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ESTUDOS

Abril/12 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

Baseado no livro:

UMA VIDA ABENÇOADA
(Robert Morris)

Deus Deve Vir em Primeiro Lugar
Sem dúvida alguma, ser filho de Deus é a posição mais elevada que alguém pode ter. Um homem
sendo filho de Deus é levado pelo Pai a viver uma vida sobrenatural, inclusive financeiramente. Porém,
muitos cristãos ainda não compreenderam o segredo da Palavra de Deus em relação às finanças, lidam com
elas sem o conhecimento bíblico e necessário, portanto, sem aplicar em suas vidas.
Deus deu muita importância a essa área, porque ele sabia que o ser humano não lidaria bem com ela.
Vejamos o seguinte: há mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração e aproximadamente 500
versículos relacionados à fé, porém há mais de 2000 versículos relacionados a dinheiro e bens. Jesus falou
sobre dinheiro em 16 de Suas 38 parábolas. Fica claro, do ponto de vista da Bíblia, que precisamos entender
sobre e como lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, é um teste de Deus. A forma como você
lida com o dinheiro revela, com destaque, quais são suas prioridades, suas lealdades e sua afeição. Isso está
diretamente relacionado com muitas das bênçãos que você desfrutará (ou não) na vida.
 Qual o seu conceito sobre o dinheiro?
 Antes de você ganhar dinheiro, onde você aprendeu a lidar com ele?
Princípio das primícias – pode ser chamado princípio do primogênito ou do dízimo.
Dezesseis vezes encontramos a Palavra Deus dizendo que o primogênito é dEle, como por exemplo:
Êxodo 13. 2, 12-13. No AT, o primogênito deveria ser sacrificado. Isso prefigurava Jesus, aquele que
haveria de vir. Por isso que no NT encontramos João Batista dizendo a respeito de Jesus “Eis o cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo!” (Jo 1.29). Jesus também é primogênito, embora Ele seja o unigênito
(único) do Pai. Como recebemos a adoção em Cristo, nos tornamos irmãos de Jesus, portanto Ele é o
primogênito (Rm 8. 29). Da mesma forma Deus deseja que façamos, em total confiança nEle.
O princípio das primícias é muito poderoso – toda primícia dada nunca é perdida, e toda primícia que
não é dada sempre é perdida. Em outras palavras, o que damos a Deus não é perdido, porque Deus o redime
para nós, mas aquilo que retemos de Deus será perdido. Jesus ecoou este princípio quando disse: “Pois
quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida, por Minha causa, a encontrará” (Mt
16. 25).
 Quais outras primícias, além das finanças, devemos dar ao Senhor?
Devemos dar as primícias do nosso tempo. As primeiras horas do dia devemos dedicar ao Senhor
através do nosso tempo pessoal com Deus. O primeiro dia da semana – o domingo, para servir e cultuar
ao Senhor. Assim como dar a nossa primícia e o nosso dízimo financeiros abençoa o restante, quando
buscamos ao Senhor em primeiro lugar em cada dia, o restante do dia e da semana são abençoados, o dia e a
semana rendem. Provérbios 3.9-10 – “Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos
os teus ganhos; e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.”
As primícias nos levam a honrar a Deus. Honrar é enobrecer, demonstrar grande consideração, prestar
veneração. Quando oferecemos a Deus as nossas primícias estamos honrando a Deus. Ele é digno de sua
honra! Você já experimentou isso em sua vida? Você gostaria de provar dessas bênçãos?
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Lembre-se: “Sem fé é impossível agradar a Deus...” (Hb 11.6) Sempre é preciso ter fé para dar as
primícias. Note que Abraão, quando foi oferecer Isaque, só tinha Isaque e a promessa de Deus de que seria
pai de muitas nações. Ele ofereceu seu filho antes que a promessa se cumprisse. Isso é fé. Dar o dízimo é
expressão de fé de que o restante será abençoado e suprirá todas as minhas necessidades. Muitos não são
dizimistas ou ofertantes porque não confiam que terão o suficiente. E essa atitude diz a Deus: “Eu não
confio que o Senhor me abençoará.” Mas se entregar ao Senhor estará dizendo: “Eu Te reconheço em
primeiro lugar em minha vida e confio que Tu cuidarás do restante das coisas em minha vida.”
Reflexão:
1) Quem ou o que tem de fato ocupado o primeiro lugar em minha vida?
2) Creio de todo meu coração que Deus deve vir em primeiro lugar?
3) Então, hoje, eu tomo a decisão de........

