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 ESTUDOS Novembro/12 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

ACERTANDO O ALVO DOS BONS RELACIONAMENTOS 
Efésios 5.21 a 6.9 

 

Nesse trecho de Efésios, o Apóstolo Paulo apresenta uma série de recomendações para 

desenvolvermos bons relacionamentos em todas as esferas da nossa vida. No versículo 21, ele afirma que a 

SUJEIÇÃO MÚTUA deve ser a premissa para nos relacionarmos na Família da Fé, ou seja, cada um deve 

considerar o outro superior a si mesmo, seguindo e respeitando o exemplo de Jesus. Da mesma forma, 

devemos repetir essa atitude em todas as nossas relações interpessoais, principalmente: 

1. NA RELAÇÃO ENTRE MARIDO E ESPOSA (5.22-33): 

a) Paulo deixa um modelo de relacionamento para os casais: a relação de Cristo com a Sua Igreja! 

Será que os problemas conjugais não seriam drasticamente reduzidos se o marido, a exemplo de Cristo, 

realmente demonstrasse amar sua esposa a ponto de dar sua vida por ela? Mulheres, como não respeitar e 

não se submeter a um amor tão grande assim? 

b) “Deixará o homem... e se unirá à sua mulher” (v. 31) Se casamentos são cercados de preparativos, 

expectativas e sonhos, por que o clima de “lua de mel” costuma durar tão pouco? “Para toda ação existe uma 

reação”. Como esse princípio da Física pode ser aplicado aos relacionamentos conjugais (v. 33)? À luz desse 

texto, como tratar as questões de divórcios e separações no meio da sociedade? 

2. NA RELAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS (6.1-4): 

a) Jesus é o Filho de Deus. Pensando nisso, de que maneiras Ele provou ser submisso e obediente ao 

Pai Celeste? Em contrapartida, o que a desobediência e o desrespeito têm causado no meio da família e da 

sociedade? Cumprir uma ordem, na certeza de receber um grande benefício ou vantagem, é uma tarefa 

difícil? Por que tantos filhos têm dificuldade em honrar seus pais com tamanha promessa? 

b) Todos nós estamos sujeitos a autoridades sobre a nossa vida e toda autoridade procede de Deus 

(Rm 13.1). Quando desobedecemos nossos pais, responsáveis e demais autoridades, com quem também 

estamos falhando? E quanto às autoridades, quando não são coerentes a ponto de prejudicar ou causar 

irritação, para quem também prestarão contas? Como disciplinar com amor? 

3. NAS RELAÇÕES DE TRABALHO (6.5-9): 

a) Aos empregados, além da obediência e submissão devidas às autoridades, Paulo acrescenta mais 

duas qualidades: sinceridade e boa vontade. Temos sido leais e dedicados a ponto de sermos comparados a 

Jesus pelos nossos empregadores? 

b) De acordo com o v. 8, o que o crente, sendo um bom funcionário, recebe além do seu salário? 

Quais os reflexos de um ambiente ameaçador nas relações de trabalho? No v. 9 o apóstolo deixa um alerta 

aos empregadores cristãos: ninguém, por mais autoridade que possua, está acima de Deus! 

CONCLUSÃO 

A vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo são repletas de atitudes e expressões de amor, sujeição, 

submissão, obediência, serviço e justiça. Ele deve ser o nosso único modelo, o nosso maior objetivo. Se nós 

somos “novas criaturas” em Cristo, devemos mostrar a todos que estão ao nosso redor as mesmas marcas do 

nosso Salvador. Acertar o “Alvo dos Bons Relacionamentos” é mirar no centro. Que JESUS seja o centro de 

todos seus relacionamentos, amém! 

Sugestão de Texto: Não Prejudique o Navio (Pra. Ivane Maciel) – Gotas do Saber (007) 
 

“ Comunicamos a todos que nos dias 23, 24 e 25 de Novembro teremos o 1º Encontro de Jovens da CEO São Lourenço, os 
interessados, deverão dar  os nomes pra secretaria do MCEO até dia 19 e deverão ministrar o pré-encontro aos encontristas que passarão por 
esse encontro” 
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ESTUDOS 
 

Novembro/12 - 3ª SEMANA 
 

CÉLULA FAMILIAR 
 

EXORTAÇÕES À SANTIDADE 
Efésios 4.25 e 5.2 

Cristãos comprometidos com Deus anseiam por viver em santidade. Afinal, a presença de Deus 

não combina com uma vida manchada pelo pecado. Por isso, diariamente devemos procurar a santidade e, se 

cairmos, devemos confessar e deixar o pecado. A garantia que temos é que o sangue do nosso Senhor Jesus 

Cristo nos purificará de todo pecado. Devemos buscar a verdade, pois não queremos entristecer o Espírito e 

queremos ser imitadores de Deus. É isso que veremos neste estudo. 

 

1. A VERDADE (vs 25-29) 

a) Compartilhe uma situação onde a mentira trouxe-lhe um grande prejuízo. 

b) Você acha que é difícil levar uma vida apenas com as verdades? Por quê? 

c) Irar-se, furtar e pronunciar palavras torpes são atitudes comuns de pessoas que não receberam a 

Jesus como Salvador. Dizer que temos Jesus como Salvador sem mudança dessas atitudes é viver uma vida 

de mentiras? 

