Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42 - CNPJ: 01.249.303/0007-09
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG
www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br
Anunciando a verdade que liberta!

ESTUDOS

MARÇO/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)

2016: O ANO DA GRAÇA!
Lucas 4.18,19
INTRODUÇÃO
Você deve ter ouvido muito nesses últimos dias a palavra “crise”. Não só ouvido, mas sentido os seus
efeitos. O que se fazia com certa folga já não se pode fazer. Está tudo na base do aperto. E não são poucos os
que perdem a sua paz por não saberem como lidar com essa nova situação. Pois bem, como disse certo Pastor
que pregou em nossa igreja: “Embora toda essa crise, Deus continua no Seu trono e é nEle que devemos
confiar!”. Quando entrei pela primeira vez no Tabernáculo de Davi em 2016, Deus me deu uma palavra para
acalmar o meu coração e me levar à confiança de que embora a crise esteja no mundo, eu a vencerei. E, quero
compartilhá-la com você.
“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar... o ano aceitável do
Senhor”.
Lc 4. 18,19
I – O ESPÍRITO ME UNGIU...
Essa é a primeira bênção dessa palavra do Senhor sobre a minha vida. O Espírito Santo com a sua
poderosa unção que quebra todo tipo de jugo. Se em tempos de crise é necessário inteligência, conhecimento,
bons conselhos e força para superar as adversidades, jamais eu deveria esquecer de que o Espírito de Deus é o
Espírito de Sabedoria e de Inteligência, o Espírito de Conselho e de Fortaleza, o Espírito de Conhecimento (Is
11.2). O grande problema é que na maioria das vezes, em que tenho me aproximado de Deus para pedir-Lhe
algo tenho pedido mal quando só oro pelas coisas que preciso (Tg 4.3). Não se esqueça do Rei Salomão que
pediu sabedoria e recebeu muito mais de Deus (1 Re 3.5-14).
A cada dia de 2016 eu decido orar a oração que agrada a Deus e me encher do Espírito de Deus!
II – UNGIDO PARA EVANGELIZAR E LIBERTAR ALMAS!
Servir ao Reino de Deus em tempos de crise só é um peso para quem quer salvar a sua própria vida
(Mc 8.35), mas para quem entendeu o por quê Deus chama e comissiona é um privilégio. Por quê?
Observando a Palavra de Deus eu ainda não vi Deus operar maravilhas por meio de um crente morno e
satisfeito em apenas assistir cultos, mas quem é profeta e discípulo tem na crise a oportunidade de ter o seu
sustento e ainda promover pelo poder de Deus o sustento de famílias ou até de uma multidão (1 Re 17.8-24;
Mc 6.30-44).
A cada dia de 2016 eu decido trabalhar para o Reino de Deus e ser instrumento de seus prodígios!
III – UNGIDO PARA ANUNCIAR O ANO DA GRAÇA...
O Povo judeu tinha, pela Lei de Moisés, a promessa de a cada 50 anos ter suas propriedades e
liberdade restituídas caso estivessem em mãos de outros (Lv 25.10,28). O quinquagésimo ano era o ano de
restituição. A Palavra do Espírito para a Igreja de Cristo é uma palavra de que nada vai faltar. Jesus é o Pastor
e nada faltará! Se o diabo tem direito de tirar do homem sem Cristo, o homem redimido tem o direito de ter o
que Jesus já conquistou (Rm 8.31-39). E Ele conquistou autoridade e poder para o homem que nEle confiar
(Mt 28.18). Essa é a fé que vai vencer a crise. E essa é a palavra que deve ser proclamada ante o medo da crise
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a cada dia de 2016: “Em Cristo não há crise!”. “Em Cristo estou seguro!”. “Em Cristo há liberdade e
restituição!”.
A cada dia de 2016 eu decido anunciar a vitória de Cristo e do seu Reino sobre este mundo!
CONCLUSÃO
Deus vai operar maravilhas em minha vida neste ano de 2016. O seu Espírito me capacita para vencer
qualquer tempo. O Serviço no Reino me propicia oportunidades para ver o poder de Deus em ação e em Jesus
Cristo está todo o recurso que preciso pra viver bem segundo a vontade de Deus. “EU NÃO ESTOU EM
CRISE! EU ESTOU EM CRISTO!!!”.

