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 ESTUDOS Maio/13 – 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

MAIO: MÊS DA FAMÍLIA NA CEO 

VIDA FAMILIAR  

Ef 6.1-4 

             Trataremos, neste estudo, do relacionamento entre pais e filhos.  A sociedade em geral, hoje, colhe as 

consequências do desajuste nos relacionamentos familiares.  É notório que a maioria dos jovens envolvidos 

com vícios, criminalidade e prostituição é oriunda de lares desestruturados e que traumas familiares são 

presentes no histórico de vida dessa juventude.  

            A Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor para um casal abençoado.  Isso está 

revelado em Salmo 127.3 “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá”.  Tal palavra está no 

contexto de um lar que tem o Senhor como construtor (v. 1), protetor (v. 1b) e provedor (v. 2).  A pessoa que 

tem o Senhor como construtor, protetor e provedor de seu lar é muito feliz com os filhos que o Senhor lhe dá 

(v. 5).  Observe que o Salmo 127 descreve a realidade de uma família que tem a cobertura espiritual de 

Yeshua, o Messias – tal cobertura espiritual é retratada no Salmo 91 como a sombra das asas do Altíssimo.  

            Portanto, a primeira providência para que o relacionamento dos pais com os filhos seja harmonioso é 

atrair a cobertura espiritual do Senhor para a casa.  Para que você tenha seu lar coberto e suprido pelo 

Altíssimo, você precisa dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem 

confio” (Sl 91.2).  

            Outro fator é o discipulado que os pais devem exercer junto aos filhos.  Isso quer dizer que os filhos 

precisam ver nos pais referenciais para suas vidas.  O discipulado requer convivência – sendo que hoje em dia 

a falta de convivência na família é alarmante. Os pais não se juntam aos filhos nem mesmo nas refeições, e os 

filhos costumam conviver mais com terceiros do que com seus próprios pais. Observe que as Escrituras 

recomendam a convivência e o compartilhamento do conhecimento de Deus por parte dos pais: 

“Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em 

seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, 

quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar”. (Dt 6.4-7) 

            Observe nessas instruções que o Deus Eterno manda que haja convivência e ensino (discipulado) entre 

pais e filhos e que tal convivência sirva para que os pais transmitam a eles os ensinos de Deus.  Há uma 

promessa em Provérbios que garante que se uma criança for ensinada nos princípios estabelecidos pelo 

Criador, ela os seguirá até a idade avançada (Pv 22:6).  

            Em Efésios, na porção da Epístola onde o apóstolo versa acerca dos relacionamentos familiares, 

encontramos princípios para a vida familiar que, devidamente guardados, resultarão em múltiplas bênçãos:  

a)      A segurança de um relacionamento conjugal saudável é fundamental para o 

desenvolvimento salutar dos filhos.  Note que, antes de tratar especificamente sobre pais e filhos, o apóstolo 

trata de descrever o papel do marido e da esposa.  Quando esses papeis deixam de serem cumpridos, os filhos 
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são tremendamente afetados (I Tm 5.8).  

b)      Os filhos devem obediência e honra aos pais (Ef 6.1-3).  Na lista que o mesmo apóstolo Paulo 

apresenta as características das pessoas que aborrecem a Deus e que se entregam às práticas abomináveis que 

redundam em perdição, em meio a tantas práticas terríveis, consta a “desobediência aos pais” (vide Rm 1.28-

31).  Infelizmente não são poucos os pais sem autoridade e os filhos que desacatam seus pais. Mas no Reino de 

Jesus não é assim!  Continua valendo o que o Criador determinou ainda no Sinai: que o filho que não honrar 

seus pais não terá vida longa nem sucesso na terra! (vide Ef 6.3).  

c)      Há pais que empurram seus filhos ao caminho da rebeldia!  Tanto é verdade que o verso 4 

contém a ordem: “Pais, não irritem seus filhos...”  Outra versão traz: “Pais, não provoqueis vossos filhos à 

ira..”.  Na Epístola aos Colossenses, tratando da questão familiar, o apóstolo acrescenta que ao “empurrar” os 

filhos por esse caminho do desajuste e da rebeldia, os pais trarão “desânimo” sobre seus filhos (Cl 3.21). Ao 

invés disso, recomenda a Palavra que os filhos devem ser criados com instrução e conselhos do Senhor (Ef 

6.4b).  

