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ESTUDOS

JANEIRO/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)

PRIORIDADE PARA O ANO NOVO
Mt 6.33
INTRODUÇÃO:
Há pessoas que alcançam êxito porque sabem qual a prioridade na vida. Quando nos levantamos, a
primeira coisa que deveríamos fazer é a oração e a leitura da Palavra de Deus. Diariamente devemos
estabelecer prioridades para toda nossa vida e segui-las.
1.
Busque primeiramente o Reino de Deus e Sua justiça (Mt 6.33).
Devemos, neste Ano Novo, estabelecer isso como nossa prioridade, caso contrário, haverá dificuldades
em tudo. Se estabelecermos a ordem em nossa vida, diz o Senhor que nos adicionará os demais.
2.
O lar e a família ocupam a segunda prioridade.
Muitos dizem que estão tão atarefados que não têm tempo de cuidar de seu lar. Não sabem que a raiz
de nossa existência é o lar. Se há amor mútuo e paz no lar, então todos estarão felizes (Pv 17.1; I Tm 5.8).
3.
Fazer com que a promessa da presença de Jesus seja real quando estivermos reunidos (Mt
18.20; Lc 24.32).
Sabemos que somente quando Jesus Se faz presente em nossas reuniões é que sentimos a diferença e
vemos resultados.
4.
A saúde, o trabalho e os negócios.
Viva, neste ano, com muito interesse quanto à saúde. Porque se perder dinheiro, perde pouco; se perder
a honra, perde a metade; mas se perder a saúde, perde tudo. Somos administradores de Deus e, neste Ano
Novo, por meio do trabalho e dos negócios que empreenderemos, Deus derramará Suas bênçãos sobre
nós.
5.
Fazer parte dos alvos e conquistas de nossa Igreja.
Se seguirmos em unidade com nossos pastores, teremos a cobertura espiritual naquilo que foi definido
para fazermos - “e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos tem uma mesma linguagem. Isto é apenas
o começo; agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer” (Gn 11.6).
6.
O lazer e passatempo.
Na verdade, estes ocupam o último lugar, mas são necessários para nossa vida. Não devemos ter a TV
e a Internet como passatempo predileto, pois pode ser perigoso. O lazer e o passatempo devem ser uma
maneira de desfrutarmos juntos, de acordo com Eclesiastes 2.23,24 - “Tudo o que fazemos na vida não
nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar, nem de noite. É tudo ilusão.
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A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No
entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus”.
Conclusão:
Sabemos que este ano que se inicia será um ano em que um novo ciclo de crescimento e prosperidade
se inicia na vida de cada um de nós, e principalmente na vida na Igreja. Mas, para desfrutarmos do projeto de
Deus para nós e não perdermos o compasso, é necessário vivermos com sabedoria. Busque-a incansavelmente,
conforme Provérbios 2.1-6.
Aplicação: Ore com todos da célula pedindo a Deus que nos ajude a colocar essas prioridades em
nossas vidas.

Sugestão de Louvor:

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

JANEIRO/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)

