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ESTUDOS

SETEMBRO/14 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

TÁ ESPERANDO O QUÊ?
Isaías 61. 1-3

Cinco coisas que te impedem de viver os sonhos de Deus para sua vida.
1. Culpa pelo passado.
Na verdade, ficar se culpando por um passado de pecado é uma verdadeira perda de tempo, enquanto
ficamos nos lamentando pelo passado, poderíamos estar evangelizando, discipulando, liderando, cuidando de
alguém, etc...
2. Não abandonar pecados e/ou costumes antigos.
Ex.: Pornografia, mentiras, crendices, vícios com jogos, etc...
3. Ter medo a ponto de ser travado.
É o mesmo de não confiar que em Deus temos saída para todas as situações em nossas vidas.
4. Não se converter por inteiro, todas as áreas.
Ex.: relacionamentos, dinheiro, hábitos e costumes, vestimentas, etc...
5. Nunca se sentir preparado para viver os sonhos de Deus
“Esperar demais” para muitas coisas que não vão nos edificar, muitas vezes temos pressa, aceleramos
o processo e passamos por cima de alguns princípios importantes (ex.: namoro, faculdade, compra de carro,
etc...), mas para viver os sonhos que Deus tem para nós, nunca nos sentimos prontos e vamos adiando,
adiando e adiando!

Cinco certezas que te impulsionam a viver os sonhos de Deus para sua vida.
1. Saber que para Deus o seu passado definitivamente NÃO IMPORTA. (Miquéias 7. 18-19).
2. Saber que não importa o tamanho do meu pecado, Deus me perdoa e me usa.
3. Não devo acreditar nas mentiras do diabo sobre minha capacidade, devo deixar para trás todo
medo e crer na palavra de Deus para Josué, “Meu filho não Temas, Eu sou contigo”(Josué 1. 9).
4. Se converter 180º e não 360º “você pensa e até parece que teve uma mudança, mas não saiu do
lugar”. (II Cor. 5. 17).
5. Tomar posse da palavra de Deus, Ele acredita em você, Deus não faz acepção de pessoas, então
você não pode fazer acepção de você mesmo. E você deve declarar, sim EU POSSO, EU
CONSIGO, DEUS VAI ME CAPACITAR, DEUS VAI ME USAR, EU SOU IMPORTANTE
PARA O REINO DE DEUS, DEUS PODE CONTAR COMIGO. (Isaías 61.1-3).
Saiba que o Espírito Santo de Deus te ungiu para que você viva o sonho Dele para você!
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ESTUDOS

SETEMBRO/14 – 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

TIRANDO AS ATADURAS DA TUA VIDA
João 11.44
INTRODUÇÃO:
Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele, ao sair do túmulo, saiu com suas mãos e pés amarrados com laços.
No texto diz que ELE SAIU, não apareceu do lado de fora.
Imagine a dificuldade de Lázaro sair com os pés e as mãos amarradas. Será que Jesus não tinha
poder também para desatar os laços? Sim, mas não competia a ele e sim ao povo. Aqueles laços
representavam os vínculos com a morte, com as trevas. Apesar de ressuscitado, ele continuava com os laços.
Se as pessoas não tirassem seus laços ele estaria ressuscitado, mas amarrado.
Quanto mais tempo a pessoa demora em desatar os laços que as prendem, mais fortes eles ficam,
tornando a pessoa insensível, e até mesmo chegando a ponto de achar que o seu problema é normal. O
pecado então passa a ser algo normal e aceitável para essa pessoa, pecado repetido demônio fortalecido.
Veja o significado de cada parte do corpo atado:
1- O ROSTO ENVOLTO NUM PANO. Significa falta de revelação. Quem é Deus para você?
Quem você é em Cristo? Você tem revelação da poderosa visão de Deus para sua Igreja?
2- MÃOS ENFAIXADAS. Significa dificuldade para abençoar, dificuldade para servir.
Lembremos da palavra de Deus que nos diz em Atos 20.35 “Tenho mostrado em tudo que,
trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor JESUS,
que disse: “Mais bem aventurada coisa é dar do que receber.”
3- PÉS ENFAIXADOS. Onde você está na corrida (Hb.12.1-2)? Você parou no tempo? Desviou-se
no caminho?
4- DESATAI-O E DEIXAI-O IR. O discipulado, o TSD, o evangelismo e a consolidação tem que
funcionar na sua vida. O Senhor tem que ser glorificado na sua vida.
CONCLUSÃO: Faça um compromisso com o discipulado e com o Reino de Deus.
SUGESTÃO DE PERGUNTAS
1- O que Deus mais falou com você sobre essa mensagem?
2- Você tem alguma característica em sua personalidade que está muito distante do que Jesus Cristo
é? Cite um exemplo.
3- Você já tem um discipulador? Tem se reunido com ele? Tem um discípulo?
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ESTUDOS

SETEMBRO/14 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

UM CORAÇÃO RESTAURADO
I SAMUEL 30.1-6
INTRODUÇÃO: PENSE NISTO ANTES DE DESANIMAR
Antes de você desanimar porque fracassou em alguma coisa, pense que somente alcança o sucesso
quem insiste, apesar de tudo. Fred Astaire, o famoso ator que encantou as telas do cinema dançando, ao fazer
seu primeiro teste para o cinema, recebeu as informações de que não sabia atuar. Era careca, dizia o
relatório, e ainda dançava pouco.
O professor de Enrico Caruso dizia que ele não tinha voz e não era capaz de cantar. Acreditando
nisso, os pais de Enrico queriam que ele fosse engenheiro. Ele não desistiu e se tornou famoso cantor de
ópera, admirado até os dias atuais.
Walt Disney foi despedido pelo editor de um jornal por falta de idéias. Você pode imaginar tal coisa?
Antes de construir a Disneylândia, foi à falência diversas vezes. Nunca desanimou. Assim acontece com
todos os que perseguem os seus sonhos, não se permitindo desanimar por fracassos, derrotas ou julgamentos
precipitados. Portanto, se você está a ponto de desanimar, pare um pouco e pense. Pense nisso e tente outra
vez. E outra mais. Não se deixe abater por críticas, por experiências mal sucedidas. Vá em frente. Tente de
novo e verá que os seus esforços alcançarão êxito. Faça como Davi e resgate o que é seu!
Os eventos acontecidos com o Rei Davi: o saque, incêndio e sequestro de todas as pessoas da cidade
de Ziclague, onde Davi e os seus moravam durante o período em que fugia de Saul. Foram os amalequitas,
os “bárbaros” daquela época, que levaram cativos as esposas e os filhos de Davi, bem como as famílias de
todos os homens de Davi. Tinham o costume de saquear e queimar as cidades, além de sequestrar as
mulheres e crianças que ali estavam.
I - O objetivo do maligno é furtar a nossa esperança, nosso entusiasmo (do grego: estar possuído por
Deus), para atingir nosso CORAÇÃO. Mas quando ele não consegue furtar a sua esperança e entusiasmo
ele é derrotado.
II - A importância do choro. As pessoas estavam chorando, e Davi também fez o mesmo. Ninguém
reage à dor com alegria, mas o choro pode trazer alívio para alma.
III - Mesmo que o maligno tenha ferido você, há uma forma de se recuperar! Nada pode afetar o
seu relacionamento com Deus. Resista ao desanimo e às críticas, pois há pessoas dispostas a lutar do seu
lado.
IV - A situação se reverterá exatamente no momento em que você se quebrantar. Davi e seus
homens viram a situação se reverter no momento em que eles decidiram não aceitar uma Ziclague invadida.
Porque nesse momento, eles pararam de chorar e começaram a lutar.
V - Depois do sofrimento vem a ascensão. Nada se recebe sem pagar um preço. Ziclague representa
um tempo de muita luta. Deus aproveitou para ensinar a Davi algo importante, a se reanimar no Senhor.
Davi descobriu o segredo de perseverar até Deus intervir! Nessa situação, Davi aprendeu a se isolar por um
tempo e ficar a sós com Deus. Podemos e devemos fazer o mesmo.
SUGESTÕES DE PERGUNTAS:
Os amalequitas invadiram Ziclague e a queimaram, levando a família de Davi cativa.
Semelhante a isso, o que o inimigo quer fazer com nossas famílias hoje?
A situação se reverteu no momento em que Davi se quebrantou e consultou ao Senhor (I Sm
30.8). Que lição esse gesto nos ensina para os dias atuais?
O pastor disse que mesmo que o maligno tenha nos ferido, de alguma maneira, há uma forma de se
recuperar! Por que podemos contar com a vitória e a recuperação?
 Porque nada pode afetar o nosso relacionamento com Deus;
 Porque a vitória vem quando resistimos ao desânimo e às críticas;
 Porque Deus coloca escudeiros fiéis para lutar ao nosso lado: e nós recuperaremos tudo;
 Porque Deus não mudou, e vai nos levar a vitória, pelo relacionamento com Ele e pela ousadia.
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1. Mesmo em meio à angustia ao desespero, e meio à possibilidade de motim por parte de seus
homens, Davi se reanimou no Senhor (v. 6). Que lições podemos tirar desta atitude da parte da
Davi? Respostas variadas e pessoais.
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