          Aproveite agora para orar com seus discípulos. Este é um momento propício para ministrar acerca dos 

relacionamentos entre pais e filhos.  De acordo com a realidade de sua célula, trate da questão do perdão dos 

filhos aos pais.  Se seus discípulos são adultos, pais ou mães, leve-os a consagrar seus filhos no altar do 

Senhor, a pedirem perdão pelas faltas cometidas no trato com seus filhos e a rogarem por sabedoria para cria-

los.  Também é propício que os discípulos revejam como se relacionaram ou se relacionam com seus pais. É 

um excelente momento para haver pedido de perdão por toda desonra aos pais.  

          Não se esqueça de levar todos a reafirmarem a necessidade da cobertura espiritual de Yeshua sobre seus 

lares.  

            

 

 

 
Sugestão de Mensagem: Relação Pais e Filhos – Criança é Esperança (033) 

Sugestão de Louvor: Eu e Minha Casa – André Valadão 

                                             Família – Aline Barros 

Fonte: Pr. Paulo Petrizi www.pregaapalavra.com.br 
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel  

Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS 
 

Maio/13- 3ª SEMANA 
 

CÉLULA FAMILIAR 
 

RESPONSABILIDADES DO HOMEM COM A FAMÍLIA 

(I Tm 5.8) 

 

           A) AMAR A ESPOSA – “Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si 

mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela 

palavra.” (Ef. 5.25-26). 

 

B) EXERCER O MINISTÉRIO SACERDOTAL – “Decorrido o turno de dias de seus banquetes, 

chamava Jó a seus filhos e os santificava; levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o 

numero de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus,” (Jó 1.5). 

Intercessão:  No papel de sacerdote, o homem é o responsável por interceder por sua família diante de 

Deus. Precisa exercer esse papel com muita graça e autoridade. Muitas vezes vemos as mulheres como 

intercessoras e descansamos, nos esquecendo que esta tarefa biblicamente cabe a nós, homens, pais (Mt 

12.29). 

Unção e imposição de mãos: “Esta alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da Igreja e estes 

façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor,” (Tg 5.14). 

 

C) SER PROFETA – “Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falaras assentado em tua casa, e andando 

pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te,” (Dt 6.7). 

 

D) ADMINISTRAR O LAR – “E que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com 

todo o respeito,” (I Tm 3.4). 

 

E) SER O PROVEDOR -  “ No suor do rosto comerás o teu pão.” (Gn 3.19). “Do trabalho de tuas 

mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem,” (Sl 128.2). 

 

F) MANTER OS VALORES MORAIS – “ E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-

vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 

Deus,” (Rm 12.2). “ Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes,” (I Co 15.33). 

  

          “...larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela,” ( 

Mt 7.13). 

 

 Sugestão de Louvor: Deus da Família – Renascer Praise 

                                  Família Abençoada – Cassiane e Jairinho 
 

 

                                                                                                                                                                                    Fonte:www.montesiao.pro.br 
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel  

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

O PRINCIPAL PAPEL DA MULHER NO LAR 
SUBMISSÃO 
Do ponto de vista do mundo, este assunto para muitos é um assunto fora de moda. 

O humanismo é pregado e defendido com unhas e dentes. O culto ao ego, buscando satisfação própria. 

A Bíblia Sagrada nos fala sobre a submissão, mas antes ela retrata de forma clara e contundente o valor da 

mulher. Em Gn 2.18 vemos – “Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja 

idônea.” 

Nesse texto percebemos claramente que Deus criou um ser dotado de inteligência e capacidade para estar 

ao lado do homem para ajudá-lo, para auxiliá-lo em sua missão de governar e ter domínio sobre a terra. 

Deus criou ali um ser dotado de percepções que nós homens não temos, dotado de uma sensibilidade que 

nós homens não temos, de uma visão diferenciada. 

Deus criou um ser para completar o homem em todos os sentidos. 

Auxiliar, cooperar, motivar e inspirar são algumas ações que tornam a mulher esta co-participante dos 

mesmos planos, projetos e objetivos que Deus tem para o homem. 