Sugestão de Louvor: Meu Universo - PG

Todos os sábados, ao meio dia, você pode conferir uma nova mensagem especial do Pr. Donizétti Maciel
(presidente do Ministério CEO) no site www.ministerioceo.com.br em nossa web-série “5 Minutos com
Deus”! Não deixe de assistir, ser abençoado e ver os planos para o crescimento da Igreja.
Obs.: a mensagem vai ao ar meio dia, mas fica disponível para qualquer um assistir no YouTube quando
quiser.

Estudo Igreja Sara Nossa Terra www.sntrio.com.br
Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Abril/12 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

Baseado no livro:

UMA VIDA ABENÇOADA
(Robert Morris)

Vida Sim, Lei Não
À medida que crescemos no nosso relacionamento com Deus como Pai, como Deus, como nosso
Senhor, como Aquele que nos dá direção, enfim, como Aquele que conduz nossas vidas, não há motivo de
haver resistência em nosso coração em Lhe devolver dez por cento de tudo que ganhamos. Em primeiro
lugar, o fazemos porque amamos a Deus e porque Lhe somos gratos por tudo que Ele representa em nossa
vida, e acima de tudo por obediência, pois todos os Seus mandamentos são para nosso benefício, inclusive o
dízimo também está incluído. Portanto o dízimo deve ser visto por nós como vida, e não como lei.
 Desde que você conhece a Deus, como você vê a questão do dízimo? Se há qualquer resistência
em seu coração, pense qual é a razão disso e à luz da Palavra de Deus como essa dificuldade se
resolve?
Passando no teste. Podemos observar que muitas vezes onde aparece o número dez na bíblia referemse a um teste. Foram dez pragas no Egito para testar Faraó. Foram dez mandamentos dados por Deus. Deus
testou Israel no deserto dez vezes. Dez virgens foram testadas para saber se estavam preparadas. Em Mateus
6.21 diz: “Pois onde estiver o seu tesouro, ai estará também o seu coração.” O seu coração segue o seu
tesouro. É por isso que dar o dízimo representa um teste para todo cristão. A verdade é que o número dez
está associado a testes ao longo de toda Bíblia. E o dízimo representa o teste do coração definitivo para o
crente, mas é interessante por ser a única área na qual o cristão é convidado, pelo próprio Deus, a testá-Lo –
Ml 3.10.
 Você já passou por esse teste ou ainda tem sido testado?
A justiça da graça excede a justiça da lei. Muitos cristãos alegam que o dízimo está no AT, na época
da lei, e hoje vivemos na época da graça. O interessante é que tais cristãos não atentaram que Jesus, no NT,
vai muito além da lei por meio da graça. Na verdade o desafio é maior ainda para nós. Se não estamos na
época da lei e sim da graça quanto devemos dar? Menos do que dez por cento? Veja o que Jesus nos ensina
em Mt 5.17-20 (ler). Note no final que ele diz: “... se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus.”
Sempre que Jesus aponta para uma lei do AT, Ele passa a estabelecer um padrão muito mais elevado
sob a graça do NT. Se a lei diz para não matar (Ex 20.13, Jesus disse para não ficarmos irados com o nosso
irmão (Mt 5.22). Se a lei diz não adulterarás (Ex 20.14), Jesus diz que não devemos sequer olhar para uma
mulher com luxúria (Mt 5.28). Seu padrão sempre é mais elevado. A justiça que a graça exige (e Jesus é
graça) vai além do que a lei exige. O que concluímos? Que quando damos de acordo com a graça, damos
mais do que o dízimo, mas começamos com o dízimo. Esse deve ser dado porque é um princípio da Palavra.
A igreja primitiva em Atos dos Apóstolos dava todo resultado da venda.
Observe como é algo que vem do coração. “E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus; e,
de tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo.” – Gn 28.22. O voto de Jacó de dar o dízimo veio

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!

