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ESTUDOS

Setembro/13 – 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

QUEM VAI REMOVER A PEDRA?
Marcos 15.46 a 16.4.
Vemos aqui que a PEDRA era o obstáculo que estava impedindo essas mulheres de fazer a obra de Deus. Deus quer
REMOVER toda PEDRA de seu caminho e de sua vida, mas para que Deus REMOVA a PEDRA de nosso caminho,
nós precisamos seguir o exemplo dessas mulheres, precisamos aprender algumas verdades que removerão todas as
pedras que estão nos impedindo de fazer a vontade de Deus.
1ª – DEUS REMOVE AS PEDRAS QUANDO VIVEMOS EM CÉLULA.
Mc 16.1 – Quantas mulheres estavam reunidas? Três mulheres – Elas aprenderam com Jesus que tinham que
viver em grupo, em célula, sozinha elas não conseguiram. Elas reuniram a célula para fazer a obra de Deus.
2ª – DEUS REMOVE A PEDRA QUANDO INVESTIMOS NO SEU REINO.
Mc 15.46 e 16.1 – De onde veio o lençol que cobriram Jesus e os aromas para embalsamá-lo? Foram
comprados. Houve um gasto, uma despesa financeira, ou um investimento no Corpo de Jesus. Muitos não acreditam,
mas quando investimos recursos financeiros no Corpo de Cristo que é a Igreja, Deus remove as pedras que estão nos
impedindo de prosperar financeiramente.
3ª – DEUS REMOVE AS PEDRAS QUANDO ESTAMOS DISPOSTOS A CUIDAR DO CORPO DE
CRISTO.
Mc 16.2 – Por que elas foram ao túmulo? Para limpar o corpo de Jesus, para tirar todo sangue, toda sujeira, toda
mancha. Nós como discípulos devemos ter a mesma disposição. Devemos estar dispostos a pagar um alto preço para
que o Corpo de Jesus, que é a Igreja não fique manchado. Elas acordaram cedo, caminharam, levaram aromas, panos,
baldes, água, elas não mediram esforços para deixar o corpo limpo, perfumado, bem cuidado. Mas e os discípulos? Por
que não fizeram esse trabalho? Os discípulos fugiram e esconderam de medo. Quem havia manchado, ferido,
maltratado o corpo de Jesus? Foram os Fariseus que entregaram a Pilatos e os soldados romanos torturam Jesus até a
morte.
Aprendemos então que existem três grupos de pessoas.
1º Grupo – Os que podem fazer, mas se omitem – (os discípulos)
2º Grupo – Os que ferem, mancham e maltratam o Corpo – (Os soldados)
3º Grupo – As que pagam um alto preço para limpar o Corpo – (As mulheres)
A qual grupo você pertence? O que você tem nas mãos? Está de mãos vazias, está com um chicote ou tem aromas
para cuidar do corpo?
GUARDE ISSO: ESSE CUIDADO DO CORPO SE CHAMA DISCIPULADO. Quando você está discipulando,
está dando cobertura espiritual, quando trabalha em favor da unidade, você está cuidando do Corpo.
4ª – DEUS REMOVE A PEDRA QUANDO RECONHEÇO MINHA FRAQUEZA. Qual era a preocupação
delas? Quem removerá a pedra. Elas sabiam que sozinhas não iriam conseguir. ELAS ESTAVAM DISPOSTAS A
PEDIR AJUDA. Tem pedras que removemos sozinhos, mas têm pedras que para remover precisamos pedir ajuda. Aqui,
mais uma vez, entra o DISCIPULADO EM AÇÃO. Tg 5.16 – Qual é o critério para sermos curados, libertos? É
confessar, ou seja, pedir ajuda para nossa cobertura ao nosso discipulador.
Conclusão: DEUS É QUEM VAI REMOVER AS PEDRAS DE SEU CAMINHO.
V 4 – Chegando lá, o que havia acontecido? A PEDRA JÁ ESTAVA REMOVIDA. Quando seguimos esses passos,
Deus se encarrega de remover as pedras que estão nos impedindo de fazer a obra e a vontade de Deus. Então não
esqueça:
Viva em célula, invista no reino, cuide do Corpo que é a Igreja, discipule e peça ajuda quando estiver
passando por alguma dificuldade. Deus Removerá toda PEDRA de seu caminho. Que Deus o abençoe.
Sugestão de Louvor: Ressucita - Aline Barros
Fonte:www.cbpaz.com
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Setembro/13 – 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

