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ESTUDOS

SETEMBRO/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)

A SUA LÂMPADA ESTÁ ACESA OU APAGADA? Mt 25.1-13
Quebra-gelo: Você acha que a Igreja está preparada para a volta de Jesus?
INTRODUÇÃO - Jesus contou várias parábolas para esclarecer o que significa estar pronto para sua
volta e como devemos viver até que Ele venha. Na parábola das dez virgens, Jesus nos ensina que cada um de
nós é responsável por sua condição espiritual. As 10 virgens da parábola representam a Noiva de Cristo, a
Igreja. A lâmpada representa nossa vida (nosso espírito). O azeite representa o Espírito Santo, o selo da nossa
salvação (Ef 1.13-14). Cinco das virgens ficaram sem azeite para suas lâmpadas, quando conseguiram comprar
o azeite já era tarde demais. A preparação espiritual não pode ser comprada ou emprestada no último minuto. O
nosso relacionamento com Deus é pessoal e individual. Quando Jesus voltar temos que estar preparados. Nesta
noite vamos compartilhar:
03 COISAS QUE APAGAM NOSSA LÂMPADA
1) INDIFERENÇA ESPIRITUAL – Apocalipse 3.14-20
A Igreja de Laodicéia havia se transformado em uma comunidade morna, sem sal. Assim como as
virgens loucas, seus crentes não adotavam uma posição definida e a indiferença os levou à ociosidade e à
preguiça, negligenciando seu serviço a Cristo. O resultado foi que Jesus estava vomitando eles de sua boca,
infelizmente este tem sido o estado de muitos crentes.
PERGUNTA: Em sua opinião, o que fazer para não cair na indiferença espiritual?
2) CANSAÇO ESPIRITUAL – Gálatas 6.9 – 2 Crônicas 15.7
O cansaço espiritual é a soma do cansaço emocional e do cansaço físico. É aquele tipo de cansaço que
parece inesgotável, e, quando somos vencidos por ele, não sentimos mais prazer de irmos à Igreja, muito menos
de trabalhar na obra de Deus, pra esse crente tudo é cansativo. Quando um cristão chega nesse estágio, a
lâmpada está se apagando.
PERGUNTA: Com suas palavras comente, o que leva um cristão se cansar da Igreja e da obra de Deus?
3) EXCESSO DE ENTRETENIMENTO – 1Timóteo 5.6 – Tiago 4.4
O excesso de entretenimento é o maior inimigo do avivamento, os dois são antagônicos, onde está um o
outro não habita. O avivamento desperta, o excesso de entretenimento causa distração. O avivamento muda
hábitos, o entretenimento causa acomodação. O avivamento é algo espiritual, o excesso de entretenimento é
algo carnal. Não é pecado descansar e se divertir, mas é pecado capital viver em função dos prazeres da carne
(1Tm 5.6).
PERGUNTA: Você acha que o excesso de entretenimento nos afasta de Deus? Por quê?
CONCLUSÃO Como já falamos, a preparação espiritual para o encontro com Jesus não pode ser
comprada ou emprestada no último minuto, quando as cinco virgens loucas se prepararam, já era tarde, a porta
já se havia fechado. Que possamos aprender com as virgens prudentes e estarmos sempre preparados para o
encontro com o nosso Noivo Jesus.
Sugestão de Louvor: Tua Palavra é Lâmpada Para os Meus Pés – Aline Barros
Fonte: Pr.João Domingues da Silva Neto – 4ª CEO /Itaguaí –RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

SETEMBRO/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)

