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 ESTUDOS Janeiro/13 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

PARA QUE O MUNDO CREIA  
 João 17.21 

 

Através de quem você chegou na igreja / célula? Pesquisas mostram que a comunhão é a melhor forma 

de evangelismo. Apenas 1,1% dos cristãos se convertem a Jesus através da TV,  2,9% pela rádio 

e  4,4% através de cruzadas. Porém 29,9% se achegam ao Senhor através de amigos e 49,7% através de 

parentes! Por isso Jesus orou pela nossa unidade como forma de ganhar o mundo. 

  

1 – O alvo e o método de Jesus (Jo 17.20-23): A nossa unidade foi o tema da oração de Jesus. 

  

·         Jesus orou por nós que ainda creríamos (Jo 17.20); 

·         O alvo de Jesus é que o mundo creia (Jo 17.21; I Tm 2.3 e 4); 

·         O método de Jesus é a nossa unidade (Jo 17.21 e 23); 

·         Essa unidade não é perfeita, mas precisa ser aperfeiçoada (Jo 17.23); 

  

Estamos honrando a oração de Jesus por nós? O que temos feito para aperfeiçoar nossos 

relacionamentos? 

  

2- Uma missão possível: Não é fácil, mas é possível sermos UM em todo o tempo. 

  

·         Para isso Ele nos deu Sua glória (Jo 17.5 e 22); 

·         Para isso Ele nos deu Seu amor (Rm 5.5; Cl 3.14); 

·         Para isso Ele nos deu Seu Espírito (Ef 4.3 NTLH); 

·         Para isso Ele nos deu Sua família (Ef 2.19 e 3.14 e 15); 

·         Para isso Ele nos deu Seu exemplo (Jo 13.1); 

  

Este ano vamos crescer em unidade como nunca crescemos antes. Em nossa família, em nossa célula e 

em nossa Igreja! E esse amor atrairá muitas pessoas para o Senhor Jesus. 

  

Aos Visitantes: Jesus te ama e quer que você faça parte da família de Deus. Todo homem nasce em uma 

família humana, mas apenas aqueles que aceitam a Jesus nascem na família de Deus (Jo 1.12).Você pode 

receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida repetindo esta oração... 

  

 

 

 

Sugestão de Louvor: Temos Que Ser Um - Fernandinho 

 
Fonte: Igreja Cristo Salva - http://cristosalvaigreja.blog.uol.com.br/arch2010-01-10_2010-01-16.html 

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS 
 

Janeiro/13- 3ª SEMANA 
 

CÉLULA FAMILIAR 
 

O PODER DA UNIDADE 
  

A unidade é o segredo para alcançarmos uma vida próspera e feliz. O segredo da vida é sermos UM. 

Em primeiro lugar, devemos ser UM com Jesus (I Co 6.17). Em segundo lugar, devemos ser UM na família (Sl 

128.3 e 4). Em terceiro lugar, devemos ser UM no trabalho (Ec 4.9) e finalmente devemos ser UM como 

igreja (Jo 17:22). Hoje vamos aprender os 10 benefícios da unidade: 

  

1.      A nossa unidade alegra o Senhor! (Sl 133.1); 

  

2.      A nossa unidade ativa o óleo da unção de Deus! (Sl 133.2); 

  

3.      A nossa unidade é orvalho restaurador! (Sl 133.3a); 

  

4.      A nossa unidade atrai benção e vida! (Sl 133.3b); 

  

5.      A nossa unidade nos faz conquistar mais! (Ec. 4.9); 

  

6.      A nossa unidade provê ajuda no dia mau! (Ec. 4.10; Pv 17.17); 

  
7.      A nossa unidade aumenta a nossa força! (Ec. 4.12); 

  

8.      A nossa unidade desata o agir de Deus! (Mt 18.19); 

  

9.      A nossa unidade traz a presença de Deus! (Mt 18.20); 

  

10.  A nossa unidade é a melhor pregação para o mundo! (Jo 17.21, 23); 

  

Aos visitantes: sua vida pode mudar! Una-se ao Senhor Jesus hoje, Ele tocará seu coração, sua 

família, seus relacionamentos e tudo mais. Você pode, hoje, unir-se ao Senhor Jesus entregando sua vida a Ele 

repetindo esta oração comigo (líder: faça uma oração de entrega a Jesus!)  

 

  

Discussão: De que maneira prática nossa célula pode cultivar a unidade? 
 

