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ESTUDOS

Abril/14 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

PERMANECER EM DEUS
RM 8.38-39 – JO 15.1-8
INTRODUÇÃO
Não há como frutificar sem permanecer em Deus! Há algumas coisas que podemos entender com o
permanecer:
1. PERMANECER FALA DE RESISTIR
Uma árvore permanece em pé mesmo com ventos impetuosos, por quê? 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! (Sl 1.3).
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 DISCÍPULOS
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 a carne e ao pecado, deixamos nossos frutos caírem e ainda
paramos de dar frutos! Quando não permanecemos, perdemos a vida que brota da videira! (Jo 15.1-2)
4. O SEGREDO É PERMANECER
Uma árvore frutífera tem seu tempo para frutificar, e se ela permanecer plantada 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 ter vencido nossas crises e permanecido! (Sl 125.1).
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! (I Co 3.14), (Tg 2.23; 4.4b).
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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!
PARA REFLETIR
Quando tudo parecer caminhar errado, seja você a tentar o primeiro passo certo. Se tudo parecer
escuro, se nada puder ser visto, acenda você a primeira luz, traga para a treva, você primeiro, a pequena
lâmpada. Quando todos estiverem chorando, tente você o primeiro sorriso; talvez não na forma de
lábios sorridentes, mas na de um coração que compreenda, de braços que confortem. Se a vida inteira for
um imenso não, não pare você na busca do primeiro sim, ao qual tudo de positivo deverá seguir-se. Quando
ninguém souber coisa alguma, e você souber um pouquinho, seja o primeiro a ensinar, começando por
aprender você mesmo, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado à procura, consulte bem
o que se passa, talvez seja em busca de você mesmo que este seu irmão esteja. Daí, portanto, o seu deve ser
o primeiro a aparecer, o primeiro a mostrar-se, o primeiro que pode ser o único e, mais sério ainda, talvez o
último. Quando a terra estiver seca, que sua mão seja a primeira a regá-la; quando a flor se sufocar na urze e
no espinho, que sua mão seja a primeira a separar o joio, a arrancar a praga, a afagar a pétala, a acariciar a
flor. Se a porta estiver fechada, de você venha à primeira chave. Se o vento sopra frio, que o calor de sua
lareira seja a primeira proteção e primeiro abrigo. Se o pão for apenas massa e não estiver cozido, seja você
o primeiro forno para transformá-lo em alimento. Não atire a primeira pedra em quem erra. De acusadores o
mundo está cheio; nem, por outro lado, aplauda o erro; em pouco tempo, a ovação será ensurdecedora.
Ofereça sua mão para levantar quem caiu; sua atenção primeiro para aquele que foi esquecido. Seja você o
primeiro para aquele que não tem ninguém. Quando tudo for espinho, atire a primeira flor; seja o primeiro a
mostrar que há caminho de volta, compreendendo que o perdão regenera, que a compreensão edifica, que o
auxílio possibilita, que o entendimento reconstrói. Atire você, quando tudo for pedra a primeira e decisiva
flor.

Sugestão de Louvor: Em tua Presença – Nívea Soares
Fonte: www.catedraldafamilia.com
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Abril/14 - 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ENTREI NO DESERTO, E AGORA?
Gênesis 21.14-16
INTRODUÇÃO
Esse texto nos conta uma história muito interessante. Conta-nos a respeito de Abraão, um
homem de Deus que, no momento de pressão, envia Agar e seu filho Ismael ao deserto e apenas com
um pedaço de pão e um odre de água. E tudo começa por causa de uma briga de crianças, Isaque e
Ismael. O deserto é doloroso, é no deserto, que nos sentimos desamparados, desanimados, e ainda
pode trazer cansaço e tristeza. Mas, em contrapartida, podemos aprender no deserto, assim como
Agar e Ismael.
O QUE FARÍAMOS SE NESTE MOMENTO ENTRÁSSEMOS NO DESERTO?
Vamos aprender com Agar.
1 – AGAR APRENDEU:
Só aprende quem entende o que Deus quer ensinar - O que ela aprendeu? Que precisamos ter
um relacionamento de intimidade com Deus. Antes contava com a riqueza de Abraão. Nada lhes
faltava. Você já passou por uma situação assim? O que fez? O que tem feito para receber os
ensinamentos de Deus? Você acredita que no deserto ficamos mais sensíveis?