No livro do Gênesis nós lemos sobre a entrada do pecado no mundo, vemos como Eva, primeiro, foi 

enganada pela serpente, e por causa disso Deus declara para ela: Gn 3.16b – “teu desejo será para o teu marido 

e ele governara sobre ti”. 

Deus ali estava delegando autoridade ao marido sobre sua esposa.     

Mas muito se fala sobre submissão, e perguntamos: 

 

O QUE É SUBMISSÃO? 
A Pra. Sandra Elyane define da seguinte maneira a submissão: 

“Ser submissa é você receber uma palavra de seu marido sobre algum assunto, se você não concorda, 

conversa com ele, tenta mostrar o seu ponto de vista de forma tranquila e cordata. Se ele não concordar com 

suas argumentações e se manter firme no seu ponto inicial, então você faz da forma dele sem contenda, sem 

resmungar, mas em amor”. 

A submissão, ao contrário do que muitas mulheres pensam, não diminui a mulher em nada, mas a 

engrandece e a preserva. 

A submissão não é um princípio humano, mas sim um princípio espiritual, e ele visa a preservação física, 

emocional e espiritual da mulher. É uma proteção para as mulheres. 

 

Existe uma hierarquia espiritual que precisa ser seguida: 

 Cristo é o cabeça do homem; 

 O homem é o cabeça da mulher; 

 Filhos submissos aos pais. 

 

COMO DESENVOLVER A SUBMISSÃO? 
 Ter disposição interior – A mulher deve depor as armas, deve render-se aos planos divinos. Seu coração 

deve querer, desejar e perseguir a submissão. 

 Deve conhecer e amar profundamente a palavra de Deus. – Salmos 119.97 – “Quanto amo a Tua lei! É a 

minha meditação todo a dia.” 

 Viver e andar no Espírito. – Gl 5.25 – “Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.”  Se a mulher 

não tiver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, torna-se muito difícil para ela compreender a submissão e 

andar nela. É preciso andar no Espírito para não andar na carne e dar vazão ao humanismo que é egoísta e busca 

somente seus próprios interesses. 

 Conhecer e respeitar a posição do marido – Deus conferiu ao marido a liderança e a autoridade no lar. 

Como já vimos, Deus o constituiu como: sacerdote, profeta, administrador do lar, provedor, protetor e etc... 
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A palavra de Deus nos diz que “A mulher sábia edifica a sua casa”. E, dentro dessa sabedoria, ela 

precisa incentivar seu marido a ser o líder do lar. 

Muitas vezes temos ouvido algumas mulheres dizerem: “Pastor, o meu marido é muito mole, ele tem um 

temperamento muito banana, e lá em casa eu tenho de mandar senão a coisa não anda.” 

Essa mulher precisa desenvolver a liderança em seu marido, incentivá-lo a ser o líder, o cabeça, a 

autoridade dentro do lar para que os princípios da palavra sejam mantidos dentro do lar e a bênção seja 

completa no lar. 

 

MAS COMO FAZER ISTO? 
 Intercedendo – “Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, 

intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham 

investidos de autoridade, para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito”. I Tm 2.1-

2; 

 Sendo sábia – “Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo próprio.” Pv 

25.11 – A mulher precisa saber o momento certo e as palavras certas para incentivar o seu marido; 

 Evitar as críticas destrutivas - Muitas mulheres se concentram somente nos erros do marido, quase nunca 

tem uma palavra de elogio; 

 Fazer o marido se sentir respeitado por ela e pelos filhos. – “Seu marido é estimado entre os juízes, quando 

se assenta com os anciãos da terra,” Pv 31.23; 

 Não permitir a interferência de terceiros; 

 Demonstrar alegria por ser uma esposa submissa. 

 

QUAIS SÃO OS RESULTADOS DE SER SUBMISSA? 
- Proteção espiritual; 

- Liberdade de ação em decorrência da confiança do marido; 

- Admiração dos filhos e do marido; 

- Alegria e paz por estar vivendo de acordo com os propósitos de Deus. 

 

Queridos, como sacerdotes de Deus, procurem viver segundo os princípios da palavra de Deus, 

para podermos ter uma Célula frutífera, uma família equilibrada, feliz e alegre. 

