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ESTUDOS

OUTUBRO/16 - 1ª 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)

FILHOS GERADOS POR DEUS
Romanos 8.14-17

INTRODUÇÃO
Ser filho significa, em primeiro lugar, ser participante da natureza de quem o gerou. “Deus nos gerou para
sermos participantes de sua natureza” (Tg 1.18).
1- Gerados pelo poder da palavra pregada
A) A palavra produz o novo nascimento, sendo gerados pela Palavra, nascemos para sermos filhos de Deus.
(I Pe 1.23)
B) Quando Jesus falou com Nicodemos sobre o novo nascimento, conscientizou-o de que isso aconteceria
através da água e do Espírito (Jo 3.5), logo, a Palavra e o Espírito são os elementos necessários para a
geração de filhos.
2- Gerados pela ação do Espírito
A) Com a pregação da Palavra estamos persuadindo os homens à fé. (II Co 5.11), porque “a fé vem pelo
ouvir a Palavra de Deus” (Rm 10.17).
B) O Espírito Santo convence o homem do pecado através da pregação, usando a Palavra e fazendo
produzir efeito no coração (Is 55.11).
3- Gerados pela fé em Jesus Cristo
A) Quando a fé começa a agir, o homem enxerga o seu pecado. Logo após, o homem passa a crer em Jesus.
Essa condição lhe faz passar da condição de filho da ira (Ef 2.3) para filho de Deus (Jo 1.12).
B) Só pela fé podemos entender o mistério encarnado, que é Jesus, a revelação máxima de Deus aos
homens (Jo 1.14).
CONCLUSÃO
Somos filhos de Deus! Somos nova criatura (II Co 5.17), pessoas nascidas de novo (Jo 3.3-7), temos
comunhão com o Pai, com o Filho, somos templo do Espírito Santo (I Co 3.16), portanto, tome posse da
Palavra pela fé e viva como um verdadeiro filho de Deus.

Sugestão de Louvor: Os Filhos de Deus – Renascer Praise
Fonte: Elos de Amor da IPV – Compilado por Pb. Sérgio de Oliveira Gonçalves– 1ª CEO /Itaguaí -RJ
Correção Gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti. Maciel.
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ESTUDOS

OUTUBRO/16 - 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)

A CONDIÇÃO DOS FILHOS DE DEUS
Gálatas 4.4-7
INTRODUÇÃO
A nova identidade faz do homem, nascido de novo semelhante ao seu Criador (Rm 8.29), o filho de Deus é
nova criatura e precisa se adaptar ao seu novo ambiente, que é a igreja, e viver como herdeiro do Senhor aqui
na Terra.
1- São imitadores de Deus
A) O filho que se espelha em Deus, exercitando a fidelidade, é confiável no trato, nos compromissos, no
lar, na igreja, e, sobretudo, é fiel ao Pai (Hb 12.1).
B) O Apóstolo Paulo nos chama a sermos imitadores de Deus como filhos amados (Ef 5.1).
2- São participantes da natureza divina
A) Como participante da natureza divina, devemos ser autênticos em toda a nossa maneira de viver (I Pe
1.3-5).
B) É do agrado do Pai ter seus filhos perto de si para manter a comunhão (Jo 17.19-21).
3- São participantes do amor Divino
A) Cristo veio para aproximar o homem de Deus (Jo 14.6). Isso Ele fez de uma maneira singular, que
consiste em acoplar na pessoa humana uma realidade divina, para que através de suas ações, agora
dirigidas pelo Espírito Santo, o homem pudesse refletir a pessoa de Deus.
B) Deus é amor, por isso devemos viver no amor (I Jo 4.20); Deus é Espírito, por isso devemos adorá-lo em
Espírito (Jo 4.23-24).
CONCLUSÃO
Somos filhos de Deus e, como filhos, precisamos imitá-Lo, principalmente no aspecto moral, pois Deus é
Santo (I Pe 1.15-16). Deus é perfeito (Mt 48), vamos imitá-Lo?
O imitador de Deus deve diariamente viver e praticar o fruto do Espírito (Gl 5.22-23).
Sugestão de Louvor: Sou Filho de Deus – Ministério de Louvor Herdeiros de Deus.

