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ESTUDOS

JUNHO/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)

ATITUDES FUNDAMENTAIS PARA UMA FAMÍLIA RESTAURADA
Gn 12.3; I Tm 5.8
INTRODUÇÃO
Estamos vivendo um tempo de avivamento familiar. A unção do Espírito Santo é palpável e temos
experimentado o cumprimento da promessa de Deus para Abraão no livro de Gênesis 12.3. A você que tem
sido incansável nesse resgate familiar, agradecemos ao Senhor por sua vida e família, pois, juntos, somos os
atalaias na Visão Celular, cuja proposta é levar o Evangelho a todas as famílias da Terra e a nossa será
também alcançada em nome do Senhor Jesus.
1. Entregar-se por inteiro a Deus para ser referencial começando pela sua família.
Dar o exemplo não é apenas a melhor maneira de influenciar a família, os discípulos e amigos. É a
única que definitivamente traz resultados positivos!
Entregar-se por inteiro a Deus representa renunciar os seus desejos e os seus sonhos para receber os
desejos e os sonhos do coração de Deus, pois estes são a resposta perfeita do Senhor para você, sua família e
ministério. Entregue seu coração a Ele totalmente! Existem pessoas que se entregam a Deus pela metade,
estes nunca experimentarão do melhor de Deus, ficarão apenas nos bastidores da intimidade com Deus.
2. Ensinar aos filhos os princípios eternos
Os filhos precisam aprender com os pais sentados, à roda da mesa, a importância da fidelidade a Deus,
e da obediência a Seus princípios em todas estas áreas que serão citadas nestes 40 dias de jejum. Façamos uma
aliança com o Senhor, como casais, como família e como líderes para ensinar os preceitos de Deus àqueles
que fazem parte da nossa vida, começando pela nossa casa, pois essa prática nos fará prosperar em tudo e trará
proteção espiritual sobre nossas famílias, ministério e finanças.
3. Investir no casamento
Todo casamento precisa de muito investimento. Isso começa com a comunicação, pois através dela
conhecemos melhor nosso cônjuge. Todo o tempo para a aliança não é gasto, é investimento, e essa
consolidação deve ser diária no casamento. Os pequenos detalhes constroem os grandes alicerces.
Aqui vai uma historinha muito simples, porém, verdadeira. Uma menininha ganhou do seu pai uma
bela flor, colocou em cima da mesa da sala e deixou ali a flor. No terceiro dia, ao olhar a flor, viu que estava
murcha. A menininha ficou triste. No quinto dia, ao olhar a flor, viu que as pétalas haviam caído e a flor
morrera. Quando relatou, em choro, ao pai o que acontecera, ouviu dele: filha, isso é para que, desde cedo,
você aprenda que tudo na vida que não for cuidado e regado diariamente morre.
Assim acontece no casamento e na família. Seja o maior investidor dessa Terra, a sua aliança. Cuide,
regue-a, proteja-a diariamente, pois todo o seu investimento na aliança trará retorno. Que hoje a bênção do
casamento perfeito envolva o seu relacionamento, a sua aliança.
4. Investir na família
A nossa família é a célula principal. Tenha como objetivo fazer da sua casa a sede do avivamento. A
família física envolve todos os que têm aliança de sangue, ou seja, a maior parte dos familiares. Invista em
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toda a sua família desde o cônjuge e filhos, até seus pais, parentes. Avive a sua fé. Faça como Josué, dê o seu
grito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Trace objetivos orando, se santificando em favor da sua família
para que essa verdade seja estabelecida e assim a bênção da família será estabelecida sobre a sua casa.
Hoje o Senhor nos chama a vivermos seus princípios para atrairmos a prosperidade em todas as áreas.
Você nasceu para ser feliz, para ter uma família feliz, para prosperar e cumprir todos os sonhos de Deus nessa
Terra. E, com certeza, a sua descendência comerá da prosperidade do seu investimento.
5. Uma palavra aos solteiros que querem constituir família:
Este texto respalda você para se casar, desde que seja com alguém da família Cristã, se não for, será
jugo desigual e estará fora da vontade de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos; pois
que sociedade tem a justiça com a injustiça? ou que comunhão tem a luz com as trevas? (II Co 6.14).
Is. 62.5 diz: Pois como o rapaz se casa com a moça, assim teus filhos se casarão contigo; e, como o
noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Aqui a Palavra demonstra que se casar traz
alegria.
Ef. 5.31 - Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma
só carne. Aqui fala do decreto de Deus para formação da família.
Sl. 68.6 - Deus faz que o solitário viva em família; liberta os presos e os faz prosperar; mas os rebeldes
habitam em terra árida. Aqui está a promessa para a pessoa que é obediente e submissa a Deus e àqueles aos
quais Deus instituiu para ser autoridade.
Sl 113.9 Ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao
Senhor. Deus quer que uma mulher cumpra seu papel de gerar filhos, e isso deve acontecer dentro da cerca do
casamento, para que os filhos sejam legítimos diante de Deus. Então Deus quer que você se case, caso esse
seja o teu desejo, Ele te respalda.
CONCLUSÃO
Por isso vamos orar pela sua família, pelo seu casamento e pelos solteiros para que Deus prepare a
pessoa certa, sabendo que essa é a vontade de Deus para você. Hoje, nós, os pastores, respaldamos e liberamos
para que você discípulos desta célula e da CEO, que ainda são solteiros, sejam abençoados com a bênção do
casamento. Deus enviará a pessoa certa em nome do Senhor Jesus!