Três coisas que Deus quer ensinar:
Dependência dEle, valorizar pessoas e que obediência gera recompensa.
Você já enfrentou alguma situação difícil por esperar o melhor do homem? Abraão era um
homem bom e rico, mas na hora da pressão falhou (vs 14). Deus nunca falha. Nunca diga: a solução
para minha vida está em alguém.
Você consegue identificar o motivo de muitas pessoas abandonarem a Igreja, sua liderança,
seus projetos? Resposta: Pessoas.
Você acha que isto é correto? Claro que não. E importante saber que nossos atos serão
entregues no grande dia. Você tem confiado em Deus? (Salmo 125.1)
2- AGAR APRENDEU A TOMAR DECISÕES:
Ela estava sem direção, um passo errado a faria viver, eternamente aprisionada no deserto.
A verdade é: eu preciso tomar decisões. Você já decidiu quanto ao chamado para servir, gerar,
discipular e andar com Cristo no seu interior?
3- AGAR BUSCOU INCENTIVO:
Ismael era seu maior incentivo. E o seu? (Deixe seus liderados responderem)
No que você tem buscado incentivo? Incentivo positivo vem de pessoas orientadas por Deus.
Busque incentivo naquilo que é importante para sua vida: família, filhos, ministério, discípuladores,
discípulos. Deus vai usar pessoas para tirar você do deserto.
4- VENÇA O MEDO DO DESERTO (vs 17):
O medo atrapalha a sua mente, sua capacidade de reação. Cite pelo menos duas situações que
te causam medo? O que Deus fala? R: Não temas, não desista.
5- AGAR LEVANTOU E LUTOU:
Deus lhe mostrou o poço. Ele não colocou água em sua boca. Deus dá a direção, mas a
decisão de lutar e ser vencedor, é sua. Você lembra, de alguma história na Bíblia que nos fala disso?
R: A mulher do fluxo e o cego Bartimeu. Deus quer tirar você do deserto. Então, o que você decide?
Sair ou ficar? Resistir ao chamado, ou dizer: Deus, pessoas precisam que eu saia do deserto?
6- A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO E DA UNIDADE NO DESERTO (vs 17):
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Deus nos coloca onde seremos capazes de realizar o melhor. O deserto fez Agar enxergar em
seu filho a unção. Ele estava orando. E você tem orado pela sua família?
A Igreja também representa a sua família. Como está a sua relação com sua Igreja, seu líder,
seu discipulador? Já experimentou orar e jejuar pelo deserto que a sua família está enfrentando?
Você já procurou ajuda no meio de sua família ou Igreja?
CONCLUSÃO
Deus não se comove com lágrimas, ele responde a busca. Agar aprendeu com o deserto e foi
recompensada. Deus ouviu e atendeu a sua oração. O mesmo Ele quer fazer com você.
Líder, prepare seus liderados para um novo tempo: após a última oração, faça a declaração
bem alto: "Se Deus e por nós, quem será contra nós?”.

Sugestão de Louvor: Agindo Deus – Fernandinho/Agar no deserto – Wagner Roberto

Fonte: Ministério Unção do Crescimento
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Abril/14 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

FILHOS DE DEUS, LIVRES E CURADOS
I Jo 3.1-2
INTRODUÇÃO:
A Igreja de Cristo está sendo destraumatizada de tantos conceitos errados que foram injetados
em sua alma, essência como pessoa que tem cheiro, cor, pele e necessidade de se expressar.
O espírito de medo que ainda existe em algumas pessoas, pela ilegitimidade de não
reconhecerem a sua potencialidade, está sendo quebrado, destruído, para que os filhos de Deus
saibam, de fato, quem são e o que podem conquistar.
A Bíblia diz, em Romanos 8.16: “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos
filhos de Deus.” Somos filhos por um testemunho interior que afirma dentro de nós que temos essa
essência.
