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ESTUDOS

Julho/13 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

CONFIAR EXIGE
Texto: Provérbios 3.1-12
Introdução: Confiança é um derivado da fé, pois, quem tem fé crê e confia. Confiança resulta em
segurança devido ao bom conceito que se faz de alguém. Quando cremos e confiamos somos produtivos e
vivemos em paz conosco, com as pessoas e com Deus. A confiança é generosa, derrama a multiforme graça
de Deus, mas é exigente.
1 - MEMORIZAR E OBEDECER A PALAVRA DE DEUS
"Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos; porque
eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz" (vs.1, 2).
Aquele que confia em Deus memoriza a Sua Palavra, guardando seus ensinamentos no coração. Essa
confiança proporcionará a longevidade, vida e paz.
Todas as pessoas sensatas desejam vida longa com paz e prosperidade, mas Deus exige conhecer e
obedecer a Palavra para que a bênção seja derramada.
2 - LEALDADE E FIDELIDADE A DEUS
“Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço; escreve-as na tábua do teu
coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens” (vs. 3, 4).
No sentido mais profundo "não te desamparem a benignidade e a fidelidade" quer dizer "não deixe
de ser leal e verdadeiro"; portanto, se assim agirmos teremos o favor de Deus e a sua fidelidade - "Pois o
SENHOR é bom; o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim" (Sl 100.5).
3 - NÃO CONFIAR NA SABEDORIA HUMANA
"Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios
olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do mal" (vs.5-7).
Coração, na Bíblia significa local que abarca o intelecto, emoção e volição, é sinônimo de cérebro e
inteligência. Então, a recomendação é que apenas confiemos no Senhor, negando toda a suficiência
humana, ou seja, intelectualidade e diplomas não levam ninguém para o céu.
A sabedoria que salva é confiar em Deus, pois a pessoa vaidosa acha-se sábia aos seus próprios olhos
e arranja muitas confusões. Quando confiamos em Deus ele nos livra de todo o mal e de todas as pessoas
más - "Confie em Deus, o SENHOR, e faça o bem e assim more com toda a segurança na Terra Prometida.
Que a sua felicidade esteja no SENHOR! Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas
mãos do SENHOR, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com
que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia" (Sl 37.3-6 NTLH).
4 - DAR A DEUS O QUE É DE DEUS
“Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente
os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares” (vs.9,10).
Aquele que confia dá a Deus o que é de Deus, honrando-O com as primícias de tudo o que ganha e
obedecendo ao mandamento bíblico sobre o dízimo (Ml 3.10; Mt 6.33). Quem confia obedece e
experimenta a prosperidade do Reino de Deus.
5 - NÃO REJEITAR A CORREÇÃO DE DEUS
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“Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor
repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem” (vs.11,12).
Quem confia aceita ser disciplinado, mesmo que doa, pois é a demonstração do amor do Pai para
que não tenha prejuízo maior ou venha a cair na perdição eterna - " porque o Senhor corrige a quem ama e
açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que
filho há que o pai não corrija? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo,
sois bastardos e não filhos" (Hb 12.6-8).
Conclusão: Só confia em Deus quem já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, pois confiar é
uma disposição gerada pelo poder do Espírito Santo, na alma do ser humano, por ter decidido ser crente e
fiel. Você confia em Deus ou pensa que confia?
Prs. Jário e Lúcia
(Adaptado do Pr. Paulino Cordeiro – Comun. Evang. Família Abençoada – CEFA)

Sugestão de Louvor:
Fonte:Prs Jário e Lúcia www.montesiao.pro.br
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Julho/13- 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

OS SINAIS DA MATURIDADE EM JESUS
(“Caro líder, mesmo que a lição já contenha os versículos explanados, dê a oportunidade para os componentes da célula
procurarem em suas Bíblias e lerem”)