Sugestão de Louvor: A Minha Família – Regis Danese
Fonte:www.iacc12.com.br
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JUNHO/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)

SEXO, NAMORO E CASAMENTO! (Para Jovens)
Hebreus 13.4

1 – Casar ou não casar? Será que fui chamado para ser solteiro?
Eunuco & Celibato
Definição de Eunuco
1) “Homem castrado, empregado no Oriente como guardião de mulheres, principalmente nos haréns”.
2) “Impotente, estéril”( Dicionário Michaellis UOL).
Uma pessoa que não deseja ansiosamente se casar, como a maioria de nós. É alguém que não está
“roendo os cantos das paredes”,“subindo pelas paredes” nem “matando cachorro a grito”. Existe alguém
assim? Sim, existe. E não significa que o garoto “não gosta da fruta” ou foi “castrado”, ou que a menina
“calça tamanho 44 bico largo” – nada disso. Eunuco é simplesmente alguém que recebeu um presente
especial. Não tem nada a ver com ser homossexual. Combinado?
Definição de Celibato
1) Estado de pessoa que se mantém solteira.
O que a Bíblia diz sobre isso? Mateus 19.11-12
Dois diferentes tipos de chamados
1) O primeiro e mais comum é o tipo de pessoa que é chamada para se casar. Eu me enquadro neste tipo
de pessoa, juntamente com cerca de 90 a 95% da população. (I Coríntios 7.7-9)
2) O segundo tipo de pessoa é aquela que tem um chamado para permanecer solteira. Essas talvez
representem 5 a 10% da população. São pessoas que receberam um dom de Deus e não têm aquele
desejo profundo de viver um romance, nem são invadidas por um impulso sexual que tenta dominá-las
de vez em quando ou o tempo todo!
“Conheça seu chamado para não ser enganado”.