1 - PARECIDOS COM O PAI
O nosso desejo deve ser o de parecer com o Pai, já que somos filhos. Há tanta gente desejando
ser parecida com outras pessoas, porque tem medo de ser quem são. Mas nós temos Alguém muito
especial com quem devemos nos parecer: o Pai.
Você precisa mudar conceitos internos e externos acerca da sua vida, família, trabalho,
ministério e cidade. Os conceitos que vêm de dentro ou de fora, mas que não estão em linha com o
que a Palavra diz sobre você, não servem para ser absorvidos.
É verdade que alguns desses conceitos até podem melhorar a autoestima, mudar alguns
contextos históricos, mas o que fará mesmo a diferença é ter o entendimento de quem somos por
dentro. Dentro de nós há a essência de filhos de Deus. O Espírito testifica isso dentro de nós, e isso
deve mudar todo nosso nível de percepção.
Há filhos de Deus que não estão vivendo de acordo com as promessas que eles têm direito
como filhos. Dentro deles não existe uma recepção verdadeira sobre o respaldo de que são filhos,
portanto têm direito a uma herança.
2 - SAIBA QUEM VOCÊ É
Saiba quem você é de fato. Você é filho de Deus. Se nasceu de novo, é filho de Deus. Viva a
essência do Reino dentro da sua casa. É dentro de casa que denunciamos quem somos, através da
nossa personalidade, maneira de falar, agir e pensar.
“Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da
vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.”
(Efésios 1.13). É o Espírito Santo quem imprime em nosso espírito que somos verdadeiramente
filhos de Deus. Ele é o penhor da nossa salvação.
Imprimir significa tipografar, trazer para dentro de nós, como se fosse um carimbo, uma
marca. Quem é filho de Deus leva uma marca por onde passa. Assim também os que não são filhos
levam uma marca. Caim levou uma marca que representava não ser mais do Reino. Ele não era mais
filho de Deus porque se desviou do seu papel. (Gn 4.15).
A Bíblia diz que todos que nascem de novo levam no espírito o sinal de que são nascidos de
novo, são filhos de Deus, têm a vida de Deus para liberar sobre outras pessoas. Esse legado Deus tem
para cada um de nós, e precisamos tomar posse, pois somos filhos de Deus, selados pelo Espírito.
Nosso êxito, como filhos de Deus, consiste em ter uma mudança de vida, em nos parecer com
Ele. Muitos não conseguem êxito porque dizem uma coisa, mas possuem uma natureza contrária à
Palavra.(I Jo 2.6)
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Quem de fato você é? Não se trata do que o mundo diz, a sociedade, as pessoas do trabalho...
Você tem consciência de que você é filho de Deus? A Bíblia diz que o Espírito testifica que você é
nascido de novo, tem a vida de Deus. Então, mesmo que o mundo, a sociedade ou as pessoas do
trabalho digam o contrário, o que vale é o que a Bíblia diz sobre você.
Quem é não precisa dizer que é, porque é. Quem não é precisa dizer que é, porque não é. É
uma confusão de identidade. Mas os que sabem que são, ainda que lhes falte testemunho exterior,
sabem interiormente que são irremovíveis na chamada profética que Deus fez. Estes têm a voz e a
palavra em linha com o discurso e com a prática.
Um dia, Yeshua, Jesus, o Messias, terminou o Sermão do Monte (Mateus 7.27-29), e todos se
levantaram, admirados da Sua doutrina, porque falava como quem tem autoridade, e não como os
escribas.
A autoridade de Jesus consistia no fato de que Ele vivia o que falava, e falava o que vivia. Por
isso, em tudo o que colocava as mãos, havia êxito. Todo líder que fala o que vive e vive o que fala é
um líder de autoridade.
Para liderar sobre pessoas precisamos primeiro exercer liderança na própria vida. O líder não
pode ter um discurso, uma palavra, uma liberação de linguagem contraditória à sua vida.
A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de Deus têm a testificação do Espírito. É uma
consolidação interior, no espírito, na alma, na essência. É saber que é consolidado. Os que são
nascidos de Deus são testificados no espírito pelo Espírito de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros
de Deus e co-herdeiros de Cristo.
