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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

CULTIVANDO MINHA COMUNHÃO COM DEUS
INTRODUÇÃO
Deus está, neste momento, com os seus olhos sobre a Terra procurando por adoradores que o adorem em
espírito e em verdade. Lembre-se do seu dia, sua vida pode ser encontrada como a de um verdadeiro adorador?
1 - Oração (I Ts 5.17): Precisamos orar sobre tudo e em todo tempo. Oração não é um ritual religioso,
mas é se relacionar com Deus. Quando oramos, trazemos o Reino de Deus para o ambiente onde vivemos e,
quando nossos joelhos tocam o chão, tocamos o coração de Deus.
2 – Jejum (Mt 6.16-18): Jejuar é adorar a Deus. O jejum tira de cena nossa carne e fortalece nosso
espírito para ouvi-lo.
3 – Palavra de Deus (Cl 3.16 e Salmos 51.6): Nós precisamos ouvir as verdades d’Ele sobre nós.
4 – Dízimos e ofertas (Malaquias 3.10): Faz parte da nossa adoração.
5 - Louvor (Efésios 5.19): O louvor também é importante para cultivar nossa amizade com Deus e é
uma grande ferramenta de cura e libertação da nossa alma. Esses tipos de momentos de adoração, várias vezes,
vêm como renovo para nossa alma.
6 - Em comunhão com os santos (Hebreus 10.25): A comunhão com os santos também é de grande
importância. Compartilhe experiências, compartilhe sonhos, confesse suas imperfeições e seja curado através
da comunhão.
Veja Jesus nos olhos das pessoas.
Compartilhe da sua fé (Filemom 1.6), fale d’Ele para as pessoas. Nós nascemos para conhecê-Lo e fazêLo conhecido. Quanto mais compartilhamos d’Ele, mais o conhecemos.
Obediência (João 14.21): Se você o ama, você obedece.
Faça tudo em nome de Jesus em gratidão (Cl 3.17).
Conclusão
Ter comunhão com Deus é viver plenamente, é estar em paz mesmo com tudo dando errado ao redor, é
confiar na provisão do Pai, é estar disposto a morrer para viver para Ele. Porque d’Ele, por Ele e para Ele são
todas as coisas, (Leia Salmos 51.10).
Sugestão de Louvor: A Comunhão da Tua Glória – Aline Barros
Fonte: Nara Mariana Castro - CEO/Carmo de Minas-MG
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti. Maciel
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ESTUDOS

NOVEMBRO/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 PESSOA CHAMADA ESPÍRITO SANTO
João 14.16,17

INTRODUÇÃO
Tudo o que Jesus realizava era pelo Espírito Santo, a Igreja de Atos era verdadeiramente cheia do Espírito
Santo, da mesma forma nós precisamos nos relacionar com Ele. Mas quem é o Espírito Santo? Ele é uma
PESSOA real, Ele possui mente (conhecimento), vontade e sentimentos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A mente do Espírito Santo (Isaías 11.2 / 1 Co 2.10);
Vontade (1 Coríntios 12.11 / Atos 16.6,7 / Atos 13.2);
Sentimentos (Efésios 4.30 / Romanos 8.26 / Romanos 15.30);
Ele habita em cada um de nós quando recebemos Jesus como nosso salvador (1 Co 3.16,17);
Ser cheio do Espírito Santo não é fazer barulho, é se tornar FILHO (Romanos 8.15);
Ele é quem nos convence (João 16.8);
Ele nos revela a verdade (João 14.26).

CONCLUSÃO
À medida que nos relacionamos com o Espírito Santo, mais O conhecemos. Nós nos relacionamos com Ele
através da oração. Cada passo que damos em direção a Ele faz com que Ele também dê passos em nossa
direção, à medida que nós nos entregamos Ele se revela, toda ação gera uma reação. Cultive amizade com o
Espírito Santo.

