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ESTUDOS              Fevereiro/14 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

UM NOVO ANO, UMA NOVA CHANCE 
 

Texto Bíblico: João 8:3-11 

INTRODUÇÃO 

Tem um dito popular que diz que errar é humano. Normalmente nos lembramos desse dito, e gostamos de 

citá-lo quando erramos, mas muitas vezes não somos tão tolerantes ou compreensivos com o erro (pecado) 

dos outros. 

A verdade é que a nossa sociedade não premia o erro e nem os que constantemente erram. 

Desenvolvemos uma cultura que paga melhor pelo trabalho e produto que é feito com excelência e, por 

pagar melhor, é exigente com o resultado. Preferimos punir o erro, pois pensamos que se formos tolerantes 

ele pode se repetir sempre sem que as pessoas sejam motivadas a mudar. 

Na vida cristã o pecado também é punido, mas até puní-lo Deus investe pesado para tentar salvar o 

pecador. Suas misericórdias se renovam muitas vezes, Ele tem paciência de esperar que despertemos. Deus 

nos dá uma nova chance. Vemos isso claramente no texto de João 8 no trato de Jesus com a mulher adúltera. 

Você pode ter errado como essa mulher, falhado com Deus, ter pecado, mas também como ela pode ter 

uma nova chance. Para que isto aconteça é necessário querer e fazer o seguinte: 

 

1 - PRECISAMOS RECONHECER NOSSO PECADO: 

A mulher teve seu pecado exposto. Os homens não estavam errados em condená-la, a lei fazia isso e a mulher sabia. Ela foi 

condenada por suas escolhas, por sua desobediência à lei, não pelas pessoas. 
Não gostamos que os outros apontem e exponham nosso pecado, mas sem isso nem sempre reconhecemos e admitimos nosso 

pecado e continuamos a repetí-lo. Se quisermos uma nova chance precisamos reconhecer nosso pecado e responsabilidade e nos 

arrependermos. (Pv. 28.13). 

 

2 – PRECISAMOS SER HUMILDES. DEUS DÁ GRAÇA A ESSES: 

Deus é misericordioso e sempre deseja nos perdoar, não precisamos forçar para que isso aconteça. A 

mulher não manifestou para tentar se justificar, só para responder a Jesus. Se quiser uma nova chance 

reconheça seu pecado e seja humilde. Jesus te defenderá frente a seus acusadores e te dará graça. (I Jo 

1.9) 

Deixe Jesus te defender, seja humilde. (I Jo 2.1) 

 

CONCLUSÃO: 

A mulher adúltera recebeu uma nova chance e você, gostaria de receber uma nova chance de Deus? Está 

disposto a admitir seu pecado sem arrogância, ser humilde, deixar Jesus te defender e orientar, fazendo o que 

Ele mandar?  
(ministre o convite para os não crentes: Quer aceitar Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida, agora? Então vamos orar...) 

 

(Para os que já são crentes... ore com eles...) 

É início de um novo ano. É tempo de renovação. Renove sua aliança com Deus, seu estilo de vida de 

santidade e de um verdadeiro adorador. Renove, no Senhor, firmando seu compromisso de estar na Célula, 

nos Cultos de Celebração, no Tabernáculo de Davi, de ser dizimista fiel, em dar bom testemunho para os que 

estão de fora... etc e etc. Que este ano de 2014 seja para você uma nova história. 
 
 

Fonte: Igreja Metodista de Mandaguari 
                                                                                                                                                                         Adapt.: Pr. Silas – CEO/Baependi 

Sugestão de Louvor:                                                                                         Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS     Fevereiro/14 - 3ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

A PERSEVERANÇA NA ORAÇÃO 

Texto Bíblico: Rm 12.12 

INTRODUÇÃO 

Orar é dialogar com Deus. Não é monólogo, quando apenas eu falo, mas é preciso ouvir a voz do Senhor 

a nos responder e ensinar. É trazer os céus à terra. É o caminho para se conhecer mais o nosso grande Deus. 

1 - QUAL É O PROPÓSITO BÁSICO DA ORAÇÃO? 

O propósito básico da oração é desenvolver a comunhão com Deus, em total dependência dEle (Jo 15.5), recebendo a 

influência de seu caráter perfeito, que alcança e transforma nossas vidas. O simples fato de orar demonstra submissão a Deus e 

reconhecimento de sua autoridade e de seu poder operando em nossa existência (Mt 6.6 e 13). Sabemos que, quando Deus criou o 

homem, Ele vinha todos os dias, na viração da tarde, encontrar-se com Adão para conversarem. Essa doce comunhão é 

fundamental (Os 6.3) e traz o verdadeiro sentido do viver. 

2 – SE DEUS JÁ CONHECE AS NOSSAS NECESSIDADES, POR QUE PRECISAMOS ORAR? 