 

2. NÃO ENTRISTECER O ESPÍRITO (vs 30-32) 

a) Qual é o seu sentimento quando você é ofendido por alguém? 

b) E como você se sente quando você ofende o seu próximo? 

c) Relacionamentos tornam-se frios e distantes com ofensas. Pensando nisso, como está o seu 

relacionamento com o Espírito Santo? 

 

3. IMITADORES DE DEUS 

a) Somente sendo filhos que podemos ser imitadores de Deus. As crianças observam os seus pais e 

os imitam. De quais formas podemos observar a Deus para imitá-lo? 

b) Comente: imitar a Deus é observar o Seu amor, que é demonstrado em benignidade, compaixão 

e prontidão em perdoar, ainda que essas atitudes sejam ofertas sacrificiais. 

 

CONCLUSÃO 

Se quisermos ser usados por Deus, andemos em santidade e Ele fará de nós vasos de honra: 

“Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer 

que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro 

e de prata, mas também de pau e de barro; uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se 

alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado 

para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os 

que, com um coração puro, invocam o Senhor.” (2 Timóteo 2.19-22). Multipliquemos essa verdade! 

 

Sugestão de Louvor: Oleiro – Diante do Trono 

 

Sugestão de Vídeo: Qual Vaso é Você? (Pr. Donizétti Macial) – 5 Minutos com Deus (030) 
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 ESTUDOS Novembro/12 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

PRESENTES DE DEUS 
Ef. 4.7-16 

No texto que lemos no início diz que Cristo “... concedeu uns [dons] para apóstolos, outros para 

profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres...”. Ele concedeu e concede ainda hoje 

dons ao seu povo. 

Mas o que é um dom? Qual o objetivo de um dom? A palavra “dom” significa presente! Portanto os 

dons são dádivas celestiais. 

Presentes normalmente são especiais, mas quando estamos precisando de algo e ganhamos o que 

precisávamos, o presente é melhor ainda. Há presentes que servem apenas para enfeitar um ambiente, mas 

outros podem ser usados no dia a dia. 

Por isso os dons (presentes) que recebemos têm objetivos específicos, ou seja, os dons espirituais são 

concedidos por Deus com o objetivo específico de nos ajudar nas nossas necessidades, nas nossas 

debilidades e capacitar-nos a cumprir a Missão que Cristo nos comissionou: ir, fazer discípulos e batizar! 

(Mateus 28:18-20). É isso que veremos neste estudo. 

 

1. PRESENTEOU COM GRAÇA (vs 7-10) 

“Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro; recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, 

para que o SENHOR Deus habite no meio deles” (Salmos 68.18). 

a) Você gosta de receber presentes? Lembra qual foi o último presente que recebeu? Pense, qual foi 

presente que você ganhou que mais te marcou? Qual o presente que você deu que mais emocionou a pessoa 

que o recebeu? 

b) O pecado nos torna rebeldes, mas a salvação é um presente valioso. Com que finalidade Deus nos 

presenteou com a salvação? Você tem correspondido a esse propósito? 

 

2. PRESENTEOU COM DONS (vs 11-13) 

a) Todos que receberam a salvação também recebem dons. Você já meditou quais sãos os dons que 

Deus colocou ao seu dispor? 

b) De acordo com o versículo 12, qual é o motivo de recebermos os dons? (vs 12-13) 

 

3. PRESENTEOU COM MATURIDADE 

a) A segurança de termos recebido verdadeiramente os dons é chegarmos à unidade do corpo de 

Cristo. Sem divisões, partidarismo, facções, etc. Comente. 

b) Você já sentiu que muitas vezes os nossos desejos e ambições são como de crianças? 

c) A idade cronológica não tem nenhuma relação com a maturidade espiritual. O que é ser um 

menino na fé? 

 

CONCLUSÃO 

O melhor que podemos fazer a uma pessoa que nos dá um presente é mostrar a ela que esse presente 

valeu a pena. Que está sendo útil pra nós! Se eu ganho um presente e nunca uso, a pessoa que me presenteou 

vai ficar muito triste. 

Por isso, o que você tem feito com o presente de Deus, ou seja, os dons que Deus te deu? Tem usado 

para pregar o Evangelho ou estão guardados? Deus te chama hoje para proclamar a mensagem da salvação 

para os seus amigos. E você pode fazer isso orando por eles, fazendo amizade, convidando-os para a sua 

célula, oferecendo um estudo bíblico, levando-o aos cultos, na sua célula, etc... 
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Você gostaria de aceitar o chamado do Espírito Santo para cumprir a missão? Quer usar seus dons 

para proclamar a mensagem da salvação? Se você quer ser usado por Deus este ano, este mês, esta semana, 

hoje, para trazer pessoas a Jesus, feche seus olhos agora mesmo e ore ao Senhor dizendo: “Eis-me aqui, 

envia-me a mim!” (Isaías 6.8). Você está disposto a ir? 

 

Sugestão de Louvor: Eu Tenho um Chamado – Quatro por Um 

 

Sugestão de Estudo: Seja Fiel ao Seu Chamado (Estudos de Célula – Julho de 2012) 

 

Sugestão de Pregação: Sonhos que Geram Esperança – Flávia Ribber 
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