2 – Namorando pra casar – O que faço exatamente em um namoro?
As três Regras do namoro
1ª Não namore até que esteja perto da fase de vida em que você poderia se casar.
Não namore fora da época apropriada, ou seja, em uma idade em que você ainda não esteja maduro
para o casamento. O maior erro que os jovens cometem dentro desse contexto é o de começar a namorar cedo
demais. Olha o que a bíblia diz sobre o assunto! Cantares 3.5
Em nossa sociedade o namoro se tornou algo “NATURAL”, os próprios pais incentivam seus filhos a
começarem a namorar cedo, não se preocupando muito com as consequências que isso pode causar e quando
os pais despertam a consequência já aconteceu, “Mas não é natural”? Sim, para o mundo sim, mas, para nós,
não. Portanto não seja “NATURAL” nesse aspecto!
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2ª Não namore ninguém com quem você não gostaria de casar-se.
Vamos falar sério, “ficar” é errado. Em Hebreus 11.25 afirma que o pecado é prazeroso por um
período, mas, no fim, leva à morte. Na realidade, quando alguém decide “ficar”, eles “calcificam” as emoções
românticas em sua vida. Eles barroteiam e cauterizam todo o sentimento que foi projetado por Deus para
proteger a vida conjugal. Assim sendo, ao assumirem o compromisso do casamento, o poder desses
sentimentos e prazeres será radicalmente reduzido, o que aumentará as chances de um divórcio.
“O beijo e aqueles abraços demorados e gostosos foram projetados por Deus, o objetivo divino era
proporcionar prazer aos cônjuges para que as dificuldades de um relacionamento previsto para ser
duradouro pudessem ser superadas.” Pr. Philip Murdoch
3ª Nunca fique totalmente a sós com sua namorada (o).
Quantos aqui acham que Deus está sempre do nosso lado? Cremos que Deus está sempre presente em
todo lugar, mas na realidade dizemos isso somente da boca pra fora. Se realmente acreditássemos nisso, nunca
pecaríamos. Pecamos porque esquecemos que Deus está até mais próximo do que o nosso parceiro.
Certa vez, antes do culto em nossa igreja, vi dois jovens membros em um abraço apaixonante, eles
estavam se beijando com tanta paixão que estavam até contribuindo para o aquecimento global! Decidi fazer
uma experiência. Obviamente, eles estavam concentrados na sua “atividade” – de olhos fechados – e por isso
não perceberam quando eu me aproximei e parei ao lado deles a uma distância de alguns centímetros. Pode
parecer incrível, mas demorou quase vinte segundos até que eles percebessem que eu estava ali. Assim que
me viram, imediatamente pararam, envergonhados e ao mesmo tempo chocados de que o pastor da igreja
fizesse algo tão sem classe quanto ficar observando o beijo deles a uma distância tão curta. Fiquei feliz de
que a reação deles tenha sido de vergonha, pois deveria ter sido mesmo!
Se você buscou em Deus, esperou e obedeceu, e hoje está namorando para se casar, comece desde já a
compreender os preços a serem pagos para seguir as instruções do Senhor para o casamento, mas também
creia que você colherá muitos frutos a partir da obediência.

3 – Sexo: quero muito e quero agora!
Qual é o objetivo do sexo? Ele foi projetado por Deus para uma razão: construir laços de intimidade
que nenhuma outra atividade humana consegue construir. Imagine se você começar a construir esses laços
com pessoas com as quais você acabará não se casando? Qual será o resultado? No mínimo uma intimidade
dividida, lembranças que em vez de fortalecerem seu casamento irão apenas enfraquecê-lo.
(Fazer a dinâmica de colar uma folha azul numa folha rosa e depois descolar. Ficarão fragmentos
ou pedaços de uma na outra! Assim é o sexo fora do casamento).
Conclusão da dinâmica: Não vale a pena correr esse risco, guarde-se para chegar totalmente limpo ao
seu casamento, sem qualquer marca ou mancha que possa prejudicar o maravilhoso momento de compartilhar
todas as coisas com quem estará ao seu lado para sempre: sua vida, seu corpo e seus sentimentos.
Lembra da palavra “NATURAL”? Então, para o mundo o sexo fora do casamento é extremamente
“natural”, e mais uma vez eu te lembro que você por ser príncipe e princesa de Deus não tem que ser “natural”
ao ponto de caminhar na contra mão à vontade de Deus para a sua vida. E muitos jovens cristãos têm alguns
pensamentos “naturais” como “Eu sei que o amo”, “Eu sei que vou me casar com ela”, “Qual é o problema se
vamos nos casar mesmo?”.
Em quase todo namoro evangélico o casal acredita que irá se casar. Mas sabemos que isso, muitas
vezes, não acontece. Por isso, seja firme e proteja tudo que Deus deseja fazer por meio da sua vida se abstendo
do sexo antes do casamento. “É VOCÊ QUEM GOVERNA SUAS AÇÕES, E NÃO SEU NAMORADO (a).”
E pra você que já teve uma vida sexual ativa e ainda não se casou, meu conselho é: Você precisa se
arrepender por ter pecado contra seu próprio corpo e se arrepender por ter roubado algo do seu futuro cônjuge.
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Sei que a frase é dura, mas sem arrependimento, diminuímos o entendimento que devemos ter da gravidade
das nossas ações. (I João 1.9)
Fonte: “Quase tudo que você quis saber sobre: SEXO, NAMORO e CASAMENTO, mas ninguém teve coragem de
contar”. (Pr. Philip Murdoch)