O QUE FAZER EM UM NOVO TEMPO?
Êxodo 14.8–16
INTRODUÇÃO:
A nação de Israel estava passando por um divisor de águas, literalmente. Deus estava mudando
completamente o curso de suas vidas e tudo passaria a ser novo, e eles precisavam, agora, mais do que nunca,
entender sobre a dependência de Deus. O ano de 2014 acabou e inicia-se um novo ano, o ano de 2015. E,
como sempre, um novo ano é um novo tempo, é tempo de acertar, de começar bem, de não repetir os erros
anteriores, talvez de começar do “zero”, de ajustar algo para realizar o que não se realizou. Então podemos
traçar um paralelo com essa situação narrada em Êxodo e aprender o que fazer num novo tempo, através de
três simples coisas:
1) Levantar os olhos para ver o propósito de Deus (v. 10)
O povo de Israel levantou os olhos, mas levantou os olhos e enxergou aquilo que o inimigo queria lhes
mostrar e não o que o Senhor desejava que eles vissem. Quando levantamos os olhos, temos que levantar para
enxergar o propósito de Deus. Na nossa caminhada, muitas vezes de pouca fé, agimos assim como os filhos de
Israel. Quando nos vemos numa situação complicada, difícil, numa “saia justa”, levantamos os olhos e só
enxergamos as circunstâncias contrárias, só vemos as dificuldades, as lutas. E nessas situações, geralmente,
enxergamos o pior, falamos o pior (vs. 11 e 12) e, o mais importante não percebemos as oportunidades, a
visão se fecha. Deus já vinha manifestando a Sua presença de forma visível para eles através da coluna de
fumaça, durante o dia, e da coluna de fogo, durante a noite, era visível (Ex 13: 22). Será que você tem notado
a manifestação, a presença de Deus na sua vida de alguma forma? Temos que confiar em Deus em todas as
circunstâncias. O Salmo 121 fala sobre a vigilância perpétua de Deus sobre aqueles que se inclinam para Ele.
Levantemos nossos olhos para ver o plano de Deus para nossas vidas.
2) Não temer e confiar no Senhor (v. 13, 14)
Isso é uma regra. Temos que adotar essa regra na nossa vida, ela tem que ser a regra chave sem
exceção, porque se diz por ai que para toda regra há uma exceção, para essa não. A expressão “não temais” ou
“não temas” aparece na bíblia 366 vezes, uma vez para cada dia do ano, inclusive, o dia a mais do ano
bissexto. O Senhor tem um “não temas” para nós todos os dias do ano! E, aqui no texto que lemos, o Senhor
ainda fala mais, traz um Rhema, um conforto para nós, Ele diz: “aquietai-vos e vede o livramento do Senhor
que, hoje, vos fará; porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver.” Eu não sei o que os
egípcios simbolizam hoje na sua vida, mas, aquele tempo, eles representavam o maior problema dos israelitas,
a escravidão e morte. O Senhor te diz: “Fica tranqüilo, você vai ver o livramento do Senhor na sua vida neste
ano, neste novo tempo, e aquilo que te perturbava, não perturbará mais, porque é o Senhor quem pelejará por
você, amém!”.
3) Atender ao Seu comando (v. 15)
Após Deus dar a palavra de força, de encorajamento, de ânimo, vem o comando. Sempre que
recebemos uma palavra de ânimo da parte de Deus, precisamos agir com base nela, não podemos ficar
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parados, ela é a palavra que nos traz a fé, que precisamos para nos mover no sobrenatural de Deus. Foi isso o
que aconteceu com o povo naquela circunstância, o Senhor, em outras palavras, disse pra Moisés: “Eu já
lancei a minha palavra, diz pro povo avançar, marchar em direção ao meu propósito!” Então temos que
atender ao comando. Se Deus não te fizer andar por sobre as águas, Ele vai dividi-las para que você passe em
seco. O que quer dizer isso? Quando Deus dá o comando, Ele faz a obra. O mar, na Bíblia, também representa
um grande obstáculo, talvez um grande problema, algo difícil de vencer. Mas, firmado na palavra de Deus,
você pode andar por sobre as dificuldades que se levantam diante de você, assim como fez Pedro ao andar por
sobre as águas (Mt 14.29), ele recebeu o comando de Jesus e atendeu. Assim será conosco, se Deus não nos
der o comando para andarmos por cima do mar, Ele vai abri-lo diante de nós, Ele vai abrir espaço em meio às
dificuldades para que possamos passar e sermos vitoriosos em nome de Jesus. Foi assim que ele trabalhou
com os filhos de Israel. Fez com que eles passassem por aquele imenso obstáculo que os separava do Seu
propósito. Atenda ao comando de Deus!
CONCLUSÃO:
Temos que levantar os olhos para enxergar os propósitos de Deus para nossas vidas e não as
circunstâncias contrárias, os problemas. Confiar no Senhor e não temer. Se essa não era a nossa regra, que ela
passe a ser a partir de hoje. Confiar sempre no Senhor e desta forma nunca temerá os desafios. Não por acaso,
eu creio, o centro da bíblia é o Salmo 118:8, que diz: “É melhor confiar no SENHOR do que confiar no
homem.”. E por último, temos que atender ao comando do Senhor, seguir Sua orientação, ela sempre está
disponível aos nossos ouvidos, sempre. Dessa forma, temos uma receita bem simples para encontrarmos o
sucesso em todos os nossos desejos, sonhos, planos, metas, em tudo o que nos propusermos a fazer, desde que
seja para a glória do Senhor. Deus te abençoe muitíssimo e tenha um feliz 2015.

Sugestão de Louvor: Uma Nova História - Fernandinho
Fonte: www.mcn12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JANEIRO/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)

PRIMÍCIAS AO SENHOR
Pv 3.9
INTRODUÇÃO:
O que significa primícias? Primeiros frutos.
As Primícias são trazidas à casa do Senhor por um motivo apenas: Primícias é um gesto de honra!
O que caracteriza uma oferta de primícias ao Senhor? É quando decidimos honrá-lo dando o melhor
que temos. O Senhor deu o que tinha de melhor, JESUS é a primícias de DEUS. (Jo. 3.16)
Como daremos ao Senhor o que é secundário ou as sobras? Todas as ofertas de primícias devem ser
trazidas à casa do SENHOR. “ninguém apareça de mãos vazias perante mim”. (Ex. 23.15)
As primícias dos frutos da tua terra trarão à Casa do SENHOR, teu Deus. (Ex. 23.19)
E que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas,
de ano em ano, à Casa do SENHOR! (NE. 10.35)

As primícias não são dízimo!
São duas coisas diferentes. Uma coisa é a primícias, outra é o dizímo e outra é a oferta. (II Cr. 31.5)
Neemias 12.44 - Ezequiel 20.40 - Neemias 10.37 - Romanos 11.16
As primícias santificam (abençoam).
QUANDO HONRAMOS AO SENHOR COM AS PRIMÍCIAS SOMOS GRANDEMENTE
ABENÇOADOS POR DEUS EM 4 NÍVEIS:
1- As primícias atraem as bênçãos sobre o nosso lar - Ezequiel 44.30;
2- Os dízimos atraem a proteção do próprio Deus contra o devorador. ML 3.8-12;
3- As ofertas atraem uma colheita proporcional a ofertada. II Co 9.6;
4- O cooperador libera a fertilidade em sua vida (não será estéril). Ageu 1.1-11,14;
CONCLUSÃO:
Assim como os dízimos, as primícias são uma ordem de Deus e não um pedido.
Neste ano traremos o melhor do que o Senhor nos deu na colheita deste ano. Faremos isso com coração
alegre e sincero em Sua presença. Faremos isso como família (convidando nossos familiares, parentes e
amigos).
Atendendo à convocação com um gesto de primícias, de obediência para o ano que chega. Com um
coração de fé e esperança em nosso Deus!
Se o Senhor nos tem dado, daremos proporcionalmente ao que o Senhor nos deu.
Sugestão de Louvor: Tuas Primícias – Regis Danese
Fonte:www.igrejadapaz.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

