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ESTUDOS

Outubro/13 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

SEIS ATITUDES QUE GERAM MANSIDÃO
TEXTO: Gl. 5.22-23
Introdução: Todos nós queremos à nossa volta pessoas compreensivas, gentis e mansas. Ser manso não
significa ser fraco ou covarde. É interessante que apenas duas pessoas na Bíblia foram chamadas de mansas, Jesus e
Moisés, e nenhum deles era fraco. Eram homens muito fortes e robustos (Fp. 4.5). Ser manso significa controlar suas
reações diante das pessoas, significa escolher a forma de agir, em vez de simplesmente reagir às pessoas.
1 – SEJA COMPREENSIVO E NÃO EXIGENTE (Fl. 2.4-5): A primeira maneira de desenvolver a
mansidão é procurar compreender as pessoas que nos servem. Olhar além das necessidades delas e de nossa agenda
exige um pouco de esforço, mas os resultados valem a pena. O primeiro lugar onde nós devemos ser mansos é dentro de
casa (1 Pedro 3.4,7). Devemos ser compreensivos, e não exigente, com as pessoas que nos servem e com as pessoas que
convivem com conosco.
2 – SEJA COMPLACENTE E NÃO CRITICO (Gl. 6.1-2 / Rm 14.1): Quando alguém nos decepciona,
devemos ser complacente, e não crítico. Se Deus tolera as nossas inconstâncias e fraquezas, podemos aprender a tolerar
as falhas dos outros. Quanto mais reconhecermos a graça de Deus para conosco, mais tolerante seremos com os outros.
Quando as pessoas nos decepcionarem, nos tornaremos mais manso se agirmos com compreensão, em vez de julgá-las.
3– SEJA DELICADO SEM SER DERROTADO (Pv. 15.1):Sempre conheceremos pessoas que gostam de
discutir e brigar conosco. Temos três alternativas: podemos recuar de medo; reagir com ira ou agir com mansidão. É
necessário ser compassivo sem abrir mão das convicções (Tg 3.16-17). A mansidão é a capacidade de discordar
amigavelmente (2 Tm 2.24-25). Não precisamos abandonar nossas convicções, mas precisamos ser mansos na maneira
pela qual as expressamos.
4 – SEJA RECEPTIVO E NÃO INACESSÍVEL (Tg. 1.19 / Pv. 13.18): Se formos prontos para ouvir e
demorarmos para responder, demoraremos a perder o domínio próprio. Se quisermos ser mansos, devemos usar mais os
ouvidos que a boca e devemos estar pronto a aceitar a correção. Os mansos, os gentis, vão herdar a terra porque são
pessoas do tipo divino, são como Jesus Cristo. As pessoas mais sábias são as que mais querem aprender com as outras.
Estão sempre aprendendo (Mt. 5.5 / 11.29).
Quando lidamos com a Palavra de Deus, devemos assumir uma atitude mansa e humilde, dizendo: "Deus, eu quero
aprender” (Tg. 1.21).
5 – AJA AO INVES DE REAGIR (1 Pe. 2.23): Quando alguém o ferir, aja, em vez de reagir. Pilatos se sentiu
ameaçado pelo simples fato de Jesus não falar nada para se defender. Jesus assumiu o controle da situação preferindo
permanecer em silêncio. Quando alguém nos ferir, devemos agir, em vez de reagir (Rm 12.17,21 / Pv. 16.32). Esse
versículo diz que a pessoa que pode controlar seu estado de espírito é mais forte do que um exército em uma cidade
cercada por uma muralha. Contudo, a pessoa que não consegue controlar o próprio espírito é indefesa, como uma
cidade desprotegida.
6 – SEJA RESPEITOSO (1 Pe. 3.15): Quando estivermos dando testemunho, quando estivermos falando de
nossa fé, devemos respeitar, e não rejeitar. A maneira pela qual falamos do evangelho determina a disposição das
pessoas para ouvi-lo. A maneira mais eficiente de falar do evangelho com os não cristãos é cercá-los de amor e
aceitação enquanto lhes fala. Temos que ser mansos, respeitando-os e não os rejeitando. Na realidade, nossa atitude fala
mais alto do que as nossas palavras.
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Um dos benefícios positivos de se tornar mais manso é ter um estilo de vida mais calmo. Nós nos tornaremos mais
flexíveis, mais capazes de enfrentar o que der e vier. Jesus era manso e deseja que sejamos mansos ao falar dEle aos
outros. A mansidão era natural para Jesus, mas não é para muitos de nós. Temos de aprender a ser mansos.

