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ESTUDOS

Novembro/13 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

O MILAGRE DO AZEITE
2 Reis 4.1-7
Esta é uma história bíblica de valor extraordinário, pois lições brotam do texto para nossa vida cristã.
Sabe por que o milagre aconteceu? O milagre do azeite só aconteceu, porque aquela mulher atendeu
alguns quesitos indispensáveis:
1º - Submissão ao seu líder espiritual;
2º - Ela possuía uma reserva de azeite;
3º - Ela tinha um bom testemunho onde vivia;
4º - Ela fechou a porta – 2 Rs 4.4 “Fecha a porta, sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite...”
Você que reclama, “Eu não vejo milagres na minha vida...”, pergunte: Não seria o caso de fechar a
porta?
Fecha a porta para a mentira, cobiça, ódio, inveja, imoralidade, ira, maledicência, murmuração, rebeldia,
descontentamento, etc...
O que trouxe aquele milagre àquela mulher e aos seus filhos:
I.
O MILAGRE DO AZEITE TROUXE ALEGRIA
2 Reis 4.3 - Ao ouvir o conselho de Eliseu, imediatamente sai pela sua vizinhança ajuntando vasos. Um
sentimento de expectativa pelo milagre começou a entusiasmar o coração.
O Milagre do azeite devolveu a alegria de viver naquela casa, pois a tristeza havia se instalado ali em
decorrência das perdas sofridas:
Perda do esposo e do pai, perda da segurança financeira;
Perda do sossego – Credores à porta – ameaçam levar os filhos como escravos.
Quando o azeite foi multiplicado, voltou o júbilo, voltaram os cânticos....
Comente: A viúva carregando os vasos e cantando: “POSSO CRER, QUE EM MINHA VIDA UM
MILAGRE VAI ACONTECER... POSSO VER AS PROMESSAS SENDO LIBERADAS ...
Os vizinhos começam a dizer: Como pode esta cantar em meio à tragédia?
O Milagre do azeite traz alegria:
a) Alegria da Salvação – leia Isaías 12.3
b) Alegria que fortalece – leia Neemias 8.10
c) Alegria que vem do Senhor – leia Filipenses 4.4
d) Alegria que dá formosura ao rosto – leia Provérbios 15.13
II.

O MILAGRE DO AZEITE TROUXE AUTORIDADE
Pense nos credores à porta: humilhando, maltratando, ridicularizando aquela viúva.
Ela cabisbaixa, sem recursos, envergonhada diante dos impropérios e ameaças, mas quando Deus fez o
milagre, o azeite foi multiplicado, o azeite trouxe autoridade!
Imagine a cena: Ela com os filhos indo pagar a dívida – Agora de cabeça erguida e cheia de confiança
e pergunta: Quanto é a dívida? Aqui está o dinheiro.
Líder Pergunte: Você tem pagado suas dívidas? Deus quer te abençoar para que você possa quitar toda
sua dívida, o maior interessado em livrar você das dívidas é DEUS.
Que tipo de credores espirituais estão batendo à sua porta? Pergunte:
Será o credor pecado – Leia Prov 28.13 – Quem nunca prosperará?
Será o credor mundo – Leia I João 2.15 a 17 – Quem permanece para sempre?
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Será o credor satanás – não queira dever pra ele, que ele cobra caro – Leia Efésios 4.27
III.

O MILAGRE DO AZEITE TROUXE LIVRAMENTO

Qual foi a ameaça dos credores àquela viúva? Filhos serem levados como escravos.
Coloquemo-nos no lugar daquela senhora, sua dor, seu pranto diante dessa possibilidade.
Filhos são o bem maior, são riquezas, pois a bíblia diz que eles são HERANÇA DO SENHOR – Sl 127.3
Comente: A viúva pagando a dívida, voltando para a casa, feliz, lágrimas de contentamento e júbilo,
abraçando seus dois filhos e dizendo: “NUNCA MAIS, NUNCA MAIS, NINGUÉM OS TIRA DE
MIM...”
Líder Pergunte: Você tem azeite em casa? Ter azeite em casa pode salvar nossos entes queridos de
irem como escravos do mundo e de satanás.
Leia Isaías 10.27 – O que a unção (gordura é o mesmo que azeite) faz? Despedaça, quebra e liberta
de todo jugo e de toda prisão.
CONCLUSÃO:
COMO O MILAGRE FOI GERADO?
AQUELA MULHER PROCUROU UM PROFETA, UM HOMEM DE DEUS, PROCURE UM
DISCIPULADOR, UM LÍDER COMPROMETIDO, ELE IRÁ AJUDÀ-LO.
ELA TINHA RESERVA DE AZEITE EM CASA – ERA POUCO, MAS TINHA. TER RESERVA
SIGNIFICA TER TEMOR, ORAR, MEDITAR NA PALAVRA, MANTER COMUMHÃO COM DEUS.
ISSO COM CERTEZA FARÁ COM QUE VOCÊ VIVA OS MILAGRES DE DEUS EM SUA VIDA.

