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ESTUDOS

Agosto/13 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

CARACTERÍSTICAS DA VIDA NO DESERTO
Texto: “Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes
quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou
não os seus mandamentos” (Dt 8.2).
Introdução: Será que você tem vivido no deserto e ainda não compreendeu? Abaixo algumas
características inerentes à vida nesse local tão inóspito.
1.

Motivação errada no coração
Algumas pessoas pensam que estão realizando a obra de Deus, mas estão edificando um
monumento para si mesmas. O deserto instiga a manifestação de motivações erradas no nosso
coração.
O deserto é lugar de sol, assim nós vemos à luz de Deus. É também local de sequidão, todo o
que vive na carne é seco, árido, não tem nada para ministrar ao outro. Reconhecendo as
motivações erradas poderemos avançar para a Terra Prometida. (Ex 13.3,5).

2.

Ausência de Celebração
Só podemos celebrar a redenção com revelação vivenciando a plenitude da vida ressurreta.
A Páscoa era para ser contada aos filhos. Era a única maneira das crianças compreenderem o
propósito de Deus. Muitos pais, hoje em dia, não vivem a vida abundante de Deus, vivem no
deserto. Talvez seja esse o motivo por que muitos filhos de crentes não se convertem. O Senhor
ordenou a celebração de três festas (Ex 23.14-16) todas ligadas ao plantio e a colheita. O deserto
não é lugar de festa, mas de tédio. Muitos crentes não conseguem celebrar, certamente por que
estão no deserto.

3.

Indisciplina e falta de compromisso com Deus – Dt 12.7-8
No deserto, não se semeia nem se colhe nada; logo, podemos afirmar que o crente carnal, que
vive no deserto, também não possui fruto nenhum para apresentar a Deus. Isso por que só faz o
que lhe parece bom aos próprio olhos. Suas ações poderiam até ser sinceras, mas sem a direção
do Espírito Santo (1Co 10.5).

4.

Não entram no descanso – Dt 12.9; Hb 4.9,10
Enquanto vivermos apenas para fazer aquilo que agrada ao nosso coração, jamais
desfrutaremos o descanso do Senhor, razão pela qual somos atribulados por preocupações e
ansiedades. Se ainda não temos o descanso do Senhor com certeza é por que ainda vivemos no
deserto.

5.

Não se apropriam da herança
A incredulidade impediu o povo de Israel de conquistar a terra de Canaã (Nm 13.33). A
incredulidade é o único motivo que nos impede de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós
em Cristo.
Compartilhar: Quais as evidências de uma pessoa que está vivendo no deserto? É possível
viver vagando pelo deserto e não estar ciente disso?

6.

Mente mundana – Nm 11.4-8
O Maná era bom, ao servir o propósito para o qual foi enviado, mas originalmente, sua
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finalidade não era se tornar a dieta básica dos filhos de Israel durante 40 anos. Deus havia
preparado para eles a terra de Canaã, porém, eles preferiram ficar no deserto, sonhando com o
Egito.
Aqueles que, apesar de redimidos, ainda vivem no deserto têm o apetite espiritual despertado
para as coisas mundanas. O cristão do deserto, invariavelmente, é um homem mundano.
Compartilhar: Você tem experimentado uma variedade de pratos (unção, sinais, prodígios,
milagres, maravilhas, dons etc.) ou apenas tradicional “feijão com arroz”? O que lhe impede de usufruir do
leite, do mel e das delícias de Canaã?
Conclusão: Poderíamos citar muitas outras características. No entanto, nos basta a exortação de
Paulo em 1 Co 10.1-13. Ele nos orienta a não viver conforme o exemplo de Israel. Quão triste e quão
amarga é a vida no deserto!

Sugestão de Louvor: No Deserto - Alice Maciel
Fonte:Lagoinha.com
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Agosto/13- 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

