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ESTUDOS

SETEMBRO/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)

Fruto do Espírito Santo
Gl. 5.16-23
INTRODUÇÃO
 O Fruto do Espírito Santo é destinado a relacionamentos, tanto com Deus quanto com pessoas;
 A família é o melhor relacionamento para testar o fruto do Espírito em nossa vida.
O Espírito Santo produz o fruto
 Fruto é o resultado natural da habitação do Espírito Santo em nós. É tão natural como a macieira
produz maçãs, não exige nenhum esforço nosso;
 A obra interna e o fruto do Espírito Santo.
Se não manifestarmos o fruto do Espírito, nossos dons serão na verdade como “Bronze que soa ou
como o címbalo que retine” (I Co 13.1).
É FRUTO E NÃO “FRUTOS”
 É uma obra singular do Espírito Santo em nossas vidas.
 Ela produz qualidade de caráter e maturidade espiritual.
As qualidades do fruto do espírito
1) AMOR - O amor divino, uma forte, ardente e apaixonada devoção ao bem estar de alguém. I Co 13.4
2) ALEGRIA - Gozo, a excitação emocional, alegria e gratidão pelas bênçãos recebidas ou esperadas
para si mesmo e para o próximo. Jo 15.11
3) PAZ - Estado de quietude, descanso, repouso, harmonia, ordem e segurança no meio de dificuldades.
4) LONGANIMIDADE - Paciência, suportar ofensas, injurias e provocações de outros SEM Murmurar.
I Co 13.7
5) BENIGNIDADE- Uma disposição a ser gentil, temperado, culto e refinado em caráter e conduta. II
Tm 2.24-26
6) BONDADE - O estado de ser bom, virtuoso, benevolente, generoso e semelhante a Deus em vida e
conduta. Êx 33.19
7) FÉ - O princípio vivo, divinamente implantado, adquirido e criado da confiança, certeza e segurança
internas e de todo coração em Deus no que ele diz. Sl 119.90
8) MANSIDÃO - A disposição de ser gentil, manso, indulgente, mesmo balanceando em temperamento e
paixões, é paciente ao sofrer injurias. Sl 25.9
9) TEMPERANÇA - Auto controle, uma moderação na indulgência dos apetites e paixões, domínio
próprio. Pv 23.1-3

Sugestão de Louvor: Vento do Espírito – Aline Barros
Fonte:Ob. Daniel Lopes – 3ª CEO/Itaguaí
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

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!

ESTUDOS

SETEMBRO/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 Peleja Não é Vossa!
II Crônicas 20. 15
Peleja: luta, combate realizado com ou sem armamento. (Dicionário Online da Língua Portuguesa)
INTRODUÇÃO
Antes de entrarmos no estudo, é bom afirmar que "não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas,
sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos lugares celestiais." (Efésios 6.12)
Quando a nação se viu frente a frente com o desastre, Josafá conclamou o povo a buscar a Deus com
seriedade, e apregoou um jejum por algum tempo. Ao evitar a rotina da vida e a ingestão de alimentos, as
pessoas poderiam dedicar mais tempo para pensar em seus erros e pedir ajuda de Deus. A fome reforçaria o
seu arrependimento e as lembraria de sua fraqueza e da dependência que tinham do Senhor. O jejum ainda
pode ser muito útil hoje quando, em situações especiais, procuramos conhecer a vontade de Deus, ou até
mesmo para consagrar o nosso corpo a Deus deixando de alimentar a nossa carne para alimentarmos o
espírito.
Quais atitudes eu devo tomar quando estiver em meio à peleja ou em meio à ameaça de uma peleja?
1 – Agir sempre como um ser espiritual: Assim como Josafá, podemos sentir medo de ameaças, mas a
nossa atitude deve ser sempre espiritual e não carnal, o homem carnal sentiu medo, mas o homem espiritual
buscou ao Senhor e apregoou um grande jejum em todo Judá. (Vs 3)
2 – Faça primeiro e influencie outro a fazer: “E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, de
todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor”. (Vs 4) Nesse versículo fica bem claro que Josafá
usou sua arte de Influenciar Pessoas, que todos nós cristãos deveríamos ter, “Sozinho não se chega a lugar
algum”, essa frase vem escrita na capa do livro de John Maxwell (A Arte de Influenciar Pessoas). Será que,
quando éramos do mundo, influenciamos pessoas para pecar? E, agora que somos de Cristo, não deveríamos
influenciar muito mais pessoas a viverem de acordo com a Palavra de Deus?
3 – Reconheça que tudo vem de Deus, inclusive o escape na hora da peleja: Os versículos 6 ao 7 nos
mostra que Josafá reconhece a grandeza de Deus, “e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te
possa resistir.” (Vs 6), esse é um dos maiores segredos para vencermos uma batalha que possamos estar
enfrentando. REPITA COM SUA CÉLULA, a minha força vem de Deus, minha vitória vem de Deus, meu
galardão é Deus quem está preparando, meu livramento vem de Deus, meu escape vem de Deus, tudo que
necessito vem do Senhor nosso Deus. ALELUIA!
4 – Reconheça sua total dependência de Deus: “Não temos força para resistirmos a esta grande
multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer”. (Vs 12) Aqui Josafá está sendo muito
sincero com o Senhor, ele sabe que humanamente, para ele e para toda Judá, seria impossível conquistar a
vitória, ele diz “não temos força”; “grande multidão”, ele tinha a noção de que somente a força do braço de
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seu povo seria absolutamente impossível de alcançar êxito. E, no fim do versículo 12, ele ainda diz “porém os
nossos olhos estão em Ti”. Josafá reconheceu sua total dependência de Deus!
CONCLUSÃO
Praticando em nossas vidas essas quatro atitudes, creio que o Senhor bradará a nosso favor, a peleja
faz parte da vida do cristão, o Senhor Jesus teve aflições, mas venceu, você também irá vencer! Se posicione
como um soldado do Exército do Senhor, Ele irá à sua frente e te dará a vitória em nome de Jesus! (Vs: 15.
21-23)

