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ESTUDOS

Julho/12 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

SEJA FIEL AO SEU CHAMADO
INTRODUÇÃO
O homem, principalmente em sua juventude, tem o desejo de desenvolver hobbies e talentos.
Antigamente, a Igreja omitia ou até cortava esses talentos, mas, hoje, há a liberdade de inovarmos e
utilizarmos nossas habilidades para evangelismo e adoração a Deus. Contudo, toda essa liberdade dentro da
Igreja fez com que o homem ficasse perdido em distinguir qual é o seu hobbie e qual é seu verdadeiro
chamado. Vejamos as diferenças:
Hobbie

Chamado

Você gosta
Você precisa
Você quer fazer
Você nasceu para fazer
Bênçãos podem vir por meio dele
Ele já é um bênção
Pode te fazer sentir completo
Ele é parte essencial em você
É seu
É de Deus para você
Muitos querem que seus hobbies sejam seu chamado, o inimigo os cega e não os deixa perceber
como seu chamado é mais prazeroso que seu hobbie. Às vezes percebemos que as pessoas preferem
obedecer ao seu patrão, do que as ordens e pedidos dos homens de Deus.
5 Pontos Sobre o Chamado
(Romanos 12.4-8)
1- Não existe ninguém melhor para executar o seu chamado do que você! Se Davi não tivesse
aceitado seu chamado, sua história perderia o encanto, afinal, Deus precisaria de outro garoto
novo, fraco fisicamente, baixo em estatura e de família humilde para fazer o grande milagre de
levantá-lo como rei segundo o coração de Deus (I Sm 16.7, 12; At 13.22). O Senhor quer usar
até aquilo que para você é um defeito.
2- O cumprimento do seu chamado pode ser o início de muitos outros chamados, então, se você
revoga o seu chamado, poderá enterrar o chamado de muitos outros, Rm 12.5.
3- Amanhã pode ser tarde para iniciar o seu chamado. Uma pilha carregada que fica guardada em
um armário se descarrega automaticamente e o lítio derrete sujando o local. Um homem cheio do
chamado de Deus “guardado” acaba atrapalhando o local em que está e perde suas energias.
Comece já! (Mt 12.30).
4- Não existe chamado inútil, inútil é não realizar o seu chamado, Jo 15.16; Mt 28.19.
5- Seu chamado não é fácil, mas é o que te levará mais longe. A santidade também não é fácil, mas
é o que te leva para o céu, (Hb 12.14 e I Pe 1.15-16) ou seja, aquilo que arde é o que cura, aquilo
que exige sacrifício e dedicação te levará para lugares que você nunca imaginou.
CONCLUSÃO
Quando todas as peças estiverem encaixadas corretamente no quebra-cabeça de Deus é que
poderemos nos mover como uma Igreja verdadeira e fiel. Não importa a quantidade de peças, o importante
é saber encaixar as peças, como foi feito pelo rei Leonidas na guerra dos 300 de Esparta. Em uma época
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festiva para a Grécia, em que não podiam batalhar, a cidade de Esparta foi ameaçada por uma grande guerra
pelo exército do rei Xerxes I da Pérsia. Seu exército possuía 200 mil homens, enquanto o rei Leonidas, para
defender Esparta, poderia levar somente 300 homens que eram seus guerreiros particulares, já que os outros
guerreiros não poderiam lutar em respeito às festividades da época. Mesmo assim Leonidas não desistiu,
montou uma estratégia em que o local da batalha seria a vantagem. Escolheu o campo de Termópilas, local
bem afunilado onde caberiam apenas os seus 300 homens lutando contra outros 300 soldados por vez.
Assim a desvantagem dos números acabava, e o mais importante estaria em evidência: Esparta possuía os
soldados mais valentes, mais bem treinados e realmente chamados para a guerra. Isso deu uma grande
vantagem e Esparta conseguiu derrotar, em 3 dias de guerra, 20 mil homens. No quarto dia de batalha, os
300 morreram batalhando. Mas, após a morte dos 300, os exércitos gregos e espartanos motivaram-se e
foram para a guerra, 1 ano depois, com um exército de 40 mil homens que venceram e deram fim ao
império do rei Xerxes I.
Talvez hoje sejamos poucos, apenas alguns “300 espartanos” (tal qual Gideão e seus 300), mas,
diferentes dos soldados, nós temos um Deus vivo ao nosso lado que nos torna a maioria, e se encaixarmos
as peças, os chamados, em seu devido lugar poderemos, usando estratégias diferentes, não só vencer uma
guerra, mas incendiar milhares para também batalharem.
Sugestão de Louvor: Um Chamado – Quatro Por Um
Autor: Dc. Samuel Lopes Maciel
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Julho/12 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