QUEM VOCÊ É NO REINO
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.” (Romanos 8.16)
De acordo com Romanos 8.16, se você é nascido de novo, o Espírito Santo de Deus testifica no seu espírito que você
é filho de Deus. Isso significa que você precisa viver como filho de Deus. De que forma? Seguindo os padrões divinos e
não se submetendo aos conceitos errados deste mundo.
Todo o livro de Romanos traz direções para aqueles que nasceram de novo, ensinando como devem se comportar
como filhos de Deus. Inclusive em Romanos 12.1 e 2, somos advertidos a não nos conformarmos com este século, mas
nos transformarmos pela renovação da mente, que acontece quando nos submetemos à Palavra.
VIVA PARA DEUS
Como filho de Deus, você precisa viver para Deus. Quem vive para Deus pode até se assustar com as „novidades‟
deste mundo, mas jamais pode se impressionar pelas normas ditadas pela sociedade, pela mídia. Ou seja, você não pode
se moldar ao que é normal para o mundo, mas não é para Deus.
No mundo de hoje, temos visto como a sociedade aderiu a padrões que são contrários à Palavra de Deus. Se a Igreja
não tomar cuidado, pode perder o direito de filho. Por quê? Porque o filho tem que viver neste mundo o padrão do Céu.
Você é criado por Deus com muito amor, com um amor infinito. E quanto amor o Pai tem nos dado! Não podemos
ser como alguns filhos que são amados pelo pai biológico, e depois que crescem e começam a ouvir conselhos errados na
rua, de pessoas que não querem o seu bem, se revoltam contra os pais e são desleais.
Não há nada pior para um pai do que um filho que não reconhece os benefícios que recebeu. É de se admirar como
conselhos errados, de pessoas erradas, podem destruir um relacionamento familiar. E mais admirável ainda é destruir o
relacionamento entre Deus e os filhos.
Como um filho que vive para Deus, tenha cuidado com o que você ouve. Se não edifica, se não tem nada a ver com o
Reino de Deus e com o amor que você tem recebido do Pai, não retenha. Em I Tessalonicenses 5.21, somos advertidos a
examinar tudo, ou seja, ouvir tudo, mas só reter o bem, ou seja, o que é bom.
Viver para Deus é se apegar à Bíblia, nosso livro de instruções, obedecendo aos princípios e seguindo todos os
mandamentos. Viver para Deus é estar com os ouvidos atentos aos princípios da Palavra para não ser contaminado com
conselhos errados, de pessoas que só trazem influência negativa.
Lembre-se de que o próprio Espírito testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Então, você é filho de Deus
por uma testificação interior que não pode ser demolida por problema algum, por nenhum conceito errado, nem por
padrões impostos pela sociedade.
Como filho de Deus, sua vida deve ter a vida de Deus, de tal forma que, por onde você passar, as pessoas percebam
que você é diferente. Quem se diz filho de Deus e não vive a vida de Deus tem a sua identidade de filho confundida. Isso
não é bom nem para o Reino nem para quem se diz filho.
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Para o mundo, é necessário que os filhos de Deus vivam como filhos de Deus, tenham um testemunho irrepreensível
e não andem confundidos. Quem vive em confusão é o mundo, perdido em conceitos errados, porque jaz no maligno.
Quanto a você, quem você é? Você é filho de Deus e deve caminhar com essa certeza no coração. Como filho de
Deus, você tem deveres e direitos que fazem de você um cidadão do Céu, mesmo morando na Terra. Quanto privilégio
você possui!
Viva como filho de Deus, assuma a sua natureza de filho e não abra mão das promessas que estão reservadas para a
sua vida. Não seja como alguns que são filhos, conhecem o que Deus tem para suas vidas, sabem que é o melhor, mas
preferem caminhar seguindo o modelo imposto pelo mundo.
Quem diz que somos filhos de Deus é o Espírito de Deus. Logo, não é você fazer autoafirmações, mas o Espírito
testificar que você tem a natureza de filho. O Espírito Santo colocou em você o selo da salvação, como está escrito em
Efésios 1.13.
Ser filho de Deus dá a você o passaporte para a vida eterna. Você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Apeguese à Palavra de Romanos 8.16. “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.”

