou de incircunciso, e apresentou-se diante de Saul
com uma visão totalmente espiritual (17.37). Enquanto todos viam o tamanho do gigante, Davi olhava para a
grandeza de Deus: “Davi porem disse para o filisteu: (I Sm 17.45).

CONCLUSÃO
Qual tem sido a sua visão diante das circunstancias, tens visto o tamanho do gigante ou o tamanho do seu
Deus? Que ela seja a visão do Deus que está assentado sobre o globo da terra, e que faz dela o estrado de
seus pés, (Sl 46.10).
Fonte: compilado Revista Betel / Pr. Paulo César Lopes CEO/Ouro Fino
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JUNHO/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)

VENCENDO GIGANTES NOS DIAS ATUAIS
Os gigantes espirituais estão por toda parte, sempre afrontando os servos de Deus e desafiando-os a uma luta
espiritual. A Bíblia nos apresenta alguns desse gigantes, os quais estão sempre diante de nós tentando nos
destruir (II Co 12.8). Vamos analisá-los à luz da palavra de Deus. (Sl 119.130).
1 - O gigante carne
A carne está ligada à nossa própria natureza, que quando não é vencida se torna um poderoso gigante
contra o Espírito. (Gl 5.17).
Por isso a Bíblia recomenda: “Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em
suas concupiscências”, (Rm 13.14). Somente revestidos de poder conseguiremos vencer este terrível
gigante, (Lc 24.49 ).
2 - O gigante do mundo
O mundo se apresenta como um grande gigante diante de nós. (I Jo 2.15,16). As armas desse gigante nos são
apresentadas em I Jo 2.16. Para vencê-lo, precisamos estar com Jesus (Jo 16.33) e cheios de fé (I Jo 5.4). O
apóstolo Paulo nos apresenta sua vitória sobre o mundo dizendo: (Gl 6.14 ) .
3 - O gigante Satanás
Após sua queda (Is 14.12), satanás tem se apresentado como um gigante para as pessoas, rugindo como leão.
(I Pe 5.8), mas a própria Bíblia afirma que ele é um inimigo vencido (I Jo 3.8), pois Jesus o venceu no
Calvário (Cl 2.14,15). Devemos, portanto, resisti-lo firmes na fé. (I Pe 5.9), até que o Senhor venha arrebatar
sua noiva. (I Ts 4.17).
CONCLUSÃO
A vida cristã é uma constante batalha. Durante nossa caminhada neste mundo, encontraremos diversos
gigantes com os quais teremos que lutar. Nossa vitória está em saber que o que está em nós é maior do que o
que está no mundo (I Jo 4.4). O Espírito Santo que habita conosco,estará em nós (Jo 14.17), dando-nos o
poder e as armas (I Co 10.4), para vencermos em nome de JESUS.
Sugestão de Louvor: Nasci pra vencer – Ministério Além do Véu
Fonte: Compilado Revista Betel / Pr.Paulo César Lopes – CEO/Ouro Fino
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