PERGUNTAI PELAS VEREDAS ANTIGAS
Texto: “Assim diz o Senhor: Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas
antigas, qual é o bom caminho; andai por ele e achareis descanso para a vossa alma; mas eles dizem: Não
andaremos” (Jr 6.16).
Introdução: A jornada do crente pode ser longa ou curta, mas seja qual for o tempo de sua
peregrinação neste mundo, ele jamais deve desviar-se das veredas antigas nas quais trilharam os heróis da
fé. A vigilância deve ser constante, pois há muitas encruzilhadas no caminho cujo fim é a perdição eterna.
1. Por que perguntar pelas veredas antigas?
a. Porque as novas são enganosas. O modernismo e o mundanismo têm penetrado em muitas
igrejas, levando muitos a se desviarem das veredas antigas da simplicidade, da oração, da santidade e
fidelidade à doutrina bíblica.
b. Porque as novas estão corrompendo o santo caminho – “E ali haverá bom caminho, caminho
que se chamará o Caminho Santo; o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo; quem
quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco” (Is 35.8).
c. Muitos estão trocando as Escrituras pelos ensinos de homens e doutrinas de demônios,
fazendo tropeçar os que antes andavam no caminho de Deus – “Ora, o Espírito afirma expressamente que,
nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de
demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência” (1 Tm 4.1,
2).
2. Quais são as veredas antigas?
a. Aquelas trilhadas pelos patriarcas, profetas e apóstolos. É o caminho do altar de oração, da
comunhão com Deus e da santificação, percorrido por Abel, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias e outros.
b. São os caminhos aspergidos com o sangue do Cordeiro. Muitos estão trocando a aspersão do
sangue de Jesus pelos prazeres do mundo.
3. Por que andar nas veredas antigas?
a. Porque foram santificadas com o sangue de Jesus. Todos os que andam nelas são justificados e
perdoados de todos os pecados – “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão
uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado” (1 Jo 1.7).
b. Porque elas têm a Palavra que satisfaz. Nelas aprendemos a verdade e não as fábulas do mundo
– “Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para
admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e
genealogias sem fim, que, antes, promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé” (1 Tm 1.3, 4).
c. Porque têm o poder do Espírito Santo para santificar. Os ensinos da Palavra e os altares da
oração e consagração a Deus santificam o crente e o afastam do mundanismo e do pecado –“Vós já estais
limpos pela palavra que vos tenho falado” (Jo 15.3).
d. Os construtores de novas veredas não têm e nem dão lugar ao Espírito que santifica; não têm
a alegria e nem o poder espiritual dos que têm o Espírito Santo. São árvores secas, só têm cascas – “E não
vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18).
Conclusão: É perigoso deixar as veredas antigas da Bíblia para andar em atalhos abertos por
homens enganadores – “Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns
apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que
falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
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Continua nestes deveres; porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes” (1 Tm
4.1, 2, 16).
As veredas antigas nos conduzem à vida eterna com Cristo – “Entrai pela porta estreita (larga é a
porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela), porque
estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela” (Mt
7.13, 14).

Sugestão de Louvor: -------------------

Fonte:www.montesiao.pro.br – Orlando Boyer
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Agosto/13 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