 

Sugestão de Louvor: Vem Sobre Mim – Fernanda Brum 

                                      Serviremos a Deus – Eyshila 

 

                                     Recomendamos ouvir as mensagens do quadro “Mulher Sábia” 

 

 
                                                                                                                                                                                    Fonte:www.montesiao.pro.br 

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

RESTABELECENDO A FAMÍLIA SACERDOTAL 
I Pedro 3.1-7 

 

            Não é segredo que o alvo principal de Satanás contra a Igreja de Jesus é a saúde das famílias. Na medida 

que o inimigo fere o coração da família, todo o projeto de expansão do Reino do Filho Amado fica prejudicado.  

Deus nos deu o ministério de reparar os muros de proteção da cidade e de reconstruir as ruas e moradias (Isaías 

58.12). 

            Um novo discípulo que, tão logo conheceu o Evangelho tomou uma decisão: foi procurar a esposa, de 

quem estava separado, e reconciliar-se com ela. A Visão objetiva atingir famílias e restaurá-las através do poder 

do Espírito. 

           a) O sacerdócio do marido e a santidade da mulher no lar:  Como Igreja em Célula com Discipulado um a 

um temos que oferecer à Igreja o modelo de família sacerdotal, onde o marido exerce seu papel de liderança 

responsável.  Pedro reafirma esse princípio no texto bíblico, recomendando às mulheres, que sejam sujeitas cada 

uma a seu marido (v. 1). 

           A capacidade de obedecer aos princípios de Deus – inclusive na questão do reconhecimento da autoridade 

do esposo no lar – é um enfeite que embeleza a vida a mulher cristã. A beleza da mulher não deve estar em 

enfeites exteriores, vestidos, penteados ou jóias, mas sim na observância dos princípios estabelecidos por Deus 

(v. 2). 

          Provérbios 11.22 afirma que há mulheres lindas, mas que não prezam por princípios de Deus e que se 

assemelham a jóia de ouro em focinho de porca!  Assim como Deus usou santas mulheres no passado, o Reino 

carece hoje de santas mulheres. Tais esposas são mulheres que colocam sua esperança em Deus (v. 5) e que têm 

como exemplo Sara – de quem cada mulher aqui é filha: Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não 

derem lugar ao medo. 

         Praticar o bem e não dar lugar ao medo – duas características das filhas de Sara. Que grande ministério o 

Senhor tem a desempenhar através dos filhos e das filhas de Abraão! Exatamente o que o Senhor pediu ao líder 

da família patriarcal: Seja uma bênção e creia! (Gn 15.1 “Não tenha medo, Abrão! Eu sou o seu escudo; grande 

será a sua recompensa.”). 

          b) O Convívio da Família Sacerdotal (I Tm 5.8): 

                1. Seja sábio no convívio – existe estultice maior do que tratar o cônjuge como um adversário e não 

como um parceiro ou aliado? O raciocínio do apóstolo Paulo é o seguinte: ninguém maltrata a sua própria carne, 

antes cuida dela e a alimenta (Ef 5.29). Por outro lado, sabemos que há pessoas que cuidam muito mal de seus 

próprios corpos – agem com ignorância ou total falta de sabedoria. 

                2. Honre o seu cônjuge! Há uma devida honra para cada um dentro do relacionamento familiar. Honra 

tem que ver com reconhecimento, recompensa. Reconhecer a autoridade é honrar. Ao marido, especificamente, 

Pedro recomenda: “tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da 

vida...” (v. 7). 

                3.Livrando o lar de maldições!  A terrível implicação de não se guardar à saúde do convívio familiar 

está expressa no final do verso 7: de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 

 

Sugiro terminar este estudo com uma ministração em favor dos casais, com súplicas em favor dos 

maridos e das esposas. Peçam a Deus que cada lar se torne numa família sacerdotal. Clamem por sabedoria para 

a convivência, capacidade para honrar um ao outro e que Deus livre cada lar de todas as maldições. 

  
  

 

 

Sugestão de Louvor: Família – Igreja Batista Nova Jerusalém 
Fonte: Pr. Paulo Petrizi www.pregaapalavra.com.br 

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