Sugestão de Louvor:

Fonte: Pr Luiz Carlos da Costa CEO /São Lourenço-MG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MARÇO/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)

O POUCO COM DEUS TORNA-SE MUITO
João 6.1-13
INTRODUÇÃO
Quantas vezes o homem se vê desanimado ante o desafio de ter que fazer muitas coisas e honrar vários
compromissos sem ter o suficiente para tal. Isso é natural. É o normal diante das circunstâncias que Deus
permite para provar se temos fé. O que fazer diante de tais provas?
I – O PRIMEIRO PASSO É ESTAR COM JESUS:
O texto bíblico fala de uma grande multidão que seguia Jesus porque via os sinais que eram operados
(v. 2). Onde Jesus está acontecem coisas boas! Aleluia! Mas, para Cristo, ser um seguidor não é o que Ele
espera de nós. Ele deseja que estejamos na condição de seus discípulos. Somente os discípulos poderão
participar das suas grandes realizações (v.3).
II – AS CIRCUNSTÂNCIAS SÃO USADAS POR DEUS PARA TESTAR A FÉ:
O fato de ter uma grande multidão faminta, que dependia da misericórdia do Senhor e de seus
discípulos, em um lugar completamente inadequado para uma boa refeição tão necessária, pois esta reporia
todas as forças para uma viagem de volta para as suas casas, foi o grande teste para os discípulos (Lc 9.12). A
pergunta do Mestre: “Onde compraremos pão para estes comerem?” foi apenas para despertar a fé que tem
que ser própria de quem diz ser amigo de Cristo, pois Jesus já sabia o que deveria ser feito (vs 5 e 6). A
resposta de Filipe foi mostrar para o Senhor a realidade do momento, ou seja, não tinham condições para
satisfazer a multidão (v. 7). André ousou apresentar o pouquinho que tinham, mas com a indagação: “que é
isso para tantos?” (vs 8 e 9). Quantas vezes passamos por situações que, aos olhos humanos, parece
impossível as coisas terminarem bem? Mas, Jesus sabe o que fazer. Quanto a nós, só precisamos confiar em
Deus.
III – O SEGUNDO PASSO É PREPARAR O AMBIENTE PARA O MILAGRE
De acordo com Lucas 9.14 e 15, Jesus disse aos seus discípulos para que agrupassem os cinco mil
homens em grupos de cinquenta em cinquenta. E os discípulos obedeceram à palavra do Senhor. Isso enfatiza
a verdade de que Deus gosta de organização. Se quisermos ver o milagre acontecer em nossa vida será preciso
que deixemos toda forma de relaxo moral, displicência ou preguiça a fim de darmos condições para Deus
operar em nosso favor. Uma vida bagunçada não é ambiente para a manifestação da glória de Deus.
IV – O TERCEIRO PASSO: ABENÇOAR O POUCO QUE SE TEM!
“... E olhando para o céu ...” (Lc 9.16) é uma forma linda do evangelista relatar a atitude de Jesus
diante do pouco que tem que fazer muito. Olhar para o céu significa saber que o Pai, que não deixa nada faltar
para o seu filho amado, está bem presente quando o filho está em apuros e o filho sabe disso e tem paz, pois
confia no Pai. Nossos olhos podem não vê-Lo, mas Ele está presente! “... Abençoou-os...” (Lc 9.16) e “...
havendo dado graças...” (Jo 6.11) enfatiza a verdade bíblica de que Deus quer ver gratidão no coração do filho
pelo pouco que se tem no momento. Em tudo devemos dar graças (I Ts 5.18).
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CONCLUSÃO
O relato da multiplicação dos pães e peixes reforça o fato de que o pouco com a bênção de Deus faz
muito mais do que o muito sem a sua bênção. E ainda podemos crer na sua promessa de que, se formos fiéis
na administração do pouco que temos recebido, o muito ainda nos será confiado (Mt 25.21 e 23).

Sugestão de Louvor:

Fonte: Pr Luiz Carlos da Costa CEO/São Lourenço-MG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42 - CNPJ: 01.249.303/0007-09
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG
www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br
Anunciando a verdade que liberta!