Sugestão de Louvor: Deus do Impossível – Toque no Altar
Fonte: Pr.Luiz Eduardo Machado – 3ª CEO/Itaguaí
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

SETEMBRO/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)

Dessa Vez Vai!
Hebreus 11.1
INTRODUÇÃO
Tudo que conquistamos vem através da fé, há um louvor que diz “se a gente colocar a nossa fé em
ação vai dar tudo certo”, mas por outro lado aprendemos que nem tudo em nossa vida vai dar certo (João 16.
33), no início pode parecer um pouco confuso ou incoerente, afinal vai dar certo ou não vai? É correto afirmar
que os dois pensamentos estão corretos, pensar que tudo vai dar certo, mas, ao mesmo tempo, estar preparado
para que caso não dê certo eu permaneça firme em meu pensamento, “vou me levantar, tentar de novo e
declarar que Dessa vez vai”.
O que devemos fazer na verdade, é trabalhar nossa fé, nossos pensamentos devem ser sempre
positivos. A Bíblia nos ensina a pensar em coisas boas (Fp 4.8; Cl 3.1-2), nossa mente não pode ser tomada
por pensamentos negativos de derrotas, mesmo sabendo que nem tudo vai dar certo, nossa boca não pode
declarar que algo vai dar errado, isso é o mesmo que não crer em Deus e profetizar maldição própria.
Por exemplo, ninguém fica falando que o filho vai ficar doente, ou que a TV vai queimar e que o carro
vai bater o motor, mas sabemos que estamos sujeitos a todas essas coisas. Deus nos criou para sermos Sua
boca aqui nessa terra, então comece a declarar palavras de bênçãos na vida de seus irmãos, sua família, seus
amigos, sua célula, você não precisa ver, você precisa declarar, você precisa confessar aquilo que você
crê, “Confessar é possuir”, o que você deseja? Onde você quer chegar? O que quer conquistar? Confesse e
possuirá, declare e, pela fé, tome posse, mas nunca se esqueça de uma coisa, “sua Fé não está acima da
vontade de Deus”.
Quais áreas de sua vida você deve começar a declarar que “Dessa vez vai”? Espiritual, sentimental,
profissional, ministerial e pessoal. Talvez o diabo encheu sua mente de pensamentos negativos, mas Deus
quer fazer uma troca santa em seus pensamentos, porque Ele faz tudo muito mais abundantemente além
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. (Ef 3. 20)
CONCLUSÃO
Nós somos aquilo que pensamos, nós conquistamos aquilo que declaramos. “Uma chave para
experimentar bênçãos em nossa vida é esperar que ela aconteça” e esperar não é sentar e ficar esperando
acontecer, esperar é ter esperança e trabalhar para que aconteça.

Sugestão de Louvor: Confiarei – Davi Sacer
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

SETEMBRO/15 - 5ª 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)

