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ESTUDOS

Maio/14  2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

LIDERANÇA NO LAR
INTRODUÇÃO:
A liderança no lar deve ser ministrada para a família, porque, se satanás obtém sucesso em atacála,
certamente pode atingir a Igreja. A CEO se preocupa com a harmonia e a comunhão no lar e se propõe a
ajudála na solução dos seus problemas e restauração.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO (Gn 2.1617; 3.14)
Complexidade do processo de comunicação
Comunicação oral inclui: tom, volume, entonação, mímica e expressão facial;
Nem sempre as palavras expressam nossos pensamentos de modo preciso e adequado;
A mensagem do receptor pode ser bem diferente da que lhe foi enviada pelo emissor;
Relutância em iniciar o assunto até por orgulho;
Sentimento de imperfeição ou complexo de inferioridade;
Medo de encarar uma situação desagradável, etc...

A maior parte dos assuntos do casal é relacionada com eventos diários, assuntos momentâneos e
opiniões. Devemos nos esforçar para aprender a lidar com todas as situações cultivando a comunicação e
respeitando o ponto de vista do outro independente se você concorda ou não.
A ORDEM DE DEUS E A POSIÇÃO DO MARIDO
Ef 5.2133 expressa a ordem de Deus para o lar e mostra claramente que essa posição não é de
privilégio, mas de uma maior responsabilidade:
a) Se necessário, até morrer pela mulher para defendêla; (25)
b) “Dar sua vida” requer “vida de sacrifício”;
c) Abrir mão de seus próprios desejos para fazêla feliz;
d) Proporcionarlhe tempo de qualidade;
e) Têla como prioridade na sua lista (depois de Deus);
f) Deus a fez submissa por natureza;
g) Ela fica frustada quando o sacerdócio do lar não é exercido.

Obs.: A mulher não é menos inteligente e nem inferior que ao marido, é simplesmente uma questão
de responsabilidade e tarefas específicas para cada um que resulta em felicidade e alegria na família.
Acesse www.ministerioceo.com.br e assista nos 5 minutos com Deus: “Mulheres na Submissão
(17/03/12) com Pr Donizétti Fernandes Maciel.”

FINANÇAS NO LAR (Jo 6.913(12b))
Precaução no uso do dinheiro
a) Gastar dinheiro em situação indevida ou sem planejamento;
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b) Confiar no dinheiro para segurança;
c) Uso demasiado de cheques ou cartões de crédito;
d) Devemos utilizar o dinheiro como “servo” e não como senhor (I Tm 6.10)

Obs.: O fator financeiro e econômico tem semeado muita discórdia e conduzido centenas de casais à
separação. É necessário ter o entendimento de que Deus é a fonte de todas as provisões, e a receita para ter
uma vida próspera está em Ml 3.10.

A POSIÇÃO DO MARIDO PERANTE O SENHOR
a)
b)
c)
d)
e)

Provedor (Gn 2.15)
Conquistador (Js 1.3,6)
Trabalhador (Gn 3.19)
Empreendedor (II Cr 1.16,17)
Despenseiro (I Co 4.2)

A POSIÇÃO DA ESPOSA PERANTE O SENHOR
a)
b)
c)
d)
e)

Ajudadora e trabalhadora (Pv 31.13,27)
Vigilante e econômica (Pv 31.18)
Zelosa e cuidadosa (Pv 31.16,20)
Virtuosa e corajosa (Pv 31.29)
Sábia (Pv 31.26)

Sugestão de Louvor: A Minha Família – Regis Danese

Fonte:Pr Marco Antonio D. Penna Arja
Correção gramatical: Dc . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

Maio/14  3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

A Família na Rota da Oração
I Tm 5.8 – At 16.31
INTRODUÇÃO
Este será um tempo intensivo de oração, de envolvermos a família no reino e, com certeza,
colheremos abundantemente. Deus nos entregará riquezas insondáveis e tesouros escondidos. E, como o
maior tesouro que um homem possui se chama família, cremos que, através da oração e do envolvimento de
todos, o Senhor mudará nossa família por completo. Você crê nisso?
Como líderes e discípulos fiéis, não podemos ser daqueles que não se importam com a família; os
que agem assim são considerados, pela Bíblia, como incrédulos, negadores da fé. Mas Deus vai restaurar a
sua fé familiar e o ajudará a crer que todos da família se converterão ao Senhor.
E se você pensa que estou fazendo essa afirmativa porque não conheço seus familiares, quero
afirmar: É você quem não conhece o seu Deus. O Senhor que você serve salvará o seu marido/esposa, o seu
filho (a), seu cunhado (a), seu irmão (a), seu tio (a), toda a sua família. Mas, em primeiro lugar, Deus vai
restaurar a sua fé familiar, você passará a se importar ainda mais com a sua família.
MINHA CASA UM MODELO:
A excelência começa na sua casa. Você não pode ser modelo da casa do outro antes de ser modelo da
sua própria casa! Por quê? Porque aquele que não cuida bem da sua casa também não poderá cuidar bem da
casa do Senhor. Isso seria uma omissão sacerdotal (I Tm 3.45).
Devemos aprender a resgatar a família pela intercessão, pela oração de poder. Durante este mês
Maio, estaremos orando mais pela salvação da família! Você crê que acontecerá um milagre sobrenatural?
Nós devemos aprender, pela intercessão, a arrancar os familiares das garras do diabo. Ninguém ficará fora da
salvação do Senhor. Será um saque no inferno. Entraremos na casa do valente, maniataremos o diabo e
ordenaremos que solte a nossa casa (Mc 3.27).
A Bíblia diz em Jeremias 31.1: “Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias
de Israel, e elas serão o meu povo.” É um decreto bíblico: a nossa família terá o Senhor como Deus, o
Deus vivo.
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Nestes dias, a unção e a vida de Deus entrarão de surpresa na sua casa e a sua casa será chamada sede
do avivamento. Para nossa casa ser a sede do avivamento, precisamos trazer de volta o sacerdócio. Como
consolidar a família dos outros se a sua está estragada? Como deixar a sua família estragada para cuidar da
família dos outros? Como chorar pelos perdidos, pelas vidas, e não olhar para os perdidos que estão debaixo
do seu próprio teto? Você precisa se mover com amor por seus familiares, darlhes uma atenção especial.
Você precisa tomar esta causa e não desistir até ver toda a sua casa aos pés de Jesus.