Fonte: Elos de Amor da IPV – Compilado por Pb. Sérgio de Oliveira Gonçalves– 1ª CEO /Itaguaí -RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

OUTUBRO/16 – 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)

OS PREVILÉGIOS DOS FILHOS DE DEUS
Hebreus 12.6-8

INTRODUÇÃO
Cada pessoa pode, com ousadia, entrar no santuário pelo sangue de Jesus (Hb10.19), receber tesouros
escondidos e as riquezas encobertas: “dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que
saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome” (Is 45.3).
1- Temos um Pai eterno
A) Como filhos podemos descansar sob os cuidados do Pai. “Aquele que habita no esconderijo do
altíssimo, à sombra do Onipotente descansará” (Sl 91.1).
B) Um Pai sempre presente. “Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos” (Mt 28.20).
2- Temos participação na herança
A) O filho de Deus torna-se participante das riquezas do Pai celestial: na Sua Santidade (Hb.12.10); Sua
herança incorruptível (I Pe 1.4); a glória futura (I Pe 5.1).
B) O próprio Jesus é o maior bem que o filho de Deus pode desfrutar, e o batismo com o Espírito Santo é
promessa do Pai para os filhos (Lc 24.49).
3- Temos um Pai que corrige
A) A correção do Pai não deve ser vista como castigo, mas como uma atitude do Pai para nos conservar a
filiação. Devemos aceitar a correção do Pai com amor (Hb 12.5-6).
B) Para conservarmos o direito de filhos legítimos, temos de ser corrigidos, do contrário, nos tornamos
bastardos e não filhos (Hb 12.8).
CONCLUSÃO
Temos um Pai amoroso que cuida de seus filhos.
Você se considera um filho amado?
Viva uma vida que seja do agrado do Pai.
Sugestão de Louvor: O Filho de Deus – Kleber Lucas
Fonte: Elos de Amor da IPV – Compilado por Pb. Sérgio de Oliveira Gonçalves– 1ª CEO /Itaguaí -RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

OUTUBRO/16 - 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)

A BENÇÃO DA NOSSA FILIAÇÃO
I João 3.1-2

INTRODUÇÃO
A Bíblia nos mostra a nossa filiação como grande dádiva vinda de Deus (I Jo 3.1). Na verdade tudo que
conseguimos de Deus tem por base seu imenso Amor (Jo 3.16; Rm 5.8). Foi através de Sua graça salvadora que
conseguimos a entrada na família celestial. (Ef 2.19; Jo 1.12)
1- A bênção da esperança
A) Os verdadeiros filhos de Deus tem esperança eterna (Tt 1.2), pois ela faz parte do viver cristão (Rm
8.24-25).
B) João afirma que um dia nossa esperança será recompensada, pois seremos semelhantes ao Senhor (I
Jo 3.2). Entretanto, para que possamos alcançar tal promessa, precisamos viver em santificação (I Jo
3.3).
2- A bênção libertadora
A) O cristão agora tem uma natureza liberta do poder do pecado e sabe que o pecado não tem mais poder
sobre ele (Rm 6.14).
B) A razão para essa nova posição espiritual é a manifestação de Cristo em nosso favor. “E bem sabeis que
Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado” (I Jo 3.5).
C) Jesus tem na terra poder para perdoar pecados (Jo 8.32; Mc 2.10).
3- A bênção da santificação
A) Os filhos de Deus têm por natureza a santidade (I Ts 4.7), a santificação é a marca do verdadeiro filho
de Deus (Rm 6.22; I Ts 4.4).
B) Qualquer que permanece nele não vive pecando (I Jo 3.6), o verdadeiro filho deve viver renunciando a
impiedade, as paixões mundanas e viver uma vida justa e santa (Tt 2.12).
CONCLUSÃO
Não somos mais escravos, mas nos tornamos filhos livres (Gl 4.1-7), possuindo todos os direitos e
privilégios da filiação.

Sugestão de Louvor: Jesus Filho de Deus - Fernandinho
Fonte: Elos de Amor da IPV – Compilado por Pb. Sérgio de Oliveira Gonçalves– 1ª CEO /Itaguaí -RJ
Correção gramatical: . Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