Sugestão de Louvor: Milagre (André Valadão)

Fonte : www.cbpaz.com.br
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
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ESTUDOS

Novembro/13- 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

PERMANEÇA EM CRISTO
João 15. 4-9
Não há como frutificar sem permanecer em Deus! Há algumas coisas que podemos entender com
permanecer:
1. Permanecer fala de resistir - Uma árvore permanece em pé, mesmo com ventos impetuosos, por
que? Porque ela está enraizada. Se uma árvore não tem raízes sólidas, ela se desprende do solo com qualquer
vento! Mas se ela tiver raízes fortes, ela suportará terríveis tempestades! Do contrário, se desprenderá e
morrerá! Alguém que está enraizado na Palavra de Deus, permanece em Deus mesmo nas maiores
dificuldades! Está firme na Rocha que é Jesus!
2. Permanecer fala de oferecer resistência - Resistir e oferecer resistência são duas coisas
diferentes! Resistir é uma arma de defesa, oferecer resistência fala de uma arma de ataque! Não seremos
apenas crentes que se defenderão dos ataques do maligno, mas ofereceremos resistência contra o império das
trevas, como guerreiros de Deus! Quando oferecemos resistência, estamos nos colocando como guerreiros que
avançam contra o inimigo!
3. Quem permanece gera frutos e se torna discípulo - Muitas vezes queremos frutificar, gerar
pessoas para Deus, mas não permanecemos em Deus! Não há como frutificar sem permanecer! Quando a
gente não permanece em Deus, perdemos frutos! Quando não valorizamos a santidade, quando damos vazão à
carne e ao pecado, deixamos nossos frutos caírem e ainda paramos de dar frutos! Quando não permanecemos,
perdemos a vida que brota da videira!
4. O segredo é permanecer - Uma árvore frutífera tem seu tempo para frutificar, mas, se ela
permanecer plantada, uma hora ela começará a dar frutos! Não se sinta menor por ainda não ter gerado frutos,
você é frutífero!
Uma árvore frutífera está destinada a dar frutos! Seu futuro é frutificar, enquanto isso cresça em Deus!
5. Permanecer nos traz paciência, experiência e esperança - Quando passamos pelas crises e
permanecemos em Deus, somos acrescentados em paciência. Avançamos, rompemos limites. O momento
onde mais crescemos é nas crises! A crise nos ensina a paciência! Quando vencemos e passamos por elas com
paciência, a paciência gera a experiência! Podemos então servir de modelo para outros e, quando nossos
discípulos passarem por provação na fé, poderemos aconselhá-los com o respaldo de termos vencido nossas
crises e permanecido!
6. Permanecer nos faz obter a promessa de respostas das nossas orações - Ele tem prazer em quem
enfrenta suas guerras e permanece nEle! Deus nos promete respostas às nossas orações quando somos
perseverantes nEle! Precisamos entender que o respaldo de Deus está com aqueles que perseveram! A
perseverança nos leva a viver o melhor de Deus!
7. Quem persevera é chamado amigo de Deus - Ninguém pode viver sem amigos! Podemos nos
tornar amigos de Deus permanecendo em Jesus! Não há amigo melhor! Amigo fiel, amigo que não desiste,
que orienta, sustenta, suporta nossas fraquezas e nos ajuda nelas! 1 Coríntios 3.14
Conclusão
Somos um povo multiplicador, porque estamos plantados na videira que é Jesus! Se permanecermos
nEle, resistindo ao pecado, oferecendo resistência em oração e jejum, guerreando no mundo espiritual, teremos
como destino certo a frutificação! Nós não somos árvore de sombra, somos árvores frutíferas, levaremos
alimentos para muitos! Deixe Deus gerar em você ramo que permanece na videira, uma multidão incontável
de frutos! Não permita o envelhecimento dos sonhos, publique seus sonhos e Deus respaldará e manterá viva a
seiva do chamado!
Sugestão de Louvor: Há um lugar (Heloísa Rosa)
Fonte:Catedral da Família – IEQ.
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
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ESTUDOS

