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ESTUDOS

Maio/12 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

A FAMÍLIA BEM SUCEDIDA
Maio: Mês da Família Na CEO
Texto: “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem
prudente que edificou a sua casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas
minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia; e caiu
a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo
grande a sua ruína” (Mt 7.24-27).
Introdução:
Assim como cada pessoa, as famílias precisam ser edificadas sobre a Rocha que é Cristo.
1. As famílias e as tempestades:
a. O verso 25 fala de chuva, rios e ventos: “e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram
com ímpeto contra aquela casa...”;
b. Esses rios, ventos e chuvas podem ser as lutas, os desafios, as crises e as dificuldades que a família
enfrenta;
c. O objetivo principal do inimigo é atingir a família. Quando ele fere a família, o Estado é atingido, a escola,
a Igreja e a sociedade;
d. Suas estratégias são muito conhecidas: sexo, bebidas, drogas, consumismo, ativismo e falta de tempo. O
inimigo tem armado laços para envolver a família;
e. As tempestades, às vezes, são provações, tentações e lutas. Muitos laços têm sido armados e muitas
famílias estão atravessando momentos de angústias, de dor e de desafios. São essas as tempestades que assolam e
derrubam famílias não firmadas na rocha.
2. A família e o sólido fundamento:
a. O verso 24 lembra: O homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha;
b. À luz do ensino das Escrituras Sagradas, a Rocha é o Senhor Jesus Cristo (At 4.11; 1 Pe 2.4-6; 1 Co 3.11;
Ef 2.20);
c. A família precisa de uma base, um alicerce, um fundamento, caso contrário fica solta, se torna frágil,
volúvel, não resiste aos embates, e desintegra-se. Na prática, é isso o que tem acontecido hoje com as famílias.
Divórcios, separações, crianças abandonadas, violência, suicídio de adolescentes, filhos tirando a vida de seus pais,
pais atentando contra a honra de suas filhas, etc...
d. Apesar das tempestades, ela não cai, ela tem um fundamento.
3. A família e o segredo da vitória:
a. O verso 24 esclarece: O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor.
b. O segredo para o bem estar, a harmonia e o equilíbrio da família está na prática dos princípios
estabelecidos na Palavra de Deus. A Bíblia é o manual da família. Não basta apenas consultá-lo, é preciso
levar a sério os seus ensinos;
c. Cremos na urgente necessidade de uma volta à Palavra de Deus. Ela não pode apenas ser um enfeite nas
casas, ela precisa ser lida e praticada pela família. Ela é luz, é lâmpada, ela é bússola, é espada, é fogo, é
pão, é água e refrigério. Eis o segredo, a Palavra é viva e eficaz (Hb 4.12).
Conclusão: Mateus 7.24-27 fala de duas casas: a que não cai e a que cai. Construamos a nossa casa sobre a
Rocha e ela não cairá.
Sugestão de Louvor: Família – Régis Danese
Messias Anacleto Rosa www.montesiao.pro.br
Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Maio/12 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

FAMÍLIA FELIZ: COMO CONQUISTÁ-LA?
Maio: Mês da Família na CEO
Texto: Sl 128
Conquistamos uma família quando aprendemos a sonhar corretamente, de acordo com a vontade
de Deus para nossa vida e família. Tudo na vida começa a existir a partir de um sonho, de uma visão que
lhe impulsione a atingir todas as suas metas, que precisam estar bem traçadas.
Esse salmo, tão bem escrito por Davi, nos dá um perfil de uma família feliz. Desde o princípio, o
desejo do coração de Deus é que seus filhos tenham famílias estruturadas e felizes.
Toda família que teme ao Senhor colhe os frutos de sua obediência: um bom casamento e uma
família ajustada. Essas são as maiores bênçãos da vida, muito mais que bens materiais.
Quando um casal entra em aliança, na maioria das vezes, ele espera ser feliz, como um interesse
próprio. Porém, a Bíblia nos ensina, como um princípio, que é dando que se recebe. Então, a mentalidade
precisa ser mudada e ao entrar em aliança o maior desejo do coração do cônjuge deve ser fazer o outro
feliz, e quando isso acontece a recíproca torna-se algo natural. Quando fazemos o outro feliz a
consequência é sermos felizes.
Cada postura nossa dentro do relacionamento deve ser para frustrar os planos do diabo e
engrandecer a vida familiar.
Somos o modelo para os casais que estão em busca de transformação no seu lar. No casamento
temos que ser como José, sonhar e interpretar nossos sonhos para vê-los acontecer. Não podemos nos dar
por vencidos enquanto não vermos nossa família usufruindo de tudo o que Deus tem para ela. José, apesar
de ter enfrentado tantas lutas, jamais abriu mão de seu sonho, ele foi indesístivel, e é assim que precisamos
ser.
Quando alcançamos uma família feliz, temos unção para resgatar casais, a partir da nossa casa,
que é a base do trono de Deus. O casal que sonha ver o cônjuge feliz prospera. Mas, para alcançarmos essa
plenitude, é necessário fecharmos algumas brechas e guardarmos algumas portas. Satanás tem trabalhado
para destruir as famílias, mas Deus quer nos ensinar a rota da felicidade.
Vejamos algumas brechas que podem ser fechadas se guardarmos as portas de entrada:
Olhos - Temos que guardar os nossos olhos, pois o que vemos pode ou não determinar se teremos
uma família feliz. Muitas vezes colocamos nossos olhos em coisas que não agradam ao coração de Deus
por serem prejudiciais para nossas vidas e famílias, Sl 101.3a. Tudo o que vemos e olhamos vai direto para
a alma. Quantas vezes perdemos tempo em frente à TV e não investimos nem um tempinho que seja para
meditarmos na Palavra que tem as fontes da verdade que podem transformar as nossas casas.
Pv 4:25 Dirijam-se os teus olhos para a frente, e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti.
O que você tem olhado?
Dt 6:8 Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos; Onde
você tem colocado os seus olhos?
Sl 119:37 Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
Como você tem olhado a sua vida e família?
Todas as vezes que colocamos nossos olhos no que não convém, desviamos nossa visão do foco
correto.
Muitas vezes olhamos para algumas situações na nossa casa e não sabemos nem o que pensar,
mas Deus quer nos ensinar a olhar para as situações com a visão da águia, para que vejamos não as
situações como se apresentam, mas como serão de acordo com a vontade de Deus.
Mt 5:28 Eu, porém, vos digo que todo aquele que [olhar] para uma mulher para a cobiçar, já em
seu coração cometeu adultério com ela. Quando você olha (cobiça) o que não é seu você está pecando.
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Desvie seus olhos do mal e não se permita ser tentado. Se você abre brecha para que a tentação entre é
como mexer com fogo, você será queimado. Guarde seus olhos. Eles são para você olhar na direção do
trono de Deus e receber todas as estratégias para sua família.
Boca - A Bíblia diz que falamos do que o coração está cheio. Há pessoas que estão sempre
comentando sobre coisas fúteis, mas nunca falam sobre assuntos que possam verdadeiramente edificar.
Somos advertidos sobre isso em várias passagens da Bíblia como em Efésios 4:29; 5:4 "Não saia da vossa
boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre
graça aos que a ouvem. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não
convêm; mas antes ações de graças.
Quantas pessoas não sabem falar e calar na hora certa. Dentro do relacionamento conjugal as
piores brigas acontecem porque não sabemos controlar a nossa boca.Precisamos pedir a Deus para que Ele
nos ensine a guardar os nossos lábios "Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca; vigia a porta dos meus
lábios! (Sl 141:3)
Pv 4:24 Desvia de ti a malignidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Nossa boca
foi criada por Deus como um instrumento para profetizar as Suas bênçãos. Na hora da raiva, se você tiver
vontade de falar, louve. Fale bem da sua família, do seu cônjuge e de seus filhos.
Ouvido - O que temos escutado pode nos contaminar ou nos abençoar. Não fomos chamados para
ouvir qualquer coisa. Nossos ouvidos precisam estar sensíveis à voz do Espírito Santo, pois assim não
cometeremos erros. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Não fomos chamados para ouvir
relatórios de catástrofe. Fomos chamados para ouvir as estratégias do coração de Deus, para nossas
famílias.
Não devemos dar ouvidos às conversas que possam comprometer nossos sentimentos em relação
à família. Inclusive cuidado com os conselhos que você tem ouvido acerca de sua casa. Eles podem te
ajudar ou te prejudicar. Alguns cônjuges, por darem ouvido a quem não deviam, acabam entrando em
verdadeiras enrascadas e acabam ouvindo ofensas que só desgastam o relacionamento quando deveriam
estar ouvindo o quanto são importantes e amados. Quantos cônjuges estão carentes de ouvirem uma palavra
de amor.
Pés - Onde temos plantado nossos pés? A Palavra de Deus diz que os pés que anunciam as boas
novas são formosos Rm 10.15b e Sl 119.101. Sl 25.15b ... pois ele tirará do laço os meus pés. Se você
estiver envolvido por um laço, há uma promessa de Deus de livramento sobre a sua vida, se você decidir
estar fechando as brechas e guardando as portas de entrada.Como família precisamos ter nossos pés
plantados na casa do Senhor. Talvez você tenha passado por tantas lutas e tenha esfriado nos sonhos de
Deus para sua família. Mas, não desista, apegue-se na Palavra de Deus que tem promessas para sua vida e
toda a sua casa. Isaías 30:21 diz: "quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda,
os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai nele;
É tempo de conquistarmos e mantermos uma família feliz!
Sugestão de Louvor: Oração da Família – Banda Giom e Fernanda Brum
Casa de Bênção - Eyshila
Pra. Claudia Ayub – Mir – www.montesiao.pro.br
Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Maio/12 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