COMO VOCÊ SE VÊ
Quebra Gelo: pergunte para cada um de sua célula: COMO VOCÊ SE VÊ? O que você pensa de
si mesmo? Você se acha curado ou traumatizado, inferiorizado? Alguém quer compartilhar?
Provérbios 23.7 - COMO UM HOMEM PENSA EM SEU CORAÇÃO ASSIM ELE É
Pergunte: O que isso quer dizer? Nós somos aquilo que acreditamos que somos.
Pergunte: Você sabe o que Deus pensa de você? Leia JEREMIAS 29.11 Ele tem planos e
pensamentos de PAZ. Muitos acham que Deus não se preocupa com eles, mas Deus diz: TENHO PLANOS E
PENSAMENTO DE BEM PARA COM VOCÊ. VEJA!
GN 1.26 - À IMAGEM DE QUEM FOMOS CRIADOS? À IMAGEM E SEMELHANÇA DE
DEUS.
Deus te vê como um homem ou mulher vencedor ou vencedora, que tem um chamado, uma marca, que
sua vida tem um propósito definido, que você não está aqui no mundo por acaso, mas para viver tudo aquilo
que Deus planejou pra você, e para ser uma bênção para todos que estão ao seu redor.
GUARDE ISSO EM SEU CORAÇÃO: Deus não vai fazer nada através de você sem antes fazer
em você.
Muitos de nós não rompemos pois nos sentimos inferiores, rejeitados, incapazes, e isso é mentira, pois
somos todos iguais, com dons e aptidões diferentes, e essas diferenças são para completar o corpo.
JUIZES 6.11 ao 16
Vemos Deus se revelando a Gideão e motivando-o, chamando-o de valente. MAS GIDEÃO NÃO
ACREDITA NELE MESMO.
1ª verdade - PESSOAS TRAUMATIZADAS E INFERIOZADAS NUNCA SE SENTEM
CAPAZES
LEIA V: 12 E 13: Aqui vemos Deus chamando Gideão de varão valoroso e também vemos a resposta
de Gideão: AH SENHOR SE O SENHOR É CONOSCO POR QUE NOS SOBREVEIO TUDO ISSO ?
Leia V 14 E 15: O senhor olhou para ele e disse: “vai nessa tua força e livra Israel”. Gideão respondeu
novamente com ar de inferioridade: “Ai meu senhor como livrarei Israel, minha família é a mais pobre e eu o
menor da casa de meu pai.”
Leia V 19 o 25 e 27 - Vemos nesses versículos que Gideão não era pobre pois tinha cabrito, bois e
servos, mas o problema de Gideão estava no coração, na alma, Gideão não tinha motivos para sentir-se assim.
Pergunte: Conhece alguém com o mesmo sentimento de Gideão?
Nós não sabemos como foi a infância de Gideão, quem sabe esse sentimento não surgiu quando seu
caráter, sua personalidade, estava sendo formado.
Chamo atenção agora de quem é pai , avô, mãe, avó tio, tia ou qualquer um que tem a
responsabilidade ou autoridade sobre qualquer criança, toda criança precisa saber e sentir que é amada,
aceita desde o ventre da mãe, e não sentir-se como peso, como fardo, como algo que veio para atrapalhar,
e sim como alguém que veio para completar.
VOCE SABE A DIFERENÇA ENTRE COMPORTAMENTO E IDENTIDADE?
Comportamento são as atitudes da criança (Ex: Mentir, Chingar, respeitar, honrar etc)
Comportamento tem que ser corrigido ou elogiado.
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Identidade é o que forma a personalidade e o caráter da Criança – Toda Criança precisa saber
que é amada, querida, bem vinda dentro da família. Temos que abençoar a identidade
Guarde isso:
Comportamento tem que ser corrigido ou elogiado
Identidade tem que ser abençoada.
Não coloque nomes tão diferentes que possam humilhar os filhos ou envergonha-lo na frente dos
amigos, para que as crianças não cresçam com traumas.
Nós sabemos o final da história em que Gideão entendeu que o Senhor era com ele, livrou Israel e
derrotou o exercito dos midianitas com apenas 300 homens.
I SAMUEL 16. 1 AO 13
2ª Verdade – DAVI É O EXEMPLO DE QUE PESSOAS SARADAS PODEM SER GRADIOSAMENTE
USADAS POR DEUS. DAVI TINHA MUITOS MOTIVOS PARA SER TRAUMATIZADO, MAS NÃO ERA,
ANTES ERA UM ADORADOR CURADO DE TODAS AS FERIDAS.

Nesses textos vemos a história de Davi que era rejeitado em sua própria casa, quando Samuel foi na
casa de seu pai, reuniram toda a família menos Davi. Qualquer um de nós poderia sentir-se rejeitado, mas nunca
ouviu-se Davi reclamando de seu pai nem de seus irmãos e muito menos com espírito de inferioridade, pelo
contrário, enquanto todos estavam com medo de Golias, o único que não teve medo foi Davi. Nós sabemos a
história: Davi se tornou um dos reis mais importantes de toda a bíblia. Deus não olha como o homem, o
homem vê a aparência mas Deus vê o coração.
Muitos de nós não rompemos porque nos sentimos inferiores, não abraçamos nossos filhos porque não
tivemos relacionamentos com nossos pais, fomos feridos, abusados, nos retraímos porque fomos humilhados,
namoros que não terminaram bem, sentimento de culpa porque o pai abandonou a mãe, etc...
NÓS SOMOS LITERALMENTE O QUE PENSAMOS, PODEMOS ESCOLHER: OU SEREMOS
PARECIDOS COM GIDEÃO ANTES DE SER CURADO OU SEREMOS IGUAIS A DAVI VENCEDORES.

Pergunte o que mais te chamou a atenção nessa palavra?
Líder - chame para orar, ministre na vida dos membros da célula. Se tiver alguém com sentimento de
inferioridade, traumas de infância, sentimento de culpa porque foi um pai ou mãe autoritária que feriu os filhos
com palavras e ações, diga que o bálsamo do Senhor já foi derramado. Ninguém foi mais humilhado ou
rejeitado do que JESUS, os mesmos que foram curados por ELE diziam “crucifica-o”. ELE sim, sentiu a
rejeição de toda aquela multidão, mas ELE baseava sua vida no que o pai dizia a seu respeito: “Eu é que sei
que pensamento tenho a vosso respeito”.

Sugestão de Louvor:

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