Abrir espaço para quem quiser fazer uma pergunta sobre o tema mas não quer se identificar. Escrever a pergunta no papel e a
resposta será para todos!

Sugestão de Louvor:

Fonte:Pr. Luiz Eduardo Machado – 3ª CEO/IG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JUNHO/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)

A ALEGRIA DO SENHOR É A MINHA FORÇA
Neemias 8.10 / Gl 5.22
INTRODUÇÃO
Você sabia que é extremamente importante ser uma pessoa cheia de alegria? Sorrir ajuda e muito nos
relacionamentos, que é provado cientificamente. Não aquele sorriso falsificado, artificial, de plástico. Mas o
sorriso sincero, genuíno, que vem do fundo do coração. Esse desarma qualquer um. Mas você talvez diga que
não é o seu jeito sorrir muito. Então Deus quer mudar o seu jeito, em nome de Jesus. Porque Deus quer que
sejamos pessoas que dêem mais sorrisos. Ou talvez você questione que a Bíblia, em nenhum lugar, fala que
Jesus andava para cima e para baixo sorrindo, mas fala que ele chorou! É, mas a Bíblia também não fala que
Jesus respirava, que usava o banheiro, que ele usava roupa, etc. É óbvio que ele fazia todas essas coisas, todos
sabiam disso, inclusive sabiam que ele sorria. Mas no dia em que ele chorou, aí sim: “Oh, Jesus chorou!
1 - Vamos anotar aqui:“Jesus chorou”, pois isso não era comum. Como podemos dizer que Jesus
sorria muito? Primeiro, a Bíblia fala sobre a alegria que ele tinha. Segundo, as crianças eram atraídas a Jesus.
Você já viu as crianças serem atraídas por alguém com a cara fechada? Elas querem distância. Crianças são
atraídas por alguém que é sorridente.
Essas estatísticas não são muito científicas, mas dizem que o ato de sorrir envolve vinte e seis
músculos do rosto. Para fazer uma cara fechada são necessários sessenta e dois músculos do rosto. É bem
maior o número de músculos do rosto para fazer uma cara fechada, porque Deus fez o nosso rosto para sorrir.
Você sabia que um dos segredos para desenvolver relacionamentos é saber falar sorrindo?
2 – Muitas vezes a pessoa tem a alegria profunda e não sabe exteriorizar. Jesus falou, em João 15.11
“Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.” Se você já
nasceu de novo, você já tem a alegria completa. A Bíblia fala que a Alegria do Senhor é a nossa Força. Essa
alegria que está dentro de você, coloque-a para fora e isso te ajudará em seus relacionamentos e você
começará a atrair pessoas para o Senhor Jesus.
3 – Nós, cristãos, temos incontáveis motivos para viver sorrindo, por isso em Filipenses 4.4 diz
“Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.”. Por exemplo, se Deus, a partir de hoje
resolvesse não ouvir mais nossas orações, resolvesse não atender nosso clamor, se simplesmente resolvesse
ignorar todos os nossos pedidos, ainda assim nós teríamos motivos de sobra para sorrir, porque o maior
presente Ele já nos deu quando entregou seu Filho Jesus para que nós vivêssemos eternamente, Glórias a
JESUS!
CONCLUSÃO
Pare e pense, talvez você está precisando colocar essa alegria para fora, sorria mais, fale sorrindo,
atraia pessoas para Jesus através dessa alegria que já existe em você. Faça de sua Célula, sua Igreja, sua casa,
um ambiente de alegria onde as pessoas sentirão e se contagiarão dessa alegria verdadeira. Salmos 122.1
Sugestão de Louvor: A Alegria do Senhor - Fernandinho
Fonte:Pr. Luiz Eduardo Machado – 3ª CEO/IG
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