Precisamos orar porque este é o caminho que Deus nos mostrou para a comunhão com Ele e para 

trazermos a sua presença e suas bênçãos à terra. Jesus nos ensinou a orar (Mt 6.9-13. Não é simplesmente para 

decorar, mas entender as partes que deve conter uma oração: Adoração, agradecimento, confissão, petição, intercessão e ação de graças). Esta 

é a maneira que temos para vivermos ligados aos céus… 

A oração não é apenas para pedirmos as coisas a Deus, mas também para desenvolvermos a nossa 

comunhão com Ele, para conhecê-lo pessoalmente e sermos iluminados pela luz de sua glória, isto é, de seu 

caráter perfeito. O Senhor nos ensinou a depender totalmente dele (Jo 15.7) e orar sem cessar (I Ts 5.17). É 

importante orar com ação de graças (Fp 4.6). 

3 – ATÉ QUANDO DEVEMOS ORAR, PEDINDO AO SENHOR O QUE PRECISAMOS?: 

Jesus nos ensinou a perseverança na oração até que nossa causa seja resolvida, ou até sentirmos a doce 

paz em nossos corações, como prova de que Ele já nos respondeu, mesmo que ainda não tenhamos visto sua 

resposta absolutamente concretizada, mas apenas um sinal dela. Este foi o caso de Elias, quando pediu chuva 

ao Senhor e o seu discípulo viu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem (I Rs 18.42-44). Ele 

parou de orar não apenas quando a chuva caiu, mas quando viu a nuvem se aproximando. 

Jesus contou a parábola da viúva o do juiz iníquo (Lc 18.1-7). Ela pedia que ele julgasse a sua causa. E 

o fez com muita insistência, até que aquele homem, que não temia a Deus, nem se importava com os pobres 

e desamparados, resolveu atender ao pedido dela por causa da importunação. E Jesus explicou que, se ele era 

um homem sem amor ou piedade e julgou gratuitamente a causa daquela viúva, quanto mais Deus não 

atenderá aos que Ele ama e se interessa por suas necessidades, com toda bondade e misericórdia? 

3 – A BÍBLIA NOS MOSTRA ALGUNS TIPOS DE ORAÇÃO, TAIS COMO: 

1 - A oração da fé: (Tg 5.15, Mt 21.22). Através dessa oração, o poder de Deus é liberado para 

transformar situações, trazer cura, operar prodígios. 

2 - Oração de adoração: (Sl 95.1-7; 100. 1-5 e outros Salmos, como: 96; 97; 99...). É maravilhoso 

podermos prostrar-nos diante da Face bendita do Senhor e adorá-lo na beleza de sua 

santidade. Experimente tirar um tempo diariamente para adorar ao Senhor e perceba 

que a sua vida será santificada por sua presença e comunhão. [Você pode orar estes 

Salmos]. 

3 -Oração de intercessão: É quando se ora em favor do outro, ou quando se pleiteia a causa de alguém 

diante do Senhor, At 20.35-38, Jo 17.9-26. 

4 - Oração de concordância: (Mt 18.18-20). Quando o povo de Deus se une e tem o mesmo alvo em 

oração. 

5 - Oração no Espírito: (I Co 14.14-15). Quando oramos em línguas, conforme Paulo nos ensina em I 

Coríntios. 
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CONCLUSÃO: 

Procure orar mais. Adquira o hábito de adorar ao Senhor diariamente (Sl 5.3). Desenvolva sua vida 

devocional, tendo um tempo especial para estar a sós com Deus. Quanto mais exercitamos na oração mais 

fácil é orar. 

Conheça as oportunidades que a igreja oferece para a intercessão e adoração. O Ministério de 

Intercessão da CEO é o TABERNÁCULO DE DAVI. Faça do Tabernáculo a sua academia de exercício na 

oração pelo menos uma hora por semana. Comece a orar com mais intensidade e veja o que Deus irá fazer 

em sua vida… 

 

Sugestão de Louvor: Com Muito Louvor (Cassiane) 

 

Fonte: www.lagoinha.com/estudos-de-células 
Adapt.: Pr. Silas – CEO/Baependi 

Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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ESTUDOS      Fevereiro/14 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

ORAÇÃO COMO ARMA DE GUERRA 
 

Texto Bíblico: Mt 7. 7e 8 

INTRODUÇÃO 

Estas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos numa das ocasiões em que Ele lhes ensinou acerca da 

oração. Todo discípulo de Jesus precisa ter o desejo de aprender a orar e, mais do que isso, precisa aprender 

a usar a oração como uma poderosa ferramenta do seu ministério. Na guerra de conquista em que estamos 

inseridos, não lutamos contra pessoas (Ef 6.12), por isso as nossas armas não são físicas, mas espirituais (II 

Co 10.3,4). A oração é a mais poderosa arma espiritual que Deus nos deixou. 

1 - ORAR É RELACIONAR-SE COM O PAI: 

Na continuação do texto de Mateus, Jesus afirma que o nosso Pai que está nos céus dá boas coisas aos 

que lhe pedirem. Ou seja, quando oramos, temos a possibilidade de nos relacionar com Deus num nível de 

Pai e filhos. Isso é maravilhoso!!! 