Sugestão de Louvor: Espirito Santo Meu Melhor Amigo - Flames

Fonte: Nara Mariana Castro - CEO/Carmo de Minas-MG
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

VOCÊ FOI ESCOLHIDO E CHAMADO
Jeremias 1.5-9, 17 e 18
INTRODUÇÃO
Já se perguntou por que estou vivo nessa geração, nessa cidade, nessa família, nesse bairro, nessa igreja?
Se já se perguntou isso, com certeza Deus já falou com você, e se não, meditar sobre isso pode ser a resposta de
suas orações. Acontece que Deus, como um perfeito Pai, tem um plano totalmente perfeito para cada um de nós
em todos os aspectos, Ele sabe de todos os nossos dias, (Salmos 139.16).
1.
2.
3.
4.

Reconheça aquele que te chamou (Jr 1.5);
Não diga que você é incapaz (Jr 1.6,7);
Ele concede as armas necessárias (Jr 1.9);
Ele nos dá autoridade para destruir e despedaçar os altares de outros deuses, e também para plantar e
edificar um altar de adoração ao Deus vivo. O importante é que Ele seja exaltado (Jr 1.10);
5. Preparação (Jr 1.17): Muitas vezes Deus prova nosso interior, permitindo tribulações para que nós nos
tornemos pessoas fortes e aperfeiçoadas como Jesus foi. Tudo é permitido para a glória de Deus. Essa é
uma maneira de cingirmos nossos lombos, (Romanos 5.3,4);
6. Não importa para que lugar Deus está chamando você, Ele fará de você coluna de ferro, muralha de
bronze, inabalável! Seja na sua família, na sua igreja, no ambiente onde você convive, compartilhe seus
sonhos com o Espírito Santo e deixe Ele conduzir você, (Jo 15.16).

CONCLUSÃO
A Bíblia nos diz que quando ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer nosso coração. Nosso
primeiro chamado é conhecê-lo, logo O faremos conhecido. Deus tem levantado líderes nessa geração, seja um
deles, diga: eis-me aqui.

Sugestão de Louvor: Eu Tenho um Chamado – Quatro por Um
Fonte: Nara Mariana Castro - CEO/Carmo de Minas-MG
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Macie
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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

ORAÇÃO
Marcos 1.35-39
INTRODUÇÃO
A oração é de extrema importância para nossa vida com Deus. Orar é depender da direção de Deus. Não
podemos orar só porque o líder “pega no pé”, ou por um ato de religiosidade, mas por amor. Precisamos
entender que oração é a nossa respiração, e de que precisamos orar sobre tudo e em todo momento (I Ts 5.17).
Quando oramos, cultivamos nossa amizade com o Espírito Santo, quando nossos joelhos tocam o chão, tocamos
o coração de Deus. Orar é trazer o reino de Deus para o meio em que vivemos. E Jesus, sendo Deus, retirava-se
para lugares secretos para orar, precisamos seguir esse exemplo. Mas por que ainda assim falta oração? Não é
tudo, mas é que está presente no nosso dia a dia:
1. Falta de identidade: Muitas vezes não oramos porque ainda não entendemos que somos FILHOS.
Jesus entendia isso, (Romanos 8.15);
2. Preguiça (Provérbios 10.4,5; 6.6): Quando deixamos de orar por preguiça, deixamos de conhecer a
Deus e os planos d’Ele, paramos no tempo;
3. Por estar preso nas coisas dessa terra (Mateus 6.33): Quando Deus não está em primeiro lugar, tudo
é motivo para deixarmos de orar;
4. Por impaciência e achar que as coisas são melhores do seu jeito (Provérbios 14.12): Muitas vezes
fugimos da vontade de Deus para fazer a nossa, enquanto a vontade d’Ele é boa, perfeita e
agradável, (Rm 12.2).