JESUS PROCURA SERVOS
Marcos 10.35-45
INTRODUÇÃO
A cada dia encontramos mais pessoas dispostas a serem servidas do que pessoas desejosas de servir.
Você é alguém que serve? Qual foi a última vez que você serviu a alguém só pelo puro e simples prazer de
servir? Jesus, durante o seu ministério, procurou pessoas dispostas para servirem como seus discípulos, mas
não conseguiu encontrar muitas. Ele encontrou multidões que corriam atrás dEle para serem servidas. E,
hoje, Jesus continua procurando servos, discípulos que queiram servir. Você deseja tornar-se um servo de
Jesus?
1 - A MAIORIA PROCURA SER GRANDE - Marcos 10.43 - "...quem quiser tornar-se grande
entre vós, será esse o que vos sirva". Esse foi o ensinamento de Jesus, mas parece que eles ainda não tinham
entendido que o chamado era para servir e não para serem servidos. O chamado era para que eles se
tornassem grandes de acordo com os princípios do Reino de Deus e não para serem grandes de acordo com
o conceito dos homens. Jesus tem um chamado para cada um de nós, a fim de que sejamos considerados
grandes diante de Deus. E esse chamado é para sermos servos.
2 - A MAIORIA PROCURA O 1º LUGAR - Marcos 10.44 - Ninguém quer ficar pra trás. Todos
querem ocupar sempre os primeiros lugares. E, aos seus discípulos, Jesus revelou o segredo do 1º lugar:
servir a todos! Quem deseja ocupar o 1º lugar conforme o conceito de Jesus? Quem está disposto a ser servo
do maior número possível de pessoas? Então, torne-se discípulo de Jesus e sirva!
3 - A MAIORIA PROCURA SER SERVIDA - Marcos 10.45 - Está cada dia mais difícil
encontrarmos servos. Nas mínimas coisas, como no ceder um assento num ônibus superlotado para um
idoso, para uma mulher grávida, é difícil a gente ver isso acontecer. Os voluntários para serviços sociais
estão desaparecendo. Mas é fácil encontrarmos pessoas que desejam ser servidas, e nisso muitos são até
exigentes e cobram até de Jesus os seus serviços, como milagres, bênçãos, caprichos, desejos pessoais e
tantas outras coisas. E se não forem servidas abandonam Deus ou mudam de Igreja.
Jesus está procurando servos que queiram servir em amor e sem buscar seus próprios interesses. E
para esses, Jesus disse que Deus os honraria (João 12.26).
CONCLUSÃO: O verdadeiro servo faz o que lhe mandam, sem reclamar. Ele jamais se rebela
contra o seu senhor. O verdadeiro servo serve com o propósito de ver o sucesso do seu senhor e não se
importa com quem vai ficar a glória. Ele continua servindo mesmo quando não recebe o devido
agradecimento. Ele serve sempre dando o seu melhor. Esse é o tipo de servo que Deus tem procurado. Você
está disposto a ser esse servo de Deus?
Uma História para refletir: A Lagarta
Imagine uma lagarta. Passa grande parte de sua vida no chão, olhando os pássaros, indignada com
seu destino e com sua forma. "Sou a mais desprezível das criaturas", pensa. "Feia, repulsiva, condenada a
rastejar pela terra."
Um dia, entretanto, a Natureza pede que faça um casulo. A lagarta se assusta - jamais fizera um
casulo antes. Pensa que está construindo seu túmulo, e prepara-se para morrer. Embora indignada com a
vida que levou até então, reclama novamente com Deus. "Quando finalmente me acostumei, o Senhor me
tira o pouco que tenho.” Desesperada, tranca-se no casulo e aguarda o fim. Alguns dias depois, vê-se
transformada numa linda borboleta, pode passear pelos céus, e ser admirada pelos homens. Surpreende-se
com o sentido da vida e com os desígnios de Deus. Só Ele sabe o por que das coisas que nos acontece, por
que passamos certas situações e encaramos certas adversidades.
Se você se considera a pior das criaturas, rastejando, comendo a poeira do chão, lembre-se: Deus
tem um plano pra você e na hora certa você irá se surpreender com o que você pode se tornar. Não deixe
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que o que seus olhos enxergam cegue o que o seu coração sente. Você pode até não ver o que tem à sua
frente, mas Deus está vendo!
Frase para o líder
Servir é uma atitude, não a inclusão de alguns itens na agenda que demonstrem uma aparência para as
pessoas.

Sugestão de Louvor:
Fonte: www.catedraldafamiliaieq.com
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Julho/12 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

O QUE É PRECISO PARA SE FAZER UMA REFORMA?
Colossenses 3.5-14
INTRODUÇÃO
O que nós precisamos para fazer uma reforma em casa?
1) É necessário um construtor e um projeto.
2) É necessário ferramentas.
3) É necessário material para reforma.
Qual é a atitude que devemos tomar?
1) Quebrar aquilo que precisa ser mudado;
2) Retirar o entulho;
3) Começar a fazer aquilo que precisa ser mudado;
4) O último passo é pintar a casa, dando assim o acabamento;
Parte I:
Na nossa vida espiritual também é preciso fazer uma reforma. Paulo oferece quatro coisas muito
importantes sobre reforma espiritual à Igreja de Colosso.
1) Mortificai, pois, os vossos membros, (Vs. 5-7);
2) Despojai-vos também de tudo, (Vs. 8);
3) Não mintais uns aos outros, (Vs. 9-11);
4) Revesti-vos de... (Vs. 12-14);
Parte II:
O projeto de Deus para a nossa vida é que sejamos segundo a imagem de Jesus Cristo. Para isso
precisamos aperfeiçoar-nos cada vez mais, abandonar o pecado e viver como Cristo viveu.
1) O construtor e o projeto para essa refoma é o Senhor Jesus.
2) As ferramentas para essa reforma é a Bíblia, a oração e o culto a Deus.
3) O material para nossa obra é a nossa vida.
CONCLUSÃO:
Deus planejou uma reforma tremenda, mas só a realizará se você deixar! Deus nos criou e sabe de
tudo sobre a nossa vida. Por isso podemos confiar nEle totalmente, deixar que Ele sonde a nossa vida,
mostrando-nos onde precisamos mudar o nosso jeito de falar, agir e de pensar, tudo para que vivamos uma
vida correta.
Em resumo, se Cristo não for o Construtor-principal, o Mestre de Obras da nossa vida, não haverá
verdadeira reforma, no máximo uma pintura para esconder o que de mais pecaminoso há em cada um de
nós!
Uma História para Refletir “Os pregos do Mau-caráter”
(Uma história que nos convida a viver sempre na graça de Deus.)
Esta é a história de um jovem que tinha um caráter muito mal. Seu pai lhe deu um pacote de pregos
e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência, deveria pregar um prego atrás da porta.
Rapidamente a porta estava ficando repleta de pregos. Porém, à medida que ia aprendendo a
controlar o seu gênio, colocava cada vez menos pregos atrás da porta. Descobriu que podia controlar o seu
gênio, pois a ação de pregar o fazia refletir sobre sua má atitude.
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Chegou finalmente o dia em que pôde controlar seu caráter e já não tinha motivo para pregar.
Depois de informar ao seu pai, ele sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar seu
caráter. Os dias passaram e o jovem pôde finalmente anunciar ao seu pai que não havia mais pregos que
retirar da porta. Seu pai lhe disse: "Você trabalhou duro meu filho, mas olha todos estes furos na porta.
Nunca mais será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes exatamente iguais as que
você vê aqui. Você pode insultar uma pessoa e retirar o que disse, mas a ferida permanece e o mal se
espalha. Uma ofensa verbal é tão prejudicial quanto uma ofensa física. Agora é preciso trabalhar muito mais
para que a porta fique como nova. Você deve reparar cada furo e dificilmente conseguirá que ela fique
como a nova".
Não basta deixar de pecar, deve-se reparar o erro. Tudo pode ser curado com a graça de Deus, mas
requer muito sacrifício e reparação. As feridas que o pecado deixa, requerem como remédio a cruz.

Frase para o líder
"Mostre-me um homem acomodado e eu mostro-lhe um fracassado" - Thomas Edison

Sugestão de Louvor: Oleiro – Diante do Trono

Fonte: www.catedraldafamiliaieq.com
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