diretamente do seu coração cheio de gratidão. É isso que precisamos compreender. O verdadeiro dízimo
vem do coração – e não de uma mente legalista. Jacó procedeu como seu avô Abraão. Tendo provado a
doçura da presença de Deus e a bondade do Seu favor, Jacó quis retribuí-Lo. Foi algo que veio do coração.
É por isso que dar o dízimo deve ser vida para nós e não lei. E, quando isso se torna vida, é uma das
maiores alegrias que experimentamos.
 Rapidamente, você pode fazer uma lista das maneiras como Deus o tem abençoado?
 Como a gratidão e a adoração preparam nosso coração para dar?
Em frases curtas, adorem ao Senhor e o agradeça por cada bênção recebida

Sugestão de Louvor:
Todos os sábados, ao meio dia, você pode conferir uma nova mensagem especial do Pr. Donizétti Maciel
(presidente do Ministério CEO) no site www.ministerioceo.com.br em nossa web-série “5 Minutos com
Deus”! Não deixe de assistir, ser abençoado e ver os planos para o crescimento da Igreja.
Obs.: a mensagem vai ao ar meio dia, mas fica disponível para qualquer um assistir no YouTube quando
quiser.

Estudo Igreja Sara Nossa Terra www.sntrio.com.br
Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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Abril/12 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

A IDOLATRIA
Introdução: A idolatria – é um pecado que o povo de Deus , através da história no A.T.,
cometia repetidamente.
O primeiro caso registrado é na família de Jacó. Pouco antes de chegar a Betel, Jacó ordenou a
remoção de imagens de deuses estranhos. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo
global, envolveu-se com idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte
Sinai. Durante o período dos juízes o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos . (Dt 4.28).
Embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de
Salomão foi marcado por frequente idolatria em Israel.
A Natureza Real da Idolatria: A Bíblia deixa claro que o ídolo em si nada é. O ídolo é meramente
um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas que nenhum poder tem em si mesmo. (Sl
115. 4-8 ). Samuel chama os ídolos de vaidade e Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é
no mundo (ICo 8.4b). Por trás de toda idolatria há demônios, seres sobrenaturais controlados pelo diabo;
tanto Moisés quanto o salmista associam os falsos deuses com demônios. Note também o que Paulo diz na
sua primeira carta aos Coríntios 10.20 a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos: “as coisas que os
gentios sacrificam aos demônios e não a Deus”. Em outras palavras, o poder que age por detrás da idolatria
é dos demônios, os quais tem muito poder sobre o mundo e os que são deles. O cristão sabe, com certeza,
que o poder de Jesus Cristo é maior do que o dos demônios.
A aversão de Deus à idolatria, Deus não tolerará nenhuma forma de idolatria. Aqueles que
praticam qualquer tipo de idolatria não herdarão o reino de Deus, (Ap 22:15).
O N.T. também adverte todos os cristãos contra a idolatria. A idolatria se manifesta de várias
formas hoje em dia. Aparece abertamente nas falsas religiões mundiais, bem como na feitiçaria, no
satanismo e em outras formas de ocultismo, (Ez 14.4). A idolatria está presente sempre que as pessoas dão
lugar à cobiça e ao materealismo, ao invés de confiarem somente em Deus. Finalmente, ela ocorre dentro da
Igreja, quando seus membros acreditam que, poderão servir a Deus, desfrutar da experiência da salvação e
das bênçãos divinas, e também participar das páaticas imorais e mundanas.
O N.T. nos admoesta a não sermos cobiçosos, avarentos, nem imorais. A Bíblia identifica a
busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, a qual é demoníaca. Por causa da influência
demoníaca associada à riqueza, à ambição por ela e sua busca, frequentemente, escravizam as pessoas.
Nunca devemos procurar glória para nós mesmos, pelo contrário, devemos sempre almejar que a glória de
Deus se manifeste e que o Seu nome seja honrado diante do mundo. Devemos viver de tal maneira que isso
não redunde em vergonha para o nome de Cristo ou de sua igreja, (Hb 6.6).
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar a outro ou se dedicará
a um e desprezará o outro. Não podes servir a Deus e a mamon (ou as riquezas) (Mt 6:24).
Mamon: no original Mamon, um termo aramaico, significa dinheiro ou outros bens terrenos
valiosos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode ao mesmo tempo servir a Deus e as riquezas.
Sugestão de Louvor:
Compilado por: João Sanches Melo- CEO/São Lourenço
Fonte: Revista Escola Dominical- Assembléia de Deus RJ.
Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