SUA CASA É A SEDE DO AVIVAMENTO
Maio: Mês da Família na CEO
Estamos em tempo de conquista familiar e "sua casa é a sede do avivamento". Deus tem investido
em um povo chamado povo santo, propriedade exclusiva de Deus (I Pe 2.9).
Em toda a história da Igreja de Jesus, nunca houve tanto avivamento como nos tempos atuais, e esse
avivamento nos aumenta a responsabilidade, pois a quem mais é dado mais é cobrado (Lc 12.48).
Esse chamado é para nossas famílias, para nossa casa. Temos visto um desejo de mudança e
crescimento, e alguns casais ainda têm andado como andavam antes de conhecerem a Jesus Cristo, muitos
querendo conquistar uma multidão, e perdendo o princípio de uma multidão: sê fiel no pouco, e sobre o
muito eu te colocarei” (Mt 25:21, parafraseado).
A sua família, nessa visão, é chamada a ganhar uma multidão. Porém, se o Senhor não encontrar no
nosso casamento, na nossa família, o referencial, com quem Deus poderá contar? É tempo dos nossos
olhos espirituais se abrirem e não vivermos em NADA os padrões do mundo, e, em tudo, levarmos ao
mundo os padrões e princípios de uma família cristã. Nessa chamada o Senhor quer restaurar a geração de
sacerdotes e profetas, para que não só ensinem no templo, mas, também, que façam das suas casas um
novo templo.
Casais! Famílias! As melhores faculdades de teologia, as melhores escolas de profetas, os maiores
centros de evangelismo, são suas casas! É tempo de investirmos tempo com a nossa família: o esposo
sentar com a sua esposa, estudarem juntos, lerem juntos, pesquisarem juntos, incentivarem um ao outro,
desatarem a unção, cada cônjuge fazendo do outro o maior líder na visão celular. É hora de voltarmos a
ensinar os nossos filhos dentro da nossa casa, com os cultos familiares, e de os pais investirem nos filhos e
fazê-los santos e poderosos em Deus. Isso é cumprir uma chamada.
Hoje sentimos no nosso coração um desejo profundo, que vem do coração de Deus, de vermos a
restauração e o avivamento em cada lar. Tomemos como exemplo o profeta Malaquias: o maior peso sobre
ele era a violação da aliança da lei. Malaquias dizia: Deus sempre amou o seu povo, mas eles não haviam
assimilado a profundidade do amor, e na verdade eles retribuíam com desonra e desobediência (Ml 1.2
parafraseado). Também havia a indiferença do povo com as ofertas, pois eles se preocupavam em viver
tendo o melhor para eles, porém, os sacrifícios e ofertas para o Senhor Deus eram da pior espécie, com
animais cegos e doentes (Ml 1.7-14). Os próprios sacerdotes se voltavam contra Deus, violando
abertamente o compromisso (Ml 1.2-8), e, o mais grave, a maioria dos escolhidos por Yaveh haviam se
divorciado de suas mulheres, sinalizando assim seu descaso para com os ensinamentos, os princípios de
Deus (Ml 2.13-16).
Como Igreja do avivamento, temos que abolir o divórcio do meio dos líderes. Isso é inadmissível.
Uma aliança é indissolúvel e, se você pensa que seu casamento não tem mais jeito, saiba que não há
impossíveis para Deus (Lc 1.37).
O profeta Malaquias profetizou para o nosso tempo: “para vós, os que temeis o meu nome, nascerá
o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas; e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria” (Ml 4.12).
A história de Israel no antigo testamento se encerra com as profecias: “... e Ele converterá o coração
dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais...“ (Ml 4.6). Nosso intuito como casais, como
famílias, não é contemplar a possibilidade de sermos famílias benditas do Senhor, mas sim sermos,
verdadeiramente, abençoados, em um reino de sacerdotes cuja tarefa é demonstrar o que significa ser o
povo redimido de Deus e o mediador da revelação salvadora para todas as famílias da Terra, Jesus Cristo.
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É um tempo novo para os lares desta nação. O vento do Espírito Santo é soprado sobre cada casal.
Deus vai fazer da sua casa a sede do avivamento, o melhor lugar onde você poderá consolidar não só os
seus discípulos, mas o seu cônjuge e seus filhos.
Não desista! O Senhor confia na sua aliança e Ele escolheu o casal para ser referencial de que Ele é
um Deus que desde o princípio tem se preocupado com o projeto maior do seu coração: a família.
Nenhuma conquista é maior que a sua casa.
Que a sua casa seja a sede do avivamento, para que, por legalidade da sua casa e da sua família, as
casas dos seus discípulos também o sejam.
Sugestão de Louvor:

Wilson Ayub Jr. – Mir – www.montesiao.pro.br
Correção gramatical: Dc Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