Construindo Sobre a Rocha
Mateus 7. 21-29
INTRODUÇÃO
Vemos aqui um homem prudente e um insensato. O homem prudente edifica a sua casa sobre a
rocha e quando vem a tempestade, as turbulências e as enchentes, a casa permanece firme. O homem
insensato edifica sua casa sobre a areia e quando os ventos sopram, a tempestade vem e a noite escura
chega, a casa cai em pedaços, porque foi construída sobre a areia.
O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer?
Aqui está um assunto muito delicado. Permita-me perguntar-lhe: expulsar demônios não é fazer a
vontade do Pai? Fazer milagres e profetizar não é fazer a vontade do Pai? Isto não é fazer a vontade do Pai?
Fazer a vontade do Pai é guardar os dez mandamentos? Mas, esses homens, os judeus, a quem Jesus estava
falando, eram campeões em guardar os dez mandamentos. Eles guardavam os mandamentos tão
rigorosamente que só para o sábado eles tinham um monte de pequenos mandamentos. Eram pessoas que
dizimavam até a menta e o coentro. Como é que não guardavam os mandamentos? Eles já tinham passado
pelo primeiro estágio da vida espiritual. Eles já estavam num estágio mais avançado. Profetizavam, faziam
milagres e expulsavam demônios. Mas Jesus diz: “Vocês estão se perdendo, porque não fizeram a vontade do
Pai.” E quando eles reclamam, Jesus responde: “Eu não os conheço, não sei quem são vocês. Poderão ter
profetizado, feito milagres, guardado mandamentos, feito tudo, mas eu não conheço vocês. Apartem-se de
mim, praticantes de iniquidade.” E, depois disso Jesus diz: “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; … E todo aquele
que ouve estas minhas palavras e não as pratica, (e não as leva a sério) será comparado a um homem
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.” Mateus 7. 24 - 26
O que Jesus está tentando nos dizer é que fazer a vontade do Pai não é somente portar-se bem ou mal,
como não matar, não roubar, não fumar, não usar drogas, não fazer isso ou aquilo. Fazer a vontade do Pai não
é somente expulsar demônios, fazer milagres ou profetizar. Se apenas isso fosse fazer a vontade do Pai, essas
pessoas estariam salvas. Mas nesse texto Jesus diz que eles estão se perdendo.
Então, o que é fazer a vontade do Pai?
Fazer a vontade do Pai, é fazer tudo aquilo, só que não pelas próprias forças, mas pela dependência
permanente de Cristo. Você acha que Jesus quer que você se porte bem e nada mais?
Jesus quer que você se porte bem, sim, mas pelo único método que Ele tem e que é a comunhão, a
dependência e o relacionamento com Ele. Se você se portar bem somente por suas próprias forças, por seu
domínio próprio ou por seu moralismo, você NÃO ESTÁ fazendo a vontade do Pai. Mas se você se portar
bem porque vive uma vida de comunhão permanente com o Pai, então sim, você ESTÁ fazendo a vontade do
Pai. Por isso, todo aquele que edifica a sua vida espiritual no domínio próprio, na força de vontade, no esforço
humano, no moralismo, nos regulamentos, na autodisciplina, todo aquele que fundamenta o prédio da sua vida
espiritual nessas coisas, está construindo sobre a areia. Quando vier o vento, a casa vai ruir.
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Mas aquele que edifica sua experiência espiritual na dependência permanente de Cristo, está
edificando na rocha que é Jesus. E se vierem provações ou dificuldades, a fé não vai esmorecer, porque você
construiu na rocha que é Cristo.
Por que você está na Igreja à qual pertence? Por que sua mãe pediu? Por que a doutrina lhe convenceu?
Você está na Igreja porque os discípulos e os líderes da Igreja são muito amorosos? Por que gosta do templo?
Por que não gostou da outra Igreja? Tudo isso é edificar na areia. Se você é cristão porque seu pai chorou, ou
porque o pastor pediu, ou a doutrina lhe convenceu, ou por isso, ou por aquilo, quando chegam às tormentas
espirituais, sua casa vai ruir. Mas se você é cristão porque se apaixonou por Cristo, porque Jesus é tudo na sua
vida e ela passou a ter uma permanente dependência de Jesus, então você construiu sua casa na Rocha. E que
venham provações, ou perseguições, ou dificuldades. Que venham enfermidades, ou morte, ou traição, a sua
fé nunca vai desmoronar, porque foi edificada na Rocha, que é Cristo.
E Jesus diz: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e entende que não basta obedecer, ou ser
membro de uma Igreja, mas a sua vida precisa ser edificada em um relacionamento pessoal comigo. Qualquer
um que entender estas minhas palavras está construindo para a Eternidade.
CONCLUSÃO
É isso que eu e você precisamos entender. Não nos salvaremos porque fomos bons, nem sequer porque
fomos bons pais e mães, ou bons esposos e esposas. Não será porque cumprimos todos os mandamentos de
Deus que vamos nos salvar. Não! Tudo isso é areia. O ser humano não pode depositar a confiança da sua
salvação na areia. Tem que colocar seus olhos em Cristo e edificar sua fé na rocha que é Jesus.
Hoje Jesus te convida para viver um relacionamento com Ele. Você está disposto a fazê-lo? Está
disposto a abrir o coração a Jesus e depositar sua confiança nEle ? Faça-o agora. Mt 11.28-29; Hb 4.7c
(Fazer o Apelo)

Sugestão de Louvor: Confiarei – Davi Sacer
Fonte: www.ies12.com
Correção gramatical: Dc. Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