Novembro/13- 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

VAZIOS DE SI MESMO
Texto: Mateus 5.3
INTRODUÇÃO
No livro de Mateus 5.3, Jesus ensina aos discípulos sobre as bem aventuranças e a primeira anunciada é:
“Bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus”. Algumas versões bíblicas registram
„humildes de espírito‟ em lugar de „pobres de espírito‟. Ser humilde de espírito é ser uma pessoa que se esvazia
de si mesmo. A palavra „esvaziar‟ significa „tornar vazio‟, desocupar. Isso quer dizer que, para sermos cheios
da presença e da vida de Deus, precisamos desocupar nossa casa espiritual, ou seja, o nosso interior, o nosso
coração, para dar lugar ao Espírito de Deus nos encher e operar nas nossas vidas.
1. ESVAZIANDO-SE DE SI MESMO
Somos como vasos e há vaso de todo tipo. A pessoa que ainda está cheia de si mesmo, isso é, do seu
ego, da vontade própria, de projetos pessoais, independentes de Deus, de orgulho, de vaidade, de ira, de tristeza,
de angústia, de críticas, malediscência, murmuração, tem o seu vaso como os que se seguem:
a) Vaso quebrado – cheio de angústia (Sl 31.12). Vaso rachado ou quebrado não se enche de azeite. O
azeite representa a presença do Espírito.
b) Vaso da ira (Rm 9.22). A ira não expressa amor, mas revolta, rebeldia e ódio. A ira é obra da carne.
c) Vaso em que ninguém tem prazer (Os 8.8). São os vasos cheios de rebeldia, soberba, língua violenta,
mentira, adultério, engano, distantes de Deus. Ser vazio de si mesmo requer negar a si mesmo,
tomando sobre seu ombro a sua cruz e seguir a Jesus Cristo sob a Sua direção. A pessoa que
verdadeiramente é vazia de si mesma:
c.1) Não tem mais a vontade própria predominante, mas a vontade soberana de Deus é a
prioridade absoluta em seu coração. Continua, como outra pessoa qualquer a ter sonhos, desejos e vontade,
porém, como depende do Espírito Santo, submete-os ao senhorio de Jesus Cristo.
c.2) Está apta a declarar: “É importante que Ele cresça e que eu diminua” (Jo 3.30) e “Já estou
crucificado com Cristo e não mais eu, mas Cristo vive em mim” (Gl 2.20). Logo pela manhã, ao ter comunhão
com Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, orando: “Senhor, eu me esvazio diante de Ti. Eu confesso
que tenho estado cheio de orgulho, vaidade, vontade própria predominante, críticas, malediscências, ira,
contendas, angústias, murmuração. Perdoa-me, Senhor, por não ter deixado lugar para me encheres do Teu
Santo Espírito. Eu me abro para ser e fazer conforme a tua Vontade. AMÉM”.
2. ENCHENDO-SE DO ESPÍRITO SANTO
Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso esvaziar-se de Si mesmo a fim de dar lugar para o Espírito
Santo operar em nossas vidas e, dessa forma, sermos dirigidos por Ele e abençoados. Ser cheio do Espírito
Santo significa ser cheio do amor, uma vez que Deus é amor. E o fruto do Espírito (Gl 5.22) é o amor que se
expressa através de cada atitude, de cada gesto, de cada palavra daquele que está cheio do Espírito de
Deus. Nós, como vasos cheios de azeite, isso é, do Espírito Santo (1Sm 10.1), de misericórdia (Rm 9.23), para
honra (Rm 9.21) e escolhidos (At 9.15), precisamos nos encher diariamente do Espírito Santo e, assim, não
deixaremos espaços para entrarem os sentimentos e os comportamentos negativos que tanto desagradam a
Deus, nos afasta d‟Ele e servem de mau testemunho para os que ainda não conhecem Jesus.
CONCLUSÃO
Todos os dias, precisamos ter o compromisso de ir à cruz e na presença de Deus, cravar todos os
aspectos negativos do nosso interior que ainda tentarem persistir em alguma área da nossa vida, esvaziando-nos
de nós mesmos e clamar a Deus: “Enche-me, Senhor do Teu Santo Espírito.” Dessa forma, poderemos
expressar o amor de Deus que é o Fruto do Espírito através de nossas atitudes e palavras conforme a Vontade
de Deus: “Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra” (1 Ts 4.4).
Fonte:Casa de oração Mundial – com12.com.

Sugestão de Louvor: Me Esvaziar (Nívea Soares)

Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel

