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ESTUDOS

FEVEREIRO/15 - 2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

JESUS E A CASA SEDE DO AVIVAMENTO EM CAFARNAUM
Marcos 2.2: “Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta; e Ele
lhes pregava a palavra”.
QUEBRA GELO:
Comece o estudo fazendo a leitura de Marcos 2.1-12 e em seguida faça esta pergunta aos presentes:
Você pode se lembrar de algo que tenha feito em razão da sua fé em Deus? Dê oportunidade para que alguns
compartilhem e, em seguida introduza o estudo: Jesus ficou impactado naquela casa com a fé demonstrada por
cinco homens. Ele viu a fé deles.
O texto bíblico não informa de quem era a casa onde Jesus ministrava naquela ocasião. Dá a entender
que era “a casa de Jesus” ou uma casa onde Ele costumava hospedar-se enquanto estava naquela localidade.
Talvez fosse a mesma casa de Simão Pedro. Poderia ser também outra casa especialmente separada para Jesus
e os apóstolos e que Ele transformara em sede para sua pregação e ensino. Que a sua casa seja a “casa de
Jesus” em sua rua, lugar onde Ele pode realizar Suas maravilhas. Amém?
A FÉ NOS FAZ ENFRENTAR E SUPERAR BARREIRAS.
A casa de Jesus estava completamente lotada e nem do lado de fora, junto à porta, havia lugar (v. 2).
Todos ouviam a pregação de Jesus, inclusive alguns mestres da Lei que estavam com muita desconfiança –
pois chegaram a repudiar Jesus como um blasfemo.
A Bíblia conta que eram pelo menos cinco homens – um paralítico e outros quatro que o carregavam
deitado numa maca. Eles traziam o homem para ser curado quando se depararam com a casa lotada e a
impossibilidade de chegar até Jesus, entretanto eles tinham fé, e quem tem fé sempre chega até onde Jesus
está. A fé é como um combustível que nos faz saltar muralhas e vencer obstáculos. O Salmo 18.29 tem um
testemunho de como a fé nos fortalece: “Com o teu auxílio posso atacar uma tropa; com o meu Deus posso
transpor muralhas”. No verso 33, acrescenta: “Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme
nas alturas”. Quem tem fé é fortalecido. O Salmo 18.34 descreve que sua fé em Deus lhe tornava capaz de
“vergar um arco de bronze” – tinha que ser bem forte para isso. Em Filipenses 4.13, Paulo escreveu que
fortalecidos pela fé podemos passar por qualquer circunstância.
Os cinco venceram todas as barreiras pela fé: suspenderam o paralítico, abriram espaço na cobertura,
desceram a maca cuidadosamente até onde Jesus estava e enfrentaram olhares e possível reprovação de muitos
dos presentes ali. Mas Jesus não os reprovou. Ao contrário, Jesus viu a fé daqueles homens. Hoje, o que Jesus
vê em você?
JESUS TRATA PRIMEIRO DO PRINCIPAL PROBLEMA:
Qual é o seu problema mais grave, mais urgente? Creia, se você ainda não foi perdoado dos seus
pecados, o pecado é seu problema mais grave e urgente. Exatamente por isso Jesus disse ao paralítico: Filho,
os seus pecados estão perdoados. (v. 5). Em seguida, afirmou: “Mas, para que vocês saibam que o Filho do
homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados”... (v. 10).
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Todos nós precisamos de perdão de Deus, e Jesus tem a autoridade para nos outorgar perdão, porque Ele
morreu na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados.
As únicas coisas que Ele pede: fé e arrependimento. O que Jesus estava pregando em sua casa
enquanto os homens tentavam fazer o paralítico chegar até Ele? Em Mc 1.14-15, temos um resumo do que
Jesus pregou a todos os pecadores (e nos manda pregar ao mundo inteiro): “O tempo é chegado. O Reino de
Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas-novas”!
Jesus tratou do principal: perdão para os pecados. E abençoou o homem com cura permitindo que
voltasse para sua casa perdoado e curado. Todos ficaram maravilhados!
CONCLUSÃO: Este é o lugar de você demonstrar sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. É lugar
de você deixá-lo tratar primeiro do seu principal problema. Que você saia daqui hoje perdoado e maravilhado
com Jesus.

Sugestão de Louvor: Dono da Casa – Amanda Ferrari

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

FEVEREIRO/15 – 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

CONDIÇÕES PARA AVIVAMENTO
II Crônicas 7.14
Os discípulos reconheceram que precisavam aprender a orar e pediram ajuda.
O QUE OS HOMENS DE DEUS DO PASSADO ORARAM? O QUE ELES PEDIRAM?
Moisés: Êxodo 33.14-23 / Davi: Salmo 119.36 / Salmo 86.11 / Salmo 51.10
Outros: Salomão – Sabedoria / Jacó - Mudança de Caráter / Paulo – Revelação, Salvação dos Judeus /
Habacque 3.2
O QUE JESUS OROU? Venha teu Reino / Provisão do dia a dia / Proteção e livramento / Perdão de
pecados / Unidade entre os discípulos / Mateus 6 e João 17
Suas orações são parecidas com essas?
Deus quer agir, mas ele precisa que alguém ore. A oração certa, com a atitude certa pelos motivos
certos era a resposta certa.
John Wesley disse: “Deus não fará nada na terra exceto em resposta a oração da fé.”
Para a CEO experimentar um mover de Deus alguém precisa orar!
Deus nos falou sobre Tabernáculo de Davi como oração na igreja. Falou sobre orações nas células.
SERÁ QUE DEUS PODE CONTAR COM VOCÊ?
1º - CONDIÇÃO PARA O AVIVAMENTO: Se o meu povo, que se chama pelo meu Nome.... ME
BUSCAR. Me buscar tem a ver com a pessoa de Deus e não favor e bênção. Fala de um desejo intenso
de encontrar algo ou alguém, um alvo perseguido com determinação. Para Deus agir numa cidade é preciso
que Ele encontre alguém que O busque, alguém que seu maior desejo seja a pessoa de Deus e a sua
Glória, alguém cujo coração anseia mais de Deus. Salmos 130.6 / Salmos 63.1-2 / Mateus 7.8
2º - CONDIÇÃO PARA O AVIVAMENTO: “se converter dos seus maus caminhos...”
Deus está falando com seu povo e não com os descrentes. Deus fala quanto a MAU TESTEMUNHO.
Que tipo de mau testemunho?
Pastores sem ética; crentes que são tão corruptos quanto os descrentes desonestos;
Igrejas envolvidas em escândalos; DESLEALDADE; divisão e rebeldia – novas denominações
aventureiras.
CONCLUSÃO:
Se o meu povo...ENTÃO! O OUVIREI DOS CÉUS / PERDOAREI / SARAREI.
SUGESTÃO DE PERGUNTAS
1- O que Deus mais falou com você a respeito dessa mensagem?

Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42 - CNPJ: 01.249.303/0007-09
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG
www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br
Anunciando a verdade que liberta!

2- Como está sua vida de oração? Você tem um “lugar secreto”?
No Tabernáculo de Davi, uma vez por semana você consegue buscar ao Senhor e estreitar sua intimidade
com Ele!
3- O que você entende de BUSCAR?
Frase ao líder: Liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. (John Maxwell)

Sugestão de Louvor: Com Muito Louvor - Cassiane
Fonte: www.igrejadapaz.com.br/belem
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

FEVEREIRO/15 - 4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

ROTEIRO PARA UMA REUNIÃO DE CÉLULA
I – Boas vindas: receba todos com entusiasmo.
(2 min)
II – Oração Inicial: ore repreendendo toda ação das trevas nesta reunião
(3 min)
III – Quebra-Gelo: (Encontro)
IV – Louvor: (Exaltação): usar um louvor que faz parte do repertório já conhecido da Igreja, para facilitar a
participação de todos
(15 min)
V – Edificação: Estudo – seja um facilitador – envolva os membros em comentar os tópicos (30 min)

MARCAS DE UM AVIVAMENTO
Habacuque 3.2 e Isaías 44.3
INTRODUÇÃO:
Esse clamor do profeta Habacuque continua ecoando pelos séculos até os dias de hoje. De tempos em
tempos, no decorrer da história da Igreja, chegam tempos de mornidão e esfriamento espiritual quando o povo
de Deus nem parece mais ser aquela “raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva
de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para sua maravilhosa luz” (1 Pe 2.9).
Deus, nesta noite, pergunta ao meu, ao teu e ao nosso coração: você está satisfeito com o seu nível de
intimidade com Deus? Você está satisfeito com o seu comprometimento com o Reino de Deus? Está
conformado com o seu nível de espiritualidade? Você nunca sonhou em ser mais usado pelo Espírito Santo?
Acredito que não, e o profeta Habacuque também não estava, por isso, ele orou a Deus pedindo uma
solução para essa crise – um grande avivamento. Mas, o que é avivamento? Quais são as suas marcas?
1 – O contexto da época de Habacuque:
Habacuque estava vivendo um período de grande crise militar em Judá (iminente invasão dos exército
da Babilônia),e também de ordem social, econômica e religiosa. Ele está inconformado com a situação de
Judá, bem como também com a aparente indiferença de Deus (1.2). Ele é o profeta dos “porquês” (1.3,13).
Habacuque aprendeu que Deus não estava apático às crises e que a solução para esse triste quadro
nacional, político, social, familiar e religioso era um grande avivamento (Hc. 3.2)
2 - DEFINIÇÃO DE AVIVAMENTO
Não é um programa agendado pela Igreja, é obra soberana e livre do Espírito Santo. Não é mudança
doutrinária. Não é mudança litúrgica. Não é apenas explosão de dons espirituais e manifestação de sinais e
prodígios. Não é modismo (as modas passam). Não é barulho. Não é espiritualidade isolada. Não é,
simplesmente, uma campanha de evangelização. No dicionário Aurélio, avivamento é definido como o ato ou
efeito de avivar – tornar mais vivo, mais nítido, cobrar ânimo, ficar intenso.
AVIVAR é dar vida a algo que já está morto ou está passando por um processo de mortificação; é ter
Deus mais perto e estar mais perto de Deus (intimidade).
AVIVAMENTO é a intervenção da vida de Deus na história fúnebre do homem. Nestes dias Deus
quer avivar o seu coração, e a sua vida espiritual. Quantos não estão como terra seca, em um deserto
espiritual, necessitando de um mover de Deus para voltar a sonhar os sonhos de Deus.
3 - O AVIVAMENTO É MARCADO POR UMA VOLTA PROFUNDA E CONSISTENTE A
DEUS
“Ouvi a tua palavra e temi...” (Hc 3:2)
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Muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Vieram dias maravilhosos, foram usadas por
Deus, mas depois esfriaram-se na fé e se esqueceram da gloriosa experiência que tiveram. Mas, para conservar
uma vida renovada, cheia da graça divina, é preciso: intimidade com a Palavra de Deus e a oração.
No avivamento, Deus cria no homem, desejo intenso por ouvir a Palavra e de temer ao Senhor.
Não é apenas ouvir, mas sim “dar ouvidos”, praticar a Palavra. Você quer um avivamento em sua
vida? Volte-se para Deus nesta noite.
4 - O AVIVAMENTO É MARCADO PELA AÇÃO E INTERVENÇÃO DE DEUS NA
HISTÓRIA
“Aviva, ó Senhor...” (Hc 3.2).
O avivamento é ação soberana de Deus, não é obra de homem.
Deus, nesta noite, quer intervir e mudar a sua história de vida.
5 - O AVIVAMENTO É MARCADO PELA RESPOSTA DE DEUS AO CORAÇÃO SEDENTO
“Aviva, ó Senhor, a tua obra...”(Hc. 3:2) – O avivamento de Deus é para a coroa da sua criação: o
homem e a mulher feitos à sua imagem e semelhança.
O profeta estava clamando por avivamento com um coração sedento (Jr. 33.3 / II Cr 7.14). Deus
prometeu dar o Espírito Santo àquele que clamasse (Lc 11.13). Quantos desejam dar uma resposta a Deus? E
dizer Senhor usa a minha vida!
6 - O AVIVAMENTO É MARCADO PELA MANIFESTAÇÃO INTENSA DA GRAÇA E DA
PRESENÇA DE DEUS
“...na tua ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Tema...a sua glória cobriu os céus...” (Hc 3.2)
No avivamento somos confrontados com a santidade de Deus e a nossa natureza pecaminosa. Nesse
momento, Deus manifesta Sua infinita graça sobre nós. Deus se manifesta tão intensamente que somos
revestidos de Sua glória. Se você não está sentido a presença de Deus em sua vida, algo deve estar errado com
você.
CONCLUSÃO
A oração do profeta Habacuque é um clamor pelo avivamento. Quando olhamos o estado de vida da
maioria das pessoas que cercam-nos, percebemos o enorme vazio entre seu querer, seus sonhos e o modo real
como vivem. O contraste é chocante, principalmente no campo espiritual e social. Em meio a um mundo tão
avançado na tecnologia, está o homem tão abatido, tão arrasado, tão deprimido. Na Igreja, nós também nem
sempre estamos satisfeitos. Há muitos com uma fé abatida, diminuta. Para outros a religião se tornou um
costume, uma rotina. E a Igreja uma espécie de clube, aonde é bom ir. Mas, nosso projeto é maior! Queremos
mais! Mais de Cristo, mais de seu amor. Em tempos assim é que precisamos de avivamento, para sermos mais
dinâmicos na fé. Habacuque aprendeu que Deus não está inerte face às crises da vida. Deus está presente e
quer intervir na nossa história, causando transformação em todas as áreas da nossa vida. O avivamento é nossa
necessidade mais profunda e definitiva, como também é o desejo mais ardente do coração de Deus para os
tempos atuais.
Nós oraremos por um grande avivamento e Deus nos responderá com uma manifestação gloriosa e
poderosa da Sua presença, transformando nações, países, igrejas, famílias e a você mesmo.
Você deseja as marcas de um avivamento em sua vida?
Sugestão de Louvor: Aviva, oh Senhor – Bruna Karla
Fonte:www.igrejadapaz.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