JUNHO/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)

DEUS NÃO FALHA!
I Pe 5.6
INTRODUÇÃO
Muitas pessoas que dizem crer em Deus, em suas promessas e em sua Palavra, quando passam por
dificuldades logo demonstram que na verdade ele(a) não criam em Deus coisa nenhuma. Porque é na hora das
provações é que devemos mostrar o tamanho da nossa fé, se não fossem as lutas diárias de nossa vida, como
iríamos colocar nossa fé em ação? Lembrem-se que “por trás das nossas maiores lutas, estão as nossas
maiores vitórias”.
Em I Pe 5.6, está o segredo para aqueles que querem ser exaltados por Deus. Você deseja ser exaltado
por Ele? Se sim, você deve humilhar-se não a homens, mas sim debaixo da potente mão de Deus, para que
Ele, a seu tempo, vos exalte.
A Bíblia é recheada de histórias de grandes homens de Deus que tinham tudo conspirando contra eles,
tinham tudo para serem derrotados e humilhados, mas eles decidiram se humilhar diante do Deus TodoPoderoso, e, quando isso acontece de uma forma sincera, Ele exalta o seu povo. Esses homens obtiveram as
maiores vitórias registradas na Bíblia, dentre estes podemos destacar Davi, que para aqueles homens de Israel
e para o rei Saul ele era apenas um menino que seria facilmente derrotado pelo gigante, mas Davi com toda
sua coragem e ousadia chegou a perguntar “quem é esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do
Deus vivo?” (I Sm 17.26c) e no versículo 45 está o segredo dessa grande vitória de Davi, “Tu vens a mim com
espada, com lança e com escudo; mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos
de Israel, a quem tens afrontado.” Davi dedica totalmente a Deus a vitória que ele sabia que estava por vir,
porque quem crer em Deus já conta com a vitória, “Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão” (Vs.
46) Deus NÃO falha! O nosso inimigo pode ser mais fortes do que nós, as diversas situações podem ser
realmente difíceis de serem encaradas, porém, se nos humilharmos diante de Deus, a vitória será nossa,
porque Deus NÃO falha!
Existe no mundo um ditado popular que diz “Deus escreve certo, por linhas tortas”, está repreendido
esse pensamento em nome de Jesus! Deus NÃO falha, logo Ele faz nada torto. Em Jó 11.7 diz “Porventura
alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso?”, em Salmos 50. 2 diz “Desde
Sião, a perfeição da formosura resplandeceu a Deus”. ALELUIA! Deus é perfeito, nEle não há defeito,
portanto Deus escrever certo por linhas tortas seria uma falha dEle, mas “Deus NÃO falha!”. Se alguma área
de nossas vidas estão tortas, é por que nós mesmos entortamos, ou se encontra torta pela vontade permissiva
de Deus. Ele tem um propósito em todas as coisas que acontece-nos, sejam essas coisas boas ou ruins.(Rm 8.
28)
CONCLUSÃO
Creia em Deus, não importa as situações que você esteja enfrentando, Ele é fiel, nunca falhou e nem
falhará. As armas usadas por nossos inimigos não irão derrubar-nos. Se humilhe sempre debaixo da potente
mão de Deus e Ele certamente te exaltará no tempo certo, no tempo certo ele te dará a vitória. (Rm 8.37)
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