3 - SER HERDEIRO DE DEUS E CO-HERDEIROS DE CRISTO (Rm 8.12)
Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo é saber que tem direito a uma herança pela qual
você não trabalhou. Alguém trabalhou por você: Jesus. O fato dEle ser o Primogênito entre os
irmãos, o primeiro, significa que viria o segundo, terceiro...
Aqui estamos nós hoje, filhos ungidos de Deus, cristãos nascidos de novo com a essência e a
vida de Cristo. Essa é a unção que está sobre nós porque Jesus conquistou entregando a Sua vida.
Jesus trabalhou na Cruz para que tivéssemos direito de morar no Céu. Por Ele podemos herdar
a herança que Deus nos deu: a vida eterna. Jesus é a ponte vertical e horizontal para ligar o homem a
Deus, e Deus ao homem.
O nosso Rei não está morto, Ele está vivo, reina e achou o lugar para falar na Terra. Você é a
boca de Deus na Terra, o templo do Espírito Santo para liberar a legitimidade de filho regenerado,
nascido da aliança. Jesus compartilhou a herança conosco, herança que Deus entregou a Ele (Cl 1.1318). Ele é Rei sobre toda a Terra.
CONCLUSÃO
Jesus nos dá direito a todas as bênçãos espirituais que estão preparadas nos lugares celestiais.
Tome posse da bênção já. Você foi chamado por Deus para ser mais do que vencedor. Você nasceu
para vencer. É filho e herdeiro.

Sugestão de Louvor: Cura-me – Fernanda Brum
Fonte: www.mir.12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Abril/14 - 5ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

O LÍDER FORJADO NA CRISE
“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano cem medidas, porque o Senhor
o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou mui poderoso.”
(Gn 26.12-13)
INTRODUÇÃO
Toda crise é necessária para nascer um líder. Onde não há crise, não nascem novas lideranças.
A crise só amedronta os tolos, porque os sábios têm habilidades para conviver entre as diferenças e
mudar as diferenças que existem em seu território.
As crises são necessárias para mudança de atitude, de caráter e de personalidade. Onde não
há crise, coisas novas não nascem. Então, a palavra crise, no contexto original, não tem nada a ver
como está sendo colocada de forma global.
A palavra crise, no grego, quer dizer: Krisis – ato de separar, decisão, julgamento, evento,
momento decisivo. Então, quando existe uma diferença ou uma situação atípica, está nascendo o
momento decisivo. A crise passou pelos patriarcas, libertadores e profetas. Então, a crise passa por
uma geração.
1 - ABRAÃO
A primeira crise que teve no Planeta, pós-pecado, foi com Abraão (Gn 12 e 13). Como posso
entender que, no meio de uma crise, alguém entra no deserto e sai rico? Então, a crise é vencida pela
fé.
Abraão, o grande patriarca, poderia ter sido poupado da primeira crise do Planeta e não foi.
Porque Deus quer nos mostrar que, no meio da crise, nascem os milionários, porque os homens e
mulheres criativos nascem em meio à crise.
No capítulo 13 de Gênesis, o texto refere-se a Abraão saindo rico em prata, ouro, caprino,
servos e servas... O que é isso? É que, no meio da crise, aqueles que têm uma inteligência
administrativa entram em operação e os que estavam com a mente adormecida acordam.
A primeira crise tinha uma ordem. “...eu te dou uma liberação para ir até o Egito”. Então, na
primeira crise patriarcal, Deus permitiu que Abraão fosse até o Egito. Existem coisas na crise que só
vamos ter êxito se o Senhor permitir. Não posso, em meio a uma crise, agir como eu acho que devo
agir. Tenho que obedecer aos parâmetros e aos comandos que estão vindos para que eu me mova
segundo a direção recebida.
Deus disse a Abraão: “Pode ir até o deserto e pode chegar até o Egito”. E ele foi.
Para que tenhamos êxito na crise, precisamos ser dirigidos pelo espírito da obediência.
Cada crise tem um mentor sobre nós. Quem foi o mentor que você levantou para cuidar de
você no momento de crise? Seja qual for a crise, de ordem sentimental, familiar, emocional,
institucional, etc., você precisa de mentores.
Há pessoas que não sabem viver em crise, e tomam rotas diferentes. Por causa disso, entram
catástrofes e desgraças no meio de pessoas, porque são inadequadas para administrarem no momento
difícil. Então, é preciso estar debaixo da unção de sabedoria para passar pela crise.