DEUS NÃO SE ESQUECEU DE MIM Isaias 49.14.15
Quebra-gelo - VOCE JÁ PASSOU POR ALGUM MOMENTO NA VIDA QUE PARECIA QUE
DEUS SE ESQUECEU DE VOCÊ?
INTRODUÇÃO - Estamos vivendo hoje numa geração sem memória, onde tudo é descartável e
esquecemos muito facilmente das coisas, das pessoas e até mesmo de Deus em alguns momentos. Mas com
Deus é diferente, Ele não se esquece de nada e principalmente dos seus filhos. No texto lido ele disse que
jamais se esquece de nós. Vamos estudar, nesta noite, pelo menos 05 motivos pelo qual Deus não se esquece de
seus filhos.
CINCO MOTIVOS DE DEUS NÃO SE ESQUECER DE SEUS FILHOS.
1º MOTIVO - ELE NOS AMA INCONDICIONALMENTE - Efésios 2.4,5
Humanamente é impossível compreender o amor de Deus por nós, Ele nos ama tanto que se entregou
numa cruz para que pelo seu sofrimento nós pudéssemos ser curados, libertos e salvos. PERGUNTA: Em sua
opinião, diante de tão grande demonstração de amor de Deus, por que muitos ainda acham que Deus se
esqueceu e não se importa com eles?
2º MOTIVO – ELE QUER CUIDAR DE NÓS TODOS OS DIAS – Gálatas 4.6
O nosso Papai do céu não apenas nos deu a oportunidade de se tornar-nos seus filhos em Cristo Jesus,
mas Ele colocou em nossos corações o Espírito do Seu Filho que clama ABA PAI, palavra que vem do
aramaico e significa MEU PAPAIZINHO. Isso significa que Deus quer ter um relacionamento íntimo do
filhinho com seu papaizinho e que sejamos totalmente dependentes dEle em tudo na nossa vida. PERGUNTA: Pra você, como é ser totalmente dependente de Deus, sem deixar de fazer a nossa parte?
3º MOTIVO – ELE QUER NOS HONRAR - Isaías 61.7
Todo pai quer honrar os seus filhos, e se ainda estamos com vida é porque Deus ainda não cumpriu todo
o Seu plano e seus propósitos em nós; e com certeza ele não quer que tenhamos uma vida de vergonha e de
sofrimento, mas Ele quer nos honrar com uma vida de vitória em todas as áreas da nossa vida. PERGUNTA: Existe uma área da sua vida que você gostaria que Deus te honrasse nesses dias?
4º MOTIVO – EXISTE UMA PROMESSA - Mateus 28.20b
O Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias na pessoa do Espírito Santo, e Ele não é
homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. - PERGUNTA: Em sua opinião, nós
temos aproveitado dessa companhia tão maravilhosa do ESPÍRITO SANTO?
5º MOTIVO – ELE QUER NOS SALVAR – 2 PEDRO 3.9
Se Deus esquecesse de nós por um dia, com certeza nós não estaríamos salvos, pois é Ele quem nos
fortalece e nos ajuda a vencer todos os males desse mundo.
PERGUNTA: Você acha que alguém consegue ter uma vida santa com as suas próprias forças, sem a
ajuda do Espírito Santo?
CONCLUSÃO - A partir de hoje, nunca mais caia na mentira do diabo de que Deus te abandonou,
lembre-se do que Ele disse: “nunca me esquecerei de Ti”. O Espírito Santo quer que todos os dias vivamos
em um profundo relacionamento de intimidade com Ele, isso significa falar e ouvir a sua voz. Deus abençoe a
todos!
Sugestão de Louvor: Ele Não Desiste de Você – Marquinhos Gomes
Fonte: Pr. João Domingues da Silva Neto – 4ª CEO /Itaguaí/RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

SETEMBRO/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)

PRIORIZANDO O REINO DE DEUS Mateus 6.33
Quebra-gelo - Em sua opinião, por que existem tantas pessoas frustradas, decepcionadas, deprimidas e
com a vida amarrada dentro das igrejas? De quem é a culpa?
INTRODUÇÃO - Sem dúvida o versículo lido como base nos ajuda a responder a entender o por que
de tantas pessoas frustradas dentro das Igrejas. Jesus disse que, se verdadeiramente buscarmos em primeiro
lugar o Reino de Deus, todas “ESSAS COISAS” serão acrescentadas. “Essas coisas” se referem às nossas
necessidades básicas como comida, bebida e vestuário, conforme Jesus nos ensinou em Mt 6.25-32.
Interessante que no v.32 Jesus disse que são os pagãos que correm atrás dessas coisas, nós, como filhos do
reino, deveríamos focar o Reino de Deus, e a promessa é que “essas coisas” nos serão acrescentadas. Em Lucas
14.15-24 Jesus contou uma parábola sobre três pessoas que receberam um convite para um banquete no Reino
de Deus, mas recusaram, vamos ler a parábola e aprender juntos:
3 COISAS QUE ESTÃO IMPEDINDO AS PESSOAS DE ENTRAR NO REINO DE DEUS. Lc 14.15-24