Conclusão através de questionário






1) Você entende exatamente por que a mansidão é importante para se ter uma vida saudável e feliz?
2) O que mudou em sua vida depois que você começou a agir com mansidão?
3) Em quais relacionamentos você encontra dificuldades para ser manso?
4) Como você tem aprendido a tolerar as falhas dos outros?
5) Como o Fruto do Espírito tem se manifestado em sua vida? Compartilhe!

Sugestão de Louvor:
Fonte:www.ipavmaua.com
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Outubro/13 – 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

DESENVOLVENDO O DOMÍNO PRÓPRIO
TEXTO: Gl. 5.22-23 / Pv. 25.28
Introdução: Muitos dos nossos problemas são causados pela falta de domínio próprio. O domínio
próprio traz consigo o sentimento agradável da competência. O resultado do domínio próprio é a confiança e o
sentimento de segurança. O domínio próprio e a autodisciplina são também fatores-chave para o sucesso em
qualquer objetivo que você quiser alcançar na vida. Sem autodisciplina, provavelmente você não conseguirá
nada valioso de fato.
SETE PASSOS PARA O DOMÍNIO PRÓPRIO
1 – ADMITA SEUS PROBLEMAS (Tg1.14): O primeiro passo para desenvolver o domínio próprio é
aceitar a responsabilidade pela falta dele, admitindo os nossos problemas. Tiago diz que gostamos de tomar o
caminho mais fácil, que geralmente é nos entregamos à tentação.
O ponto de partida para desenvolver domínio próprio é enfrentar o que Deus já disse a nosso respeito:
somos responsáveis pelo nosso comportamento.
2 – DEIXE O PASSADO PARA TRÁS (Fp. 3.13-14): O segundo passo para desenvolver domínio
próprio é deixar o passado para trás. Paulo denuncia um conceito errado que o afasta do domínio próprio: “uma
vez fracassado, sempre fracassado”.
O fracasso do passado não significa que nunca seremos capazes de mudar. Devemos deixar o passado
para trás. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, devemos tentar de novo.
3– CONTESTE OS SEUS SENTIMENTOS (Tt. 2.11-12): Deus não quer que sejamos controlados
pelos sentimentos, mas que dominemos nosso estado de espírito. A graça de Deus nos dá o poder de fazer o
que é certo. Deus nos dá a capacidade de dizer "não" àquele sentimento, àquele desejo, àquele impulso. Com a
ajuda de Deus, podemos dominar nosso estado de espírito.
4 – CREIA QUE VOCÊ PODE MUDAR (1 Co 10.13/ Fp 4.13/ Mc 9.23): Aquilo que cremos
controla nosso comportamento. O que pensamos determina o que sentimos, e o que sentimos determina como
agimos. Deus nos deu o poder de mudar nossos hábitos quando nos deu o poder de escolhermos os nossos
pensamentos (Rm 12.2).
5 – PRESTE CONTAS A ALGUEM (Ec 4.12/ Gl 6.2): Descubra alguém que possa zelar por você,
que ore com você e o encoraje nas áreas em que deseja desenvolver mais domínio próprio. Creio que Deus
quer que sejamos responsáveis uns pelos outros, que ajudemos e encorajemos uns aos outros no Senhor.
Prestar contas a alguém é difícil, mas funciona. Você precisa ter um discipulador e submeter-se, sendo um bom
discípulo. Participe do discipulado um a um!
6 – EVITE A TENTAÇÃO (Ef. 4:27 – 1 Co 15.33): Devemos fugir das coisas que nos tentam, das
situações que enfraquecem nosso domínio próprio. Devemos planejar nossa vida com antecedência para evitar
coisas que enfraquecem o nosso domínio próprio. Talvez, precisamos nos manter afastados de algumas
pessoas. Precisamos evitar as pessoas e as situações que nos tentam a perder o domínio próprio.
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7 – DEPENDA DO PODER DO SENHOR (Gl. 5.16): Observe a seqüência nesse versículo. Quando
deixamos o Espírito dirigir nossa vida (essa é a primeira parte), nós não satisfaremos os desejos da natureza
humana. Precisamos de Cristo em nossa vida agora para ajudar-nos a vencer o problema. Ele tem o poder de
nos ajudar a mudar. (Fp 2.3).
O segredo do domínio próprio é o controle de Cristo. Se nós ainda não fizemos isso, devemos pedir a
Ele para que assuma o controle de nossa vida. Então, quando enfrentarmos as tentações fortes demais para
resistir, devemos lembrar de que Ele está conosco. Cristo nos dá poder para mudar nossa vida!