CONCLUSÃO
Acredito que outras coisas podem ser citadas, mas dessas que citamos não existe nenhum tópico escrito
“Falta de tempo”, ou seja, isso não é desculpa. Jesus venceu a cruz em plena comunhão com o Pai. Que
possamos ouvir as verdades do Espírito Santo sobre nós que somos filhos, deixemos a preguiça de lado e que a
gente valorize a vontade d’Ele. Ore sem cessar! (I Sm 2.1-3).
Sugestão de Louvor: Com Muito Louvor - Cassiane

Fonte: Nara Mariana Castro - CEO/Carmo de Minas-MG
Correção gramatical:. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

NOVEMBRO/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)

SEU AMOR POR JESUS REANIMA O CORAÇÃO DOS SANTOS
Filemom 1.6-7
INTRODUÇÃO
O Espírito Santo, nesses últimos dias, realmente tem nos falado muito sobre comunhão, adoração,
intercessão, jejum e palavra o tempo todo. É Ele quem gera em nós toda essa fome por Jesus e pelo Reino de
Deus. É incrível imaginarmos que Ele nos deu uma identidade nova e que, pelo sangue de Jesus que nos
purificou e salvou, podemos nos aproximar d'Ele sem restrições ou um véu da religiosidade. Verdadeiramente
Jesus veio para rasgar isso (Mt 27.51).
O QUE FAZER COM TODA ESSA INTIMIDADE E PAIXÃO POR JESUS?
Acredito que Paulo foi bem claro quando escreveu essa carta a Filemom. Oro para que o compartilhar
da sua fé seja eficaz (Fm 1.6a). O que deixa eficaz o compartilhar da nossa fé? "Pregue o evangelho em todo
tempo e se necessário use as palavras..." Dizer palavras bonitas não torna nosso compartilhar eficaz, mas nosso
amor, nossa verdadeira e sincera adoração a Ele. Falar de Jesus sem se relacionar com Ele é um erro, isso é
religiosidade. Compartilhe sua fé de forma que as pessoas também se apaixonem por esse Jesus.
NÃO É NADASOBRE NÓS, MAS É TUDO SOBRE ELE (Fm 1.6b)
Precisamos entender que tudo o que fazemos, não fazemos porque "somos muito bons" , na verdade
estávamos cheios de maldade e de pecado, separados de Deus. Naturalmente sempre procuramos o que é
confortável para nós, sem nos preocuparmos com quem está à nossa frente, essa seria a nossa natureza se Jesus
não tivesse pagado esse alto preço pela nossa vida, no entanto, hoje amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele
é bom, Ele é manso e humilde de coração, Ele é quem enfrentou uma cruz por toda a humanidade, Ele é quem
nos reconciliou, por isso tudo o que fazemos de bom está em Cristo.
SEU AMOR POR JESUS REANIMA O CORAÇÃO DOS SANTOS (Fm 1.7)
Precisamos nos apaixonar por Jesus de forma que transborde o nosso coração e contagie outros. Jesus
nos disse para nos lembrar das práticas das primeiras obras, então lembre-se e reanime o coração das pessoas
que estão a sua volta. Jonh Wesley dizia: "Eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar."
Queime de amor por Jesus! Convide pessoas para orar com você, ore por elas, proporcione momentos de
adoração com os santos e deixe expandir seu amor pelo Senhor.
CONCLUSÃO
Tudo começou e tudo termina em Jesus. Quanto mais amor ministramos ao coração d'Ele, mais amor
d'Ele recebemos. Toda ação gera uma reação. Talvez hoje seu coração está queimando por mais de Deus e a
boa notícia é que sempre existe mais. Existem várias formas de amá-Lo. Nascemos para conhecê-Lo e fazê-Lo
conhecido. Que o seu amor por Jesus incendeie todos a sua volta até que Ele volte, (Lv 6.13; Lc 24.32).
Sugestão de Louvor: Meu Coração queima por Ti – David Quilan
Fonte: Nara Mariana Castro - CEO/Carmo de Minas-MG
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