Sugestão de Louvor: Nova Criatura – Kleber Lucas
Fonte : www.mpi.org.br
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Setembro/13- 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ATITUDES DE UM CONQUISTADOR DE PROMESSAS
Deus é um Deus abençoador! Essa é uma verdade expressa em toda a Bíblia. Desde que criou o homem,
o desejo de Deus é dar a esse homem uma vida abençoada. Quando Adão foi criado, Deus fez questão de dar a
ele todas as condições pra ser feliz. Plantou um jardim para colocá-lo ali, fez nascer do solo todo tipo de árvores
agradáveis aos olhos e boas para mantimento, deu a ele autoridade sobre todos os outros seres da criação e, até
quando viu que Adão estava sozinho, providenciou uma companheira pra ele. Tudo pra que esse homem ficasse
feliz.
Esse é o nosso Deus! Ele também deseja que você tenha uma vida abundante, bem-aventurada e que
alcance as promessas que Ele lhe fez. Mas as nossas atitudes podem ajudar ou atrapalhar o cumprimento das
promessas de Deus. O mesmo Adão que foi tão abençoado por Deus, teve uma atitude de desobediência e
colheu as consequências disso.
A vida de Josué é um exemplo de alguém que alcançou as promessas de Deus porque teve atitudes
corretas, mesmo em meio às dificuldades. Vejamos algumas atitudes do conquistador Josué que precisamos
imitar.
1) Um conquistador se coloca na posição de discípulo
Antes de ser o grande líder do povo de Israel, substituindo a Moisés, Josué era um discípulo fiel e
próximo do seu discipulador. Em Josué 1.1, a Bíblia faz a seguinte descrição de Josué: “Depois da morte de
Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés...”
Josué era assim conhecido, como o auxiliar de Moisés, porque estava sempre ao lado dele. Recebeu de
Moisés a incumbência de pastorear o povo e foi cheio do Espírito Santo mediante a imposição de mãos do
próprio Moisés.
Todos nós precisamos de discipulado. Precisamos de alguém, na Igreja, que seja mais experiente do que
nós que vai nos acompanhar e nos ensinar verdades espirituais que não conhecemos.
O solitário não conquista nada. É preciso aprender a se colocar debaixo do discipulado de um homem ou
de uma mulher de Deus. Andar debaixo de discipulado, próximo do seu discipulador, é uma segurança pra
você. Em Êxodo 32 todo o povo se corrompeu, adorando a um ídolo, um bezerro de ouro, fabricado por Arão.
Josué não participou dessa festa idólatra porque ele estava ao lado do seu discipulador.
Se você quer conquistar as promessas de Deus, coloque-se na posição de discípulo.
2) Um conquistador tem visão diferenciada
Em Números cap. 13, Deus ordenou a Moisés que enviasse um líder de cada tribo para VER (espiar) a
terra que Ele daria ao Seu povo como herança. Essa terra era a terra prometida!! Dentre os 12 líderes que foram
enviados, um deles era Josué.
Ao voltar da expedição, todos os 12 espias concordaram que a promessa do Senhor era excelente!! Mas,
dez deles, ao olharem para as dificuldades pra conquistar essa terra, deram um relatório pessimista ao povo: “...
o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes... Não podemos atacar aquele
povo: é mais forte do que nós a terra para a qual fomos em missão devora os que nela vivem... diante daquele
povo parecíamos gafanhotos.”
Josué tinha uma visão diferenciada. A visão de um conquistador não é uma visão equivocada, irreal ou
ingênua. Josué sabia que era verdade o que aqueles homens estavam dizendo: a conquista ia precisar de muito
esforço, as cidades eram mesmo fortificadas, havia gigantes morando lá, MAS ele sabia que Deus era maior e
que Ele poderia dar a vitória ao Seu povo.
Todos nós temos lutas pra enfrentar nesse tempo de conquista. Não vamos negar que as lutas existem,
mas o que vai nos diferenciar é a nossa atitude na hora das lutas.
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Os problemas são oportunidades pra Deus mostrar o Seu poder e aumentar a minha fé. Os
problemas não são maiores do que o meu Deus! Nada nem ninguém pode impedir a mão de Deus de agir!
Deus pode mudar qualquer situação difícil!
Esse é o discurso de um conquistador. Os incrédulos e pessimistas não conquistam.
3) Um conquistador vai à guerra
Josué era um dos únicos remanescentes da geração que havia saído do Egito com Moisés. Por isso, além
de ser o líder, ele era um dos mais idosos no meio do povo. Porém, em nenhum momento ele se eximiu da
guerra. As conquistas narradas no livro de Josué trazem o próprio Josué na linha de frente das batalhas.
Você não pode querer conquistar, se não sair pra guerra. Não basta ver os seus irmãos guerreando, sua
Igreja guerreando, enquanto você simplesmente assiste.
Um conquistador é aquele que “ arregaça as mangas” e vai à luta. A nossa guerra hoje não é contra seres
humanos, por isso, as armas que usamos não são humanas, mas sim espirituais. Comece a usar as suas armas:
oração, jejum, adoração, palavra profética.
Não fique apenas pedindo que outros orem por você. Ore você!!! Não fique apenas admirando aqueles
que jejuam, que se empenham, que estão sempre dispostos, faça você o mesmo!! Não fique esperando que Deus
vá fazer tudo por você, faça a sua parte!!
Em uma ocasião, Deus mostrou seu poder sobrenatural pra fazer o povo de Israel, sob a liderança de
Josué, derrotar seus inimigos. A Bíblia conta em Josué 10 que Deus mandou grandes pedras de granizo do céu
pra matar os inimigos de Israel e que até ( creia!!!! ) fez o sol parar no meio do céu por quase um dia inteiro!!!
Esse é o nosso Deus. Mas, sabe quando Deus fez isso? Durante a guerra!!! Eles não ficaram em casa
parados enquanto Deus agia. Eles lutavam e Deus agia por eles.
È assim que acontece. Disponha-se, esforce-se, faça a sua parte. Ore, jejue, profetize, fique firme na
igreja, dê bom testemunho. O sobrenatural Deus fará, o natural depende de você.
Ministre nas vidas dos discípulos pra que eles queiram ser realmente discipulados. Ofereça-se pra ser
esse “Moisés” na vida de cada um deles. Ore pra que Deus mude a visão de cada um. Faça com que eles se
comprometam a se esforçarem para conquistar!!

Sugestão de Louvor:
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Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