Conclusão através de questionário.






1) Como você está tentando solucionar seus problemas?
2) De que forma você está enfrentado as circunstâncias do passado em sua vida? Existe alguma área
que está segurando você? O que você tem feito para vencer?
3) O que você tem feito para não ser guiado por seus sentimentos?
4) Quem são as pessoas para quem você pode prestar conta? Como é o seu relacionamento com elas?
5) Como você tem dependido do poder do Senhor?

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

Outubro/13- 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

PRODUZINDO FRUTOS DE EXCELÊNCIA
Texto: Mt 13.3-9
Introdução: A Palavra de Deus é a semente que quando é lançada em terra boa produz muitos
frutos. O que é a terra boa? Um coração cheio de fé. A verdadeira fé leva à prática da Palavra de Deus.
Quando lemos e meditamos à Palavra de Deus, a compreendemos no espírito e pela fé a colocamos em
prática. Essa palavra produz muitos frutos em nossas vidas.
Vejamos alguns dos frutos produzidos pela prática da Palavra:
1- VITÓRIA SOBRE O PECADO – Sl. 119.11 – A Palavra de Deus é um grande recurso para
nos auxiliar a viver em santidade. Muitas pessoas lutam com áreas de pecado em sua vida e não
prevalecem pelo fato de não dedicarem tempo de leitura e meditação na Palavra de Deus. A
medida que fazemos isso, é liberado o poder de Deus para nossas vidas, santificando-nos. Ver
ainda Jo. 17.17 e Sl. 119.173.
2- A BÊNÇÃO DE DEUS – Dt. 28.1-8 – A prática da Palavra de Deus desata a bênção de Deus
sobre nossas vidas. O que é a bênção de Deus? É a mão de Deus a nosso favor, concedendo
vantagens que nos proporcionam felicidade e bem estar. A prática da Palavra de Deus faz com
que os nossos inimigos sejam derrotados e que tudo o que pusermos as mãos seja abençoado,
pessoas que tocarmos, o trabalho que fizermos, os bens que possuímos, tudo passa a produzir
fruto a 100 por 1.
3- PROSPERIDADE – Js. 1.8 – Meditar na Palavra de Deus é diferente de ler, de estudar e
conhecer a palavra. Meditar na Palavra de Deus é ler e refletir sobre ela, deixando o Espírito
Santo trazer revelação do que Deus quer dizer através do texto lido. A promessa de Deus é que
aquele que meditar e colocar em prática a Palavra de Deus, atrairá para si a prosperidade e
sucesso. E a prosperidade bíblica abrange a vida espiritual, a vida familiar, a saúde e a vida
financeira. Você deseja esse fruto em sua vida? Então aplique-se à Palavra de Deus.
4- CURA DA ALMA – Sl 19.7 e 119.92 – A Palavra de Deus é verdade e por isso, quando
investimos tempo em relacionamento com ela, Deus começa a substituir toda mentira que o
diabo diz a nosso respeito pela verdade, o que é que Deus pensa e diz a nosso respeito. Ao
meditar na Palavra de Deus, descobrimos o nosso valor, significado e importância. E isso traz
cura para nossa alma. Sentimentos de tristeza, depressão, angústia, inferioridade, incapacidade,
são destruídos pela ação da Palavra de Deus em nós.
5- NOS FAZ GANHADORES DE VIDAS – At 4.31 – Qual o segredo da grande colheita de vidas
que a Igreja de Atos teve? Eles tinham uma vida de oração e compromisso com a Palavra de
Deus. Eles estavam cheios do Espírito e da Palavra. É interessante observar que eles pregavam a
Palavra de Deus e isso fazia com que multidões se convertessem.
Conclusão - Como você ouviu, para que haja fruto da Palavra de Deus em nossas vidas, é
necessário uma terra boa, que é um coração que crê na Palavra de Deus. Hoje é o dia de tomar
essa decisão com o Senhor, se comprometendo de meditar mais na Sua Palavra, para que tenha
uma vida de qualidade. Ou você gostaria de fazer uma oração entregando seu coração a Jesus
pois ainda não a fez?