ESTUDOS

MARÇO/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)

QUAL O NÍVEL DA VIDA ESPIRITUAL QUE VIVEMOS NESSE MOMENTO?
I CORINTIOS 13. 11

INTRODUÇÃO
A alegria dos pais que amam o filho sempre será ver o seu pleno desenvolvimento. Seja física,
emocional, espiritual e em cada área da sua vida, o filho tem que crescer e amadurecer. Creio que o Ap. Paulo
se preocupou com a condição de muitos crentes que se diziam espirituais, mas não demonstravam a
maturidade no seu dia-a-dia. Deixar as coisas de menino é fundamental para que possamos cumprir com o
propósito que Deus tem para nós. Afinal, qual o pai que confiará riquezas para uma criança administrar?
Como Deus vai nos confiar seus bens se não crescermos e amadurecermos na fé? Qual o nível da nossa vida
cristã?
1 – MENINOS NA FÉ. I Co 3.1,2
“E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis...”
Estes não têm crescimento espiritual. Não desenvolvem o caráter de Cristo. Não aceitam repreensão e
mudam de denominação quando confrontados (crente consumidor), etc... Não se enraízam e não dão frutos.
2 – CRENTES CARNAIS. I Co 3.3,4
“Porque ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois
porventura carnais, e não andais segundo os homens?Porque, dizendo um: Eu sou de Paulo; e outro: Eu de
Apolo; porventura não sois carnais?”
A bandeira da denominação, a célula que frequenta, um grupo fechado na igreja (panelinha),
briguinhas, ofensas ou qualquer outra situação que venha isolar e impedir o crente de desenvolver a unidade,
não pode estar acima da visão do reino. Só existe uma Igreja do Senhor Jesus Cristo e eu devo trabalhar junto
com o meu irmão! Custe o que custar! Deixar se levar por ofensas ou preferências pessoais é coisa de crente
carnal!
3 – O MAIOR NÍVEL DA VIDA CRISTÃ. MT 28.18
E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
O crente maduro é integrante de uma congregação por razão de cuidado e o desenvolvimento da sua fé, e por
isso é fiel a ela, mas ele tem o correto entendimento que em Jesus há todo o poder para se tornar uma ponte
entre o Reino de Deus e as pessoas que estão perdidas em seus pecados e condenadas à morte eterna. Então ele
não se limita apenas a assistir aos cultos, mas, independente dos problemas que tem, sejam pessoais ou dentro
da igreja que frequenta, ele faz a diferença na sua cidade.
CONCLUSÃO
Será que Deus pode confiar seus melhores dons e bens para nós? Com certeza Ele não negará bem
algum para ninguém desde que haja a maturidade necessária. Então vamos crescer! Vamos amadurecer!
Vamos deixar as coisas de menino e falar, sentir e raciocinar como um cristão maduro.
Sugestão de Louvor:
Fonte: Pr Luiz Carlos da Costa CEO/São Lourenço-MG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MARÇO/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 GOVERNO ESPIRITUAL DO LAR
“Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos
pais, que estavam dalém do Rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha
casa serviremos ao Senhor.” (Josué 24.15)
INTRODUÇÃO
O plano de Deus não é apenas para você sozinho, mas para toda a sua família. Quando o Senhor
decidiu julgar e destruir a humanidade nos dias de Noé, não proveu salvação para ele sozinho, mas para toda a
sua família (Gn 6.18). Vemos também que Deus prometeu a Abraão que nele seriam abençoadas todas as
famílias da Terra (Gn 12.3). Ao tirar Ló de Sodoma, o anjo do Senhor fez com que ele saísse com toda a
família (Gn 19.12). No Novo Testamento encontramos um anjo visitando Cornélio e dizendo que deveria
chamar a Pedro, “o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa”. (At 11.14). E
além de todas estas porções bíblicas, encontramos a clássica declaração do apóstolo Paulo ao carcereiro de
Filipos: “Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e toda a tua casa.” (Atos 16.31)
I – VOCÊ É O ESCOLHIDO DE DEUS PARA ANUNCIAR A SALVAÇÃO NA SUA CASA.
Na condição de salvo, você é o responsável pela vida espiritual na sua casa. É de quem Deus cobrará a
proclamação do evangelho da salvação dentro do seu lar. É óbvio que Deus usará outros, mas a
responsabilidade maior não está sobre eles. Portanto, antes mesmo de um evangelista, um missionário ou um
pastor, você deve exercer sua responsabilidade de governo na condução espiritual do seu lar.
1 – Pais ministrando aos filhos: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for
velho, não se desviará dele.” (Provérbios 22.6)“E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os
na disciplina e admoestação do Senhor.” (Efésios 6.4)
2 - Cobertura de oração para a nossa família: “Então, apregoei ali um jejum junto ao Rio Aava, para
nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, e para
tudo o que era nosso.” (Esdras 8.21)
3 – Orando junto com a família: “Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem,
acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade; ajoelhados na praia,
oramos.” (Atos 21.5)
“Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes
será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu
no meio deles.” (Mateus 18.19,20)
4 – Esforçando para levar a família para a Igreja: “Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como
também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos.” (II Crônicas 20.13)
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II – A NEGLIGÊNCIA TRARÁ CONSEQUÊNCIAS:
Quais as consequências de se negligenciar o governo espiritual em casa? Juízo divino para o cabeça ou
responsável pela condição espiritual do lar, além da evidente frieza espiritual que se manifestará na vida dos
demais. “Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa; começarei e o
cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia,
porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu.” (1 Samuel 3.13)
CONCLUSÃO
É hora de tomar a sério o nosso chamado missionário e pastoral dentro do nosso lar e investirmos
esforços espirituais e práticos para que toda a nossa casa seja salva e vá morar no céu.