 

 

Sugestão de Louvor: Autor da Vida – Flávia Ribber 

 
 

 

Fonte:Igreja Cristo Salva - http://cristosalvaigreja.blog.uol.com.br/arch2010-01-10_2010-01-16.html 
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel  

Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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 ESTUDOS Janeiro/13 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

 

UMA IGREJA MODELO 

  O que você mais gosta na nossa Igreja? A Igreja Primitiva é, até hoje, considerada uma Igreja modelo, 

porque crescia em número (evangelismo eficaz) e crescia em qualidade (forte comunhão). Hoje vamos aprender 

com aqueles irmãos do primeiro século como ser uma célula e uma Igreja modelo: 

 1-      O segredo da Igreja primitiva: 

 ·         Os irmãos eram UM de coração e de alma (At 4.32); 

·         Os irmãos cuidavam uns dos outros (At 4.34); 

·         Os irmãos priorizavam o ESTAR JUNTOS (At 2.44); 

·         Os irmãos eram unânimes (mesmo sentimento) (At 2.46); 

·         Os irmãos se reuniam no templo (At 2.46); 

·         Os irmãos se reuniam nas casas (At 5.42); 

·         Esse tipo de unidade atrai as pessoas para Jesus (At 2.47); 

 Como podemos ser UM de coração e de alma? Como podemos cuidar melhor uns dos outros? Como 

podemos investir mais tempo para estarmos juntos? 

 2-      Três ingredientes para se tornar UM (At 2.46): 

 ·         Perseverança: para renunciar nossa agenda, nosso tempo pelos outros. Porque o maior inimigo do amor 

não é o ódio, é o egoísmo (I Co 13.5b); 

 ·         Alegria: a verdadeira comunhão não é fardo para ninguém. Precisamos cultivar um ambiente alegre em 

nossa família, nossa célula e nossa Igreja. (Fp 4.4); 

 ·         Singeleza: é ser simples, humilde e espontâneo, “sem gelo”, sem formalidades. O orgulho e a soberba 

erguem muros entre as pessoas, a humildade constrói pontes (I Pe 5.5b); 

  Estamos construindo muros ou pontes entre nossos familiares, irmãos e amigos? 

  

Aos Visitantes: não ande só, una-se a nós! Una-se ao Senhor! Faça parte da Igreja de Jesus, dessa família 

espiritual. Nosso Pai é Deus, e Ele o aguarda, Ele quer tocar em você e transformar a sua vida. Receba o Senhor 

Jesus como seu salvador repetindo uma oração comigo (Líder: faça uma oração de entrega a Jesus). 

Sugestão de Louvor: Autor da Vida – Flávia Ribber 
Fonte:Igreja Cristo Salva - http://cristosalvaigreja.blog.uol.com.br/arch2010-01-10_2010-01-16.html 

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS Janeiro/13 - 5ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

 

O PURÊ DE BATATAS 

 Como você acha que as pessoas descrevem você? Líder leia João 17.21-23. Muitas pessoas na Igreja são 

como batatas em um saco, estão juntas, mas não estão unidas. Por outro lado, no purê as batatas de fato são 

UMA só coisa. Vamos aprender a receita para nos tornarmos um “purê de batatas espiritual” que nos leve a ser 

UM como Jesus orou. 

 1-      As batatas precisam ser mergulhadas na água: 

·         A água da Palavra nos lava de toda a impureza (Jo 15.3); 

·         A Palavra também quebranta a dureza do coração (Jr 23.29); 

·         Por isso, devemos sempre falar a Palavra uns aos outros (Cl 3.16); 

 2-      As batatas precisam ser fervidas no fogo do Espírito: 

·         Precisamos ser fervorosos de Espírito (Rm 12.11); 

·         Esse fogo vai consumir toda resistência (Hb 12.29); 

·         Por isso devemos orar e jejuar uns pelos outros (Tg 5.16 b); 

 3-      As batatas precisam ser descascadas: 

·         É ser transparente, vivendo sem máscaras (Pv 28.13); 

·         É ser humilde para abrirmos nosso coração (Rm 12.16; Fp 2.2-8); 

·         Por isso devemos ser sinceros uns com os outros (Tg 5.16 a); 

 4-      A massa das batatas precisa ser misturada: 

·         Precisamos investir tempo para estarmos juntos (At 2.44): 

·         Por isso devemos esforçar para passar mais tempo juntos. 

·         Qual foi a última vez que convidamos alguém para almoçar / jantar? (At 2.46); 

 Aos visitantes: as  receitas são boas, porém o principal segredo são as mãos que as preparam. O Senhor Jesus 

tem trabalhado em muitas vidas e quer trabalhar na sua também. Deixe-o tocar em você, entregue hoje o seu 

coração e sua vida a Ele. (Líder: você poderá fazer com ele uma oração de entrega a Jesus). 

        Sugestão de Louvor: 

 
Fonte: Igreja Cristo Salva - http://cristosalvaigreja.blog.uol.com.br/arch2010-01-10_2010-01-16.html 

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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