Estamos em uma jornada rumo à maturidade, aprendendo a cada dia o por que de se precisar buscá-la.
Assim como se espera que, no plano natural, à medida que o tempo passa as pessoas se tornem adultas, também
se deve esperar um amadurecimento na vida espiritual. Enquanto isso não acontece, não temos como desfrutar
do melhor de Deus e nem ser usados por Ele de maneira consistente.
Hoje vamos estudar o posicionamento maduro que Jesus demonstrava com sua própria vida, e entender
como esses sinais podem e devem seguir aqueles que creem.
1) JESUS CRESCIA EM TODAS AS ÁREAS DE SUA VIDA
“E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens.” (Lc 2.52)
Esse é o primeiro sinal que Jesus deixava onde passava, maturidade e equilíbrio, não só espiritualmente,
no secreto do seu quarto, mas como também diante das pessoas, da sociedade.
Jesus demonstrava maturidade:
1) Sabedoria: Jesus era alguém que buscava. É crescer no respeito e na obediência de tudo quanto temos
aprendido. É fazer do “ouvir e praticar”, um verdadeiro estilo de vida.
2) Estatura: Fisicamente, tendo bons hábitos, trazendo saúde para seu corpo. É da vontade de Deus que
tenhamos saúde para vivermos bem e com grande disposição para o Seu Reino.
3) Graça diante de Deus: Espiritualmente, orava, jejuava e conhecia a Palavra. Jesus crescia no seu
relacionamento para com Deus e nós também devemos, a cada dia, aprofundar nosso relacionamento com Ele.
4) Graça diante dos homens : Socialmente, relacionamento era alguém agradável e exalava empatia pelas
pessoas. Não basta receber graça de Deus, nós também precisamos transmitir graça em nossos relacionamentos,
quer sejam na família, no trabalho, na Igreja ou na escola.
Por isso a vida de Jesus o credibilizava em todos os lugares.
2) NÃO ERA GOVERNADO POR DINHEIRO E FAMA
“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e
desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro” (Mt 6.24).
“Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só,
para o monte” (Jo 6.15).
“Porque o Meu Reino não é deste mundo” (Jo 18.36)
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de
nós. (2Co 4.7).
Muitas vezes Jesus negou a fama e preferiu o anonimato. Ele nunca intentou em ser famoso como uma
celebridade, ele foi contra isso. Ao invés de andar com pessoas influentes, Jesus se relacionava com a escória
da sociedade, fugiu de seus fãs e plateia, não se auto-promovia, e até promoveu escândalos e polêmicas. Ele
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não estava preocupado em agradar sempre o público, não era político com os ricos que poderiam alçar sua
carreira.
Será que Jesus estava atrás de dinheiro? Será que ele veio a esta Terra à procura de dinheiro? É claro
que a resposta é não. Jesus não está interessado em dinheiro. Ele está interessado em nossos corações.
Se ele está interessado em nossos corações, então porque Ele falou tanto de dinheiro? Simplesmente
porque as pessoas possuem muitos tesouros e riquezas. E Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, ali
também estará o nosso coração. O coração sempre vai atrás do tesouro. Se existe algo que valorizamos e que é
importante para nós, não importa o que seja, o nosso coração vai atrás dele.
Quanto tempo se dedica para a obra de Deus? E para o trabalho? Já reparou quem vive atrás de riqueza?
Deixa família e ministério de lado.
Sugestão de Louvor:

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

Aviso aos membros da célula:

“ Nos dias 02-04 de Agosto estaremos realizando o 5º Congresso do MCEO na Cidade de Caxambu-MG! Não perca essa
oportunidade de estar em Unidade com os demais irmãos das nossas Igrejas! Faça já sua inscrição pra reservar sua
camiseta e seu kit. Entre em contato com a secretaria de sua igreja ou seu Pr.”
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ESTUDOS

Julho/13 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

Cont. OS SINAIS DA MATURIDADE EM JESUS
“Caro líder, mesmo que a lição já contenha os versículos explanados, dê a oportunidade para os componentes da célula
procurarem em suas Bíblias e lerem”

3) JESUS TINHA UMA VIDA DE LEITURA BÍBLICA E ORAÇÃO
“Eu e o Pai somos um”, disse Jesus aos judeus no Pórtico de Salomão” (Jo 10.30).
“Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus,
que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus” (Hb 5.7)
Embora Jesus fosse “Deus”, enquanto esteve aqui na terra, tomou a forma de homem tendo assim as
mesmas necessidades que as nossas. (Fp 2.6-8)
Jesus nos mostra a enorme importância de termos a oração como um estilo de vida.
Ele orava, por ele mesmo e intercedia pelos outros.
Orando por ele mesmo:
“Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice” (Mt 26.39)
Orando pelos outros: na cruz, das sete palavras ali proferidas, três foram orações: a primeira, em favor
daqueles que o crucificavam:


“Pai, perdoa-lhes”. (Lc 23.34)



“Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?”(Mc 15.34) e “Pai, nas tuas mãos entrego meu
Espírito!”(Lc 23.46).

“Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele” (Lc 11.1)
Ele orava agradecendo as refeições, ele orava quando tinha alguma atitude a tomar, ele orava quando
estava aflito e no momento em que sabia que iria ser traído e preso, ele orou. Será que estamos seguindo seus
passos? (IJo 2.6)
4) COMPAIXÃO E AMOR DE JESUS PELO OUTROS
“porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor”(Mt 9.35-38).
“Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes”
(Mt 14.14).
“Tenho compaixão desta multidão” (Mt 15.32).
A compaixão é um dos sentimentos mais identificados em Jesus Cristo. Na sua origem, a palavra
“compaixão” remete a um movimento interno, profundo, vindo das entranhas e que uma vez experimentado,
brota de forma concreta em ação. Jesus deixa-se perturbar por esse sentimento em várias ocasiões: diante das
multidões, pelo falecido Lázaro e suas irmãs, pelos cegos, leprosos e outros doentes que Lhe acorriam aflitos.
Não se pode confundir a compaixão de Jesus pelo sentimento de pena. A primeira, é sempre maior, é
aquela que comove o coração, mobiliza para a ação e efetivamente cria algo novo.
ELE MUDAVA AS VIDAS PELO PODER DA COMPAIXÃO NO MINISTÉRIO!
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“todos os que estavam padecendo vários males e tormentos: endemoninhados, epiléticos e paralíticos”
e ele os curava (Mt 4.23-24).
“Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti
mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a
Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos
atos merecem; mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino.
Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. ” (Lc 23.39-43)
A compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio ia muito além do mero sentimento. Ele se entregava ao
ministério de aliviar os outros de suas dores.
O que temos feito?

“Líder, faça uma oração para que todos possasm superar suas dificuldades (diante de cada tópico) e crescer
em amadurecimento”.

Sugestão de Louvor:

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

Aviso aos membros da célula:

“Já fez sua inscrição pro 5º Congresso do MCEO? Se não fez, está na hora de fazer! Procure a secretaria ou o Pr de sua igreja para
demais informações e faça logo sua inscrição! Vamos estar em Unidade louvando e adorando nosso Deus!”

Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42 - CNPJ: 01.249.303/0007-09
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG

www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br
Anunciando a verdade que liberta!

ESTUDOS

Julho/13 - 5ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

“O PREÇO DA VIDA COM DEUS”
Texto: Lucas 9.23-27, Mateus 16.24-28 e Marcos 8.34 (ORE ANTES DE MINISTRAR).
Introdução
Existem preços que pagamos neste mundo como: impostos, pedágios, planos de saúde, casa
própria, carros, móveis, roupas e alugueis. Pessoas também pagam por batismos (Igreja Católica),
missas, casamentos, correntes de libertação, trabalhos de macumba e curandeirismo. Também pagam
médicos, psicólogos, advogados,etc. Mas, temos um preço a pagar:
1º- NEGAR A SI MESMO:
1.1 - Revestir-se do novo homem: Mt 9.16,17;
1.2 - Não viver mais para si mesmo: 1Co. 1.1-9.
2º- TOMAR A CRUZ CADA DIA:
2.1 - A cruz fala de morte: Gl 2.20; Gl 5.24; Gl 6.14;
2.2 - A cruz fala de compromisso: Mt 5.13-20; Mt 6.19-24; Mt 7.13-23.
3º- SEGUIR A JESUS:
3.1 - Largar tudo: Mc 2.14; Mt 4.18-22;
3.2 - Viver experiências com Jesus: At 9.1-5; At 26.14.

Conclusão: Qual o preço que você tem pago nestes dias? Um preço material? O preço do
discipulado? O preço da verdadeira vida com Deus? Que cada um nesta noite, possa refletir sobre sua
vida com Deus.

Sugestão de Louvor:

Fonte: Pr. José Maria Savazzi www.slideshare.net/itamarbf/50-estudos-para-celulasCorreção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

Aviso aos membros da célula:

“Está chegando a hora! É nesse final de semana o 5º Congresso do MCEO! Esperamos os amados lá na cidade de Caxambu para

juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus nesse “Tempo de Unidade!”