Em toda crise, precisamos de uma unção de sabedoria que é uma habilidade de ver a diferença
e resolver as diferenças. O espírito de sabedoria está tomando o povo de Deus nestes dias, porque
está escrito que enquanto todo Israel estava debaixo de crise, o Senhor deu espírito de sabedoria para
o povo de Deus e eles não sofreram nenhuma consequência.
2 - ISAQUE
Precisamos entender que a crise é uma chance de Deus para nascer novos mentores. Abraão
passou por uma crise e venceu a crise. Mas Isaque, que agora não é mais a fé, mas fidelidade e
obediência, entra numa crise maior que a do seu pai.
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Em Genesis 26, vemos que a crise era tão terrível que Isaque não sabia como administrar e
pediu direção a Deus. E a primeira palavra de Deus foi: “Não faça o que seu pai fez. A seu pai dei o
direito de ir para o Egito, mas a você Eu proíbo.”
Deus estava mostrando que as crises possuem saídas diferentes; elas não são iguais. Isaque
poderia ter feito a mesma coisa, formado uma caravana para o Egito, mas Deus disse: “Não faça de
tal maneira. Fique nessa terra onde está agora, porque Eu vou lhe prosperar.”
Para Abraão prosperar na crise, precisou romper a geografia. No caso de Isaque, Deus disse
para ficar onde estava, porque ia abençoar a terra e prosperá-lo. Então, a crise vem para abençoar o
justo e punir o ímpio. A pergunta chave é: Qual a solução que você tem para essa crise? A quem você
está buscando ajuda?
Como cristãos e líderes, tudo o que temos a fazer em meio às crises, sejam elas quais forem, é
permanecer crendo que independente de qualquer situação, estes serão os melhores anos da nossa
vida.
Devemos nos preparar, pois neste tempo nascerão os grandes empresários, mentores, porque
Deus estará tratando-nos com seriedade. Deus é Mentor da solução.
O que Abraão fez da crise? Ele foi ao Egito. O que Isaque fez da crise? Ficou na cidade,
porque o Senhor disse para não sair de lá. E mais, ele ainda recebeu de Deus a ordem de plantar na
terra.
Foram duas crises diferentes. Deus mandou buscar a semente (Abraão) e plantar a semente
(Isaque).
Aprendemos que na hora da crise, não podemos comer a semente. A semente é para
plantar.
Qual foi a palavra para Isaque? Plante. A Bíblia diz que ele plantou no deserto e na terra seca.
E quando plantou, toda semente plantada produziu, porque Deus o abençoava.(Gn 26.12-14).
3 - PLANTE NA CRISE
Cada semente carrega uma carga genética para não omitir o fruto. No meio dessa crise, pegue
essa carga genética e lance no solo. Todos nós somos produto de uma carga genética e de uma
semente.
Se você pegar uma maçã, encontrará várias sementes de maçã dentro dela. Você nunca pode
esperar que semente de maçã dê outro resultado que não seja maçã. Precisamos ter a natureza correta
e o entendimento correto do que é plantar e colher.(Gl 6.7).
O que você quer plantar e o que você quer colher? Quando Isaque pegou toda a carga genética
dos grãos e lançou no solo, com certeza, os inimigos diziam: não vão frutificar esses grãos, eles vão
entrar em ruínas como entramos. E os filisteus torciam para que a crise ocorresse na vida de Isaque
com tanta intensidade.
CONCLUSÃO
Não pense que com você é diferente. Existe muita gente torcendo, como os filisteus, para que
você não saia da crise. São pessoas de alma pobre e que querem que você pareça com elas, mas não
aceite. Saiba que enquanto os filisteus destilavam inveja, Deus olhou para a semente de Isaque e
disse: Está abençoada. E a partir daí, ele plantou e colheu a cem por um.
Creia que enquanto estão profetizando ruína e miséria na sua direção, você colherá a cem por
um. Tire os olhos da crise e ponha os olhos na promessa. Com certeza, fidelidade e obediência
plantam e colhem. Não há profecia maligna que anule uma semente abençoada.
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