CUIDE DA FAMÍLIA:
Cuide da sua família, consolide sua família para que ela não se estrague. A sua casa será sede da
consolidação. Faça uma aliança de orar não apenas durante os domingos, nos cultos, mas todos os dias, pela
restauração da sua família.
Convocamos todos os líderes e discípulos a interceder pela família, afinal, estamos em tempos de
mudanças e colheitas. Conquistaremos as gerações, porque teremos saúde familiar. Se a nossa família não
estiver sarada, a multidão que se agrega a nós não terá sentido.
A multiplicação só virá se a família for considerada. A saúde das células começará dentro da sua
casa: você dará um excelente testemunho e será referencial do poder de Deus para vir a multiplicação. “Mas
levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e dálhe famílias como um rebanho” (Sl 107.41). A
nossa família multiplicará como rebanho.
Você multiplicará como nunca. Só os rebeldes ficarão sem frutificar, porém os que se submetem
darão muito fruto (Sl 68.6). Só perde a visão familiar quem tem espírito de rebelião. Os rebeldes vivem
isolados; eles não se comunicam, não se relacionam, não são sociáveis, gostam de andar sozinhos, pois se
permitem fazer tudo que gostam e não querem ser admoestados por ninguém.
Perder a visão familiar é sinal de rebeldia. É tempo de cumprir os princípios bíblicos para que venha
a saúde nas famílias da Igreja e de todo o Brasil. Estaremos levando o povo à excelência pelos degraus da
santidade, pois queremos ver a glória de Deus na vida de cada um, na família, nos cultos. Deus fará o
sobrenatural em nosso meio através da santidade gerada na oração.
Como você é santo, sei que optará por estar cada vez mais aos pés do Senhor. É o tempo do
quebrantamento que é gerado pela oração. O mover ou avivamento, só é genuíno se acontecer dentro de
casa, se o casal e os filhos recebem a unção em casa. A sua família estará na mira da glória de Deus, porque
você estará na rota da oração.

Sugestão de Louvor: Casa de Benção  Eyshila

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

Maio/14  4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

Como Deus Vê a Nossa Casa
Salmos 127.1
INTRODUÇÃO
Uma casa completa não é aquela que tem todos os móveis e utensílios, e sim a que está no centro da
vontade de Deus, pois a Sua vontade é boa, perfeita e agradável (Rm. 12.2b).
Precisamos compreender como Deus vê a nossa casa e como podemos edificála na Sua Presença.
Utilizando a figura de uma casa física como referência Bíblica, podemos demonstrar como deve ser a
nossa casa espiritual de acordo com a vontade de Deus.
1. BASE: A ROCHA (Ef 2.2022)
A base sobre a qual devemos edificar a nossa casa para que ela seja forte, é a Rocha que se chama
Cristo. (Mt 7.2427).
2. PAREDES: PROTEÇÃO (Ne 4.14)
As paredes são a proteção de uma casa, ou seja, a tarefa de cada um na família. No tempo de
Neemias o povo edificou um muro ao redor da cidade, protegendo, assim, as suas casas, cercando a cidade.
E cada família edificou um muro perto da sua casa.
3. TETO: PRESENÇA DO SENHOR (Sl 91.1)
A Presença do Senhor deve ser a cobertura da família. É um contato aberto com a glória de Deus.
4. ÁGUA: FÉ (Jo 7.38)
Como não pode haver falta de água numa casa, também não pode faltar a fé que está no coração
daquele que crê e faz fluir a Presença de Deus no lar.
5. LUZ: A BÍBLIA (Sl 119.105)
A Bíblia deve ter lugar de destaque na nossa casa, não como ornamento, mas para ser lida e estudada
por todos da família, pois ela representa a voz de Deus (Jo 5.39).
CONCLUSÃO
A casa vista por Deus é assim: não importa se é grande ou pequena, todavia deve estar bem edificada
nos alicerces da Palavra, firme na Rocha, sob a proteção e a presença do Senhor, onde flui o rio do Espírito e
a luz dos Seus ensinamentos.

Sugestão de Louvor: Faz um milagre em mim – Regis Danese
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Fonte: www.mir.12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