Sugestão de Louvor:
Fonte: Pr Luiz Carlos da Costa CEO/São.Lourenço-MG
Adaptado do Livro “O Propósito da Família”; Pr Luciano Subirá
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

MARÇO/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)
QUEREMOS VER O CRESCIMENTO DA IGREJA. MAS, E SE DEUS PERMIRTIR
PERSEGUIÇÃO?
SERÁ QUE A IGREJA MODERNA VAI CRESCER?
Atos 8.1
INTRODUÇÃO
Desculpem-me, pois não quero ridicularizar nenhuma situação nem e ninguém, mas chega a ser
engraçado ouvir crentes dizendo que a igreja no Brasil está sendo perseguida por causa da intolerância
religiosa de algumas pessoas que se opõem a nossa maneira de cultuar a Deus. Verdade seja dita, a igreja
brasileira tem liberdade e não sabe o que é perseguição. Se sofre, sofre por falta de testemunho e não por
causa de perseguição! E se ainda insistem em dizer que a igreja está sendo perseguida, qual a postura diante
da perseguição? Brigar com o homem sem Deus ou orar e depender dos cuidados do Pai? Será que estamos
preparados para ver o crescimento da nossa Igreja se Deus permitir uma perseguição?
I – A IGREJA PERSEGUIDA NA CHINA.
Você já parou para pensar como é uma Igreja em outro país? Como seria arriscar tudo para seguir a
Jesus? É o ano de 1949 e a República Popular da China acaba de ser estabelecida. O país agora é governado
por um ditador chamado Mao Tse-Tung, ateísta e comunista que busca destruir o cristianismo a todo custo.
Sem dúvida, o período mais escuro para a igreja na China. Igrejas foram fechadas, pastores aprisionados e
Bíblias e livros cristãos foram queimados. Para os observadores de fora parecia que a igreja na China tinha
sido aniquilada. Após este período de densas trevas, quando os controles foram relaxados e as restrições
temporariamente suspensas, cristãos de Hong Kong e de todas as partes do mundo procuraram descobrir se a
igreja na China havia sobrevivido tamanha repressão. Todos ficaram pasmos com o que emergiu das cinzas da
Revolução Cultural. Noticias de milhões de convertidos por toda a nação começaram a circular. O mais
surpreendente de tudo é que as igrejas eram todas caseiras. Se estruturaram assim por causa da perseguição.
Era a única maneira segura de se reunir. A igreja na China, como a igreja do Novo Testamento, demonstrou
que possuir prédios para se reunir não é essencial para o crescimento e expansão da igreja. Estima-se que em
1949 havia cerca de um milhão de cristãos na China, e nos próximos 30 anos que se seguiriam onde sofreram
uma perseguição severa, muitos cristãos foram presos, pastores agredidos e Bíblias queimadas aos milhares,
em 1979, o número de cristãos chegava aos 10 milhões e logo esse número dobrou para 20 milhões.
II – MAS COMO ESSE AVIVAMENTO COMEÇOU MESMO COM UMA SEVERA
PERSEGUIÇÃO?
Relatos da China dizem que apenas uma coisa se destacava: a quantidade de tempo que os chineses passavam
em oração! Mas eles não oravam pelo seu próprio sofrimento, eles oravam pelo seu país, eles oravam para que
um avivamento chegasse à China. Foi então que o avivamento começou. Com oração.
CONCLUSÃO
Ei crente! Aproveite a liberdade que você tem para cultuar a Deus e proclamar o evangelho. Nós nem
de perto sabemos o que é uma Igreja perseguida. E, se por acaso o diabo levanta algumas pessoas para tirar a
sua paz, você só poderá vencer com oração. E muita oração!
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