Há pessoas que, por não terem tido bons pais, transferem para figura de Deus a imagem do pai terreno 

que tiveram. Mas, não importa se o seu pai não correspondeu às suas expectativas. Deus é um Pai perfeito, 

amoroso e fiel. Através da oração você pode falar livremente com Ele. 

Porém, a Bíblia também afirma que nem todos têm o privilégio de chamarem Deus de Pai. É preciso 

tornar-se filho de Deus. (João 1.12). Não adianta querer ter em Deus um Pai se você não quiser tornar-se 

filho. A condição de filho de Deus não é alcançada automaticamente por todos, mas só por aqueles que 

recebem a Jesus. Se você já recebeu a Jesus, você é filho e tem todos o privilégio de orar ao seu Pai. 

2 – ORAR É PEDIR, BUSCAR E BATER: 

Quando oramos, podemos lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades. É isso que o apóstolo Paulo 

nos ensina em Filipenses 4.6. 

Jesus disse que poderíamos não só pedir, mas também buscar e bater. Isso nos ensina que, por vezes, 

teremos que perseverar em oração até que a resposta chegue. Há bênçãos que vamos receber, se não 

desistirmos de orar.  

Você pode receber cura para a ansiedade, que é uma terrível enfermidade da alma, simplesmente orando 

e entregando suas preocupações Àquele que tudo pode. 

3 – É PRECISO APRENDER A PEDIR: 

Tiago 4.3 = Essa afirmação da epístola de Tiago explica por que muitas das nossas orações não são 

respondidas. Deus, como um Pai responsável sabe que há pedidos que os filhos não podem receber porque 

lhes faria mais mal do que bem. 

Assim é que quando oramos precisamos estar “antenados” com a vontade do Pai. É preciso ter 

discernimento espiritual para orar corretamente. Só através do Espírito Santo temos esse discernimento. 

Quando você for orar, não se esqueça de pedir sabedoria ao Espírito Santo para orar convenientemente. 

Não se esqueça também de incluir algo que o próprio Jesus nos ensinou na oração modelo do Pai Nosso: 

“seja feita a tua vontade assim na Terra como no céu”. 

Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. Precisamos aprender a pedir e a nos submeter à 

vontade do Pai. 

4 – DEUS ATENDE AOS PEDIDOS DOS SEUS GUERREIROS: 

Em Js 10.12-14, lemos uma das mais incríveis histórias bíblicas. Josué estava no meio de uma guerra 

contra os amorreus. Ele ousou pedir a Deus algo inusitado: “Senhor, faça o sol e a lua pararem, enquanto 

guerreamos”. O mais incrível não foi a ousadia de Josué, mas o fato de que DEUS RESPONDEU e fez o 

que ele pediu. 
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Quando estamos inseridos nas guerras do Senhor, quando o nosso coração está nas coisas do reino, 

quando nossas prioridades são as prioridades de Deus, Ele nos respalda de maneira sobrenatural. 

Coisas impossíveis são alcançadas através da oração de líderes fiéis e ousados como Josué. A oração 

move o braço de Deus, mas Ele não tem interesse em fazer milagres nas vidas daqueles que não querem 

servi-lo de todo o coração. 

Há pessoas que não querem envolvimento com o reino, não querem compromisso com Deus, não 

querem se desgastar na conquista das vidas, mas querem que Deus atenda às suas orações. Josué tinha 

legalidade para pedir, porque ele estava totalmente envolvido na conquista dos territórios para o Senhor. O 

mesmo acontecerá com você! 

CONCLUSÃO:  

Envolva-se na obra de Deus, envolva-se nas conquistas do Reino e o Pai terá toda a disposição de lhe 

respaldar. 

Discípulo que não ora não progride, não conquista. Comece hoje mesmo a separar um tempo de oração a sós 

com Deus, ore em concordância com os discípulos nas Células e no Tabernáculo de Davi. Ensine os seus 

discípulos a orar, como Jesus fez com os dEle. Lance suas ansiedades diante de Deus e espere nEle e você 

terá grande êxito e muitas vitórias em 2014 quando usar esta arma poderosa. 

 

Para o Líder: Tenha o seu próprio turno no Tabernáculo de Davi e incentive a Célula e seus discípulos, em 

2014, fazerem parte, também, de um turno no Tabernáculo. Vamos atingir o alvo de 24H de Intercessão e 

Adoração. Mostre a Eles a importância deste ministério para nossa vida pessoal e para a Igreja. Deus está 

contando conosco e Seu desejo é “levantar o Tabernáculo de Davi que está caído”. Vamos contribuir para 

que isto aconteça e assim a Igreja estará preparando o caminho para a Volta do Senhor Jesus!!! 

 

 

Sugestão de Louvor: Com Muito Louvor (Cassiane) 
 

 

Fonte: Ministério Manancial de Vida para as Nações 
Adapt.: Pr. Silas – CEO/Baependi 

Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel 
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