1) A OBSESSÃO POR BENS MATERIAS - 18b ...“Acabei de comprar uma propriedade, e preciso
ir vê-la. Por favor, desculpe-me”...
“Comprar uma propriedade”, representa a obsessão de muitos cristãos de conquistar casas, bens,
carros, etc... Muitos estão recusando o convite para se envolver no reino de Deus por causa dessas coisas. O
foco deles é casa – carro – posses – dinheiro.
PERGUNTA: Em sua opinião, é errado o cristão desejar conquistar bens matérias? Por quê?
2) TRABALHO – v.19 ...“Acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por
favor, desculpe-me”...
“Estou indo experimentá-las”, representa cristãos que recusam o convite do Reino de Deus por causa de
trabalho. A maior honra que um homem pode ter é trabalhar para o Reino de Deus. Mas muitos trocam isso por
qualquer proposta de trabalho. E o resultado é que estão sempre cansados para o Reino de
Deus. PERGUNTA: Leia Lucas 10.38-42 e peça para o grupo comentar?
3) CUIDADOS E PRAZERES DO MUNDO - ... 20 ... “Acabo de me casar, por isso não posso ir”...
“Acabo de me casar, por isso não posso ir”, isto representa os cuidados e prazeres do mundo. Muitos
têm recusado o convite do Reino de Deus por esse motivo, colocam as diversões, lazeres e prazeres em
primeiro lugar.
PERGUNTA: Em sua opinião, que tipo de lazer que mais tem tirado o foco do cristão nos dias de hoje?
CONCLUSÃO - Jesus continua a nos convidar: “Venham, pois tudo já está pronto”. “Ainda há
lugar”. Mas somos nós que decidimos se iremos priorizar o banquete no Reino de Deus ou dar desculpas como
as pessoas da parábola. Que nessa noite possamos decidir priorizar o Reino de Deus.
Sugestão de Louvor: Tua Graça me Basta – Toque no Altar
Fonte: Pr. João Domingues da Silva Neto – 4ª CEO/Itaguaí –RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel
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ESTUDOS

SETEMBRO/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)

CUMPRINDO MEU PROPÓSITO NESTA GERAÇÃO Mt 6.25-34
Quebra-gelo - Em sua opinião, você tem cumprido com o propósito de Deus em sua vida?
INTRODUÇÃO - Todos nós nascemos para cumprir um propósito, o homem não nasceu só para
ocupar um lugar no mundo. No texto lido Jesus separa a humanidade em dois grupos. Ele chama um grupo de
pagãos (gentios) v.32, e o outro grupo de discípulos. Jesus ensina que os pagãos nascem e vão direcionar sua
vida apenas para sua subsistência nesta terra. Já os verdadeiros discípulos têm como alvo o reino de Deus acima
de todas as coisas, eles assumem sua posição de embaixador e sacerdote de Cristo, (2 Co 5.20; 1 Pe 2.9). O
discípulo tem um alvo: cumprir o propósito de Deus em sua geração. Nesta noite vamos aprender juntos:
03 DICAS DE COMO SABER SE ESTAMOS CUMPRINDO COM O PROPÓSITO DE DEUS
EM NOSSA GERAÇÃO.
1ª - Aquilo que você tem feito tem colaborado para o avanço do Reino de Deus? Jo 15.16
Precisamos entender que, para cumprir o Propósito de Deus, não precisamos ser um pastor que trabalha
tempo integral na Igreja. Podemos cumprir com o nosso propósito no trabalho, na escola, na família, etc..
Independente de qual seja o nosso ofício, precisamos contribuir para o avanço do Reino de Deus.
Você foi escolhido, nomeado e plantado na Igreja CEO para dar frutos, isto é, ganhar almas e cuidar
delas!
PERGUNTA: Em sua opinião, qual o segredo para ganharmos as pessoas para Jesus?
2ª – Você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor? Mt 5.13-16
Com certeza, quando Deus nos planta em um determinado lugar, Ele faz isso com um propósito: Ele
quer usar as nossas vidas como luz para o mundo e sal para a terra. Se não conseguimos influenciar as pessoas
no ambiente que frequentamos, então não estamos cumprindo com o propósito de Deus. Não podemos separar
nossa vida cristã e vida secular.
PERGUNTA: Com suas palavras, comente: como podemos ser boa influência na vida das pessoas ao
nosso redor?
3ª – Saber se estamos servindo uns aos outros. Gl 6.2
Jesus nos deixou o exemplo que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela humanidade.
Em Filipenses 2.5-11, Paulo diz que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo
Jesus. Sentimento de servo.
PERGUNTA: Em sua opinião, o que é ser um servo?
PERGUNTA : Você se considera um servo?
CONCLUSÃO - Muitas pessoas estão dentro da Igreja, têm casamento feliz, estabilidade financeira,
mas não são felizes. Isso acontece porque não estão cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Você está
aqui na terra para cumprir este propósito: "Ganhar almas e cuidar delas” (Jo 15.16). Não existe um propósito de
vida mais nobre do que esse. Deus quer fazer de você pai de multidão... Você recebe!!!!
Sugestão de Louvor: Promessas de Deus - Cassiane
Fonte: Pr. João Domingues Neto - 4ª CEO/Itaguaí RJ
Correção gramatical: Samuel Lopes Maciel
Coordenação e Revisão Geral: Pr. Donizétti Maciel