Sugestão de Louvor:

Fonte:Ministério Monte Sião.
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Novembro/13 – 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

O QUE FAZER QUANDO TUDO PARECE PERDIDO?
QUEBRA-GELO: Pergunte: quem aqui já teve a experiência de passar por um momento onde: projetos deram
errado, planos mudaram de repente, algo não deu certo. Ex.: dispensa do emprego, enfermidade inesperada, etc...
Compartilhe com a célula.
Vamos estudar a História de ISMAEL
Quem ainda não conhece a historia de Ismael vai conhecer um pouco dessa história hoje. Tudo começa assim:
a) Deus promete um filho a Abraão e promete fazer dele uma grande nação
Gênesis 15. 1 a 6 – Qual foi a promessa de Deus nos versos 4 e 5? – Que ele teria um filho e seria uma grande
nação.
b) Sara era estéril e quis ajudar Deus a dar um filho a Abraão
Gênesis 16.2,3 e 15 – De quem foi a ideia de dar um filho da escrava? Foi ideia de Sara.
c) Nasce o Menino Ismael – Leia Gênesis 16.16 – Quantos anos tinha Abraão quando nasce Ismael? 86 anos.
d) Ismael – é o centro das atenções – Agora Abraão tem um herdeiro. Abraão era muito rico, respeitado em sua
terra. Pergunte: Como você acha que Ismael foi criado? Recebia do bom e do melhor. Melhor educação, melhores
roupas, melhores brinquedos, tinha uma vida de luxo, abastada e próspera. Até os quatorze anos tudo era dele e era para
ele.
Mas, de repente, tudo muda. Sua vida dá uma volta de 180 graus. Da noite para o dia ele não é mais o
centro das atenções, não tem mais família, casa, não tem mais empregados, não tem mais pai, comida,
abrigo, segurança, não tem mais nada, apenas um pão e uma garrafa de água.
Gênesis 21.1 a 5 – Pergunte: O que acontece aqui?
1 - Deus cumpre sua promessa. Guarde isso: Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete.
Gn 21.8 – Quem agora é o centro das atenções? Agora Isaque é o centro das atenções.
21.09,10 – O que Sara pediu para Abraão fazer? Mandar embora Hagar e Ismael.
21.14 – O que Abraão fez? Mandou Hagar e seu Filho embora.
21.15,16 – Como está a esperança de Hagar?
Agora eles estão em um deserto, sem rumo, sem direção, sem comida, sem bebida. Hagar estava sem esperança,
tinha apenas uma certeza, a certeza que a morte iria chegar. Mas qual foi a atitude que mudou toda a história de Hagar e
Ismael? Ismael teve três atitudes que mudou a história de sua vida e gerou um grande milagre.
Primeira Atitude: Oração – Ele estava orando, quando tudo estava dando errado.
21.17 – Enquanto Hagar estava chorando, o menino estava orando. Qual tem sido sua atitude? Algumas pessoas
só choram de desgosto, de tristeza, de depressão. Só murmuram, reclamam, questionam, mas enquanto isso o menino
orava. A oração é a chave que abre todas as portas. Não chore, ore.
Segunda Atitude: Fé – ele cria que um milagre poderia acontecer a qualquer momento.
Gn 21.19 – O que Deus fez? Abriu os olhos de Hagar, ela estava morrendo de sede em cima de um poço. Suas
lágrimas impediam de ver a saída, mas Deus providenciou um poço. A solução, a resposta, porque Ismael estava crendo
no milagre. Creia que um milagre irá acontecer em Nome de Jesus.
Terceira Atitude: Tomar Posse das Promessas – Ismael sabia tomar posse das promessas, ele aprendeu isso
com seu Pai, Abraão. Ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele e que ele não iria morrer no deserto.
Gn 16.8 a 12 – Para quem foi essa promessa? Para Hagar e Ismael.
Ismael sabia que Deus tinha algo preparado para ele. Saiba que Deus tem algo preparado para você.
Deuteronômios 28.1-14 – e diga que esses versos são promessas de Deus para todos seus filhos.
Mas tome posse de todas as promessas de Deus para sua vida.
Sugestão de Louvor:Marca da Promessa (Min.Trazendo a Arca)
Fonte : www.cbpaz.com
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel

