
Projeto Adoradores 

TADEL: Lição 1 

Visão MDA: Purê de Batatas 

Leia o texto abaixo extraído do livro “Pure de Batatas” do Pr. Abe Huber e procure 
visualizar sua célula: 

 “Não há dúvida que um dos aspectos de suma importância na Célula e na Celebração 
da igreja é a COMUNHÃO. Na realidade, muitas pessoas que olham de uma forma 
superficial para a Célula, e que nunca dela participaram de maneira profunda e ativa, 
podem pensar que ela se resume a uma simples reunião uma vez por semana, tipo às 
quartas-feiras à noite ou aos sábados. Pelo contrário, ela é uma reunião muito 
maravilhosa e especial para estudar a Bíblia, para termos comunhão com os outros, 
para louvarmos a Deus, etc. 

Assim, a verdadeira Célula é muito mais do que reunir-se uma vez por semana. A reunião 
que acontece nas residências das pessoas é o que chamamos de reunião principal. 
Todavia, ela representa somente 40% daquilo que realmente é a Célula. Além dessa 
reunião, a Célula tem ainda outro encontro para oração durante a semana, e também 
muitos momentos de comunhão. São momentos de preciosas atividades formais e 
informais, onde estamos constantemente desfrutando da companhia uns dos outros. 

A comunhão é uma das funções principais na vida da Célula. A Bíblia apresenta a 
comunhão como um dos princípios de suma importância no projeto de Deus para Seus 
filhos e Sua igreja. 

No grego, COMUNHÃO quer dizer Koinonia. Logo em seguida veremos um 
detalhamento do significado dessa comunhão. Ela é o ideal de vida cristã que deve ser 
experimentado por todas as famílias, todas as Células, toda a igreja. Independente da 
pessoa poder estar fisicamente presente, ou não, uma atmosfera de comunhão deve 
permear a vida do grupo continuamente. Essa unidade é tão preciosa que deve ser 
vivenciada sete dias por semana, vinte quatro horas por dia, o mês inteiro, o ano inteiro. 
As pessoas devem experimentar sempre essa comunhão santa, separando preciosos 
momentos para estar juntos, ser família e tornar-se um. 

Para a melhor compreensão da Célula, vamos pensar na seguinte ilustração: 
Suponhamos que eu tenha um saco cheio de batatas. No caso, cruas e com casca. Aí eu 
pego esse saco cheio de batatas e o coloco em determinado lugar. Depois eu trago vários 
pratos e garfos e os coloco à sua disposição e de várias pessoas. E ainda digo: “Atenção! 
O almoço está pronto; é rico e de graça. Venha quem quiser para saborear um delicioso 
purê de batatas”. Só que, ao chegarem, as pessoas vão encontrar não um verdadeiro 
purê de batatas, mas um simples saco cheio de batatas cruas e com casca sobre a mesa. 

Esta comparação é muito interessante para ensinar os valores e o funcionamento de 
uma boa Célula. Uma grande e preciosa lição nos é ensinada: A Célula, segundo a Bíblia, 



deve ter tanta comunhão que nos tornaremos um só, e faremos brilhar muito forte a 
nossa luz diante dos homens, para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao 
nosso Pai que está nos céus (Mateus 5:16). 

Para fazer um purê de batatas é preciso vários processos para que elas se tornem 
amalgamadas (misturadas), uma só massa uniforme de batatas. Uma vez o purê bem 
feito, é impossível separar uma batata da outra. E como é gostoso saborear um bom 
purê de batatas! 

Em se tratando das Células, muitas delas, ao invés de se tornarem um purê, 
permanecem apenas como um grande “saco com batatas”. As pessoas não estão 
amalgamadas, não há comunhão entre os irmãos como a Bíblia ensina, nem há a 
unidade que a Palavra de Deus nos exorta a ter com os nossos irmãos. Estão 
simplesmente convivendo como se fossem vários seres humanos jogados dentro de um 
saco, tentando formar uma Célula. Contudo, permanece somente um saco com batatas. 
É por isso que em determinados momentos a Célula se torna um tédio, uma rotina, algo 
não muito atraente e agradável. 

Nossa inquietação é direcionar este estudo principalmente para você que está envolvido 
com o ministério de Células. Seja você membro, líder de Célula, supervisor, pastor 
titular, professor, ou tenha qualquer outra função ministerial, você precisa ter 
disposição para colocar em prática esse princípio do purê de batatas – espiritualmente 
falando – no contexto da Célula. E pode ter certeza que é impossível colocar isso em 
prática e não se tornar membro de uma Célula gostosa de participar, não se tornar parte 
de um ambiente realmente empolgante e precioso, com a presença de Deus – um 
ambiente de comunhão que se torna tão atrativo que você nunca mais vai querer deixar 
de viver fora do seu contexto. 

Tente, por todos os meios, colocar em prática esse princípio, e você verá como sua 
Célula mudará radicalmente de batatas cruas ou disformemente cozidas para um purê 
consistente e nutritivo. No entanto, se sua Célula não colocar esse princípio em prática, 
essa atitude será semelhante a pegar batatas cruas e com casca e tentar comer purê de 
batatas. Isso não funciona. 

 

Extraído do Livro “O Purê de Batatas: segredos para uma comunhão nutritiva e 
frutífera no ambiente da célula” – Abe Huber, Editora Premius, 2009. 

  

1. Compartilhe alguma experiência de alguma situação em que sua célula atuou 

como um verdadeiro purê de batatas, seja com relação a você seja com relação 

a outra pessoa. 

2. Na sua opinião, o que faz com que a célula seja um verdadeiro purê de batatas? 
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http://www.mdashop.com.br/v3/livros/i-20-o-pur-de-batatas.html
http://www.mdashop.com.br/v3/livros/i-20-o-pur-de-batatas.html
http://www.igrejadapaz.com.br/fortaleza/a-igreja/pr-abe-huber/


TADEL: Lição 2 

Visão MDA: Purê de Batatas 

E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de 
crer em mim; 
Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que também eles 
sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 
Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo 
conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a 
mim. 
João 17:20-23 

Observe que Jesus ora para que sejamos perfeitos em unidade. A unidade referida por 
Jesus tem como referência a unidade que existe entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Este 
é o alvo para nossas vidas. Vivermos em unidade com Deus e com os irmãos.  

Podemos, no entanto, vivermos em união. Ou seja, quando duas ou mais pessoas 
concordam em estar juntas. A união parte assim da conveniência das pessoas de 
caminharem juntas tendo um objetivo comum. Assim que se alcança o objetivo, a 
união é repensada.  

A visão do “Purê de Batata” parte do princípio bíblico da unidade expressa na oração 

sacerdotal de Jesus. Nós, como igreja local, queremos caminhar nessa visão para que 

haja unidade no Corpo de Cristo. A Célula é o lugar ideal para aprender e praticar a 

unidade. Ser “um” e ser “família de Deus”; é a expressão verdadeira da unidade do 

Corpo de Cristo – começando pelas células . 

 

A Célula não pode ser como um saco de batatas onde não existe unidade (somente 

união); ele tem que ser um purê de batata onde as batatas foram amalgamadas de tal 

forma que é impossível separar uma da outra. Quando a Célula põe em prática a visão 

do “Purê de Batata” ele sempre se tornará uma Célula atraente e gostosa de 

participar. 

 

 

 

Exemplo de unidade na igreja primitiva (Atos 2:46) 

a. Unânimes, definição: Que é do mesmo sentimento ou da mesma opinião”. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/20-23


b. No templo, de casa em casa: A Igreja primitiva diariamente cultivava a unidade no 
templo (nos cultos de celebração) e nas casas (Células). 

c. Três palavras importantes em Atos 2:46: 

Perseveravam: demonstra compromisso e seriedade com o plano de Deus de se tornar 
um. 

Alegria: demonstra prazer e gozo na unidade. É uma escolha. Em outras palavras nem 
sempre nossa carne achará gostoso o sacrificar do nosso tempo, planos individuais, 
etc., para cultivar unidade mas o plano de Deus é que façamos isso com muita alegria 
genuína! 

Singeleza: Simplicidade de visão! Temos que deixar de ser tão complicado, cheios de 
desejos próprios e opiniões egoístas. Singularidade e simplicidade de visão promove 
unidade nos seguidores ou cumpridores da mesma. 

Resultados da unidade da igreja primitiva. 

a. Mais milagres; vs. 42-43. 

b. Ajudar as pessoas necessitadas; vs. 44-45.c. Construir relacionamentos fortes; vs. 
46.d. Atrair o povo para Jesus; vs. 47. 

Visão purê de batas não procura seguir a cultura da igreja primitiva mas sim os  valores 

da igreja primitiva. Entre estes valores, destacam-se 1) a palavra de Deus 2) a oração e 

intercessão, 3) transparência, 4) perseverança. 

Estes valores são expressos na maneira em que se prepara o purê de batatas. 

Como se faz um purê: 

1) Lavar as batatas com a água do Espírito. 

“Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, 

antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.” (Isaías 55:11) 

Tentamos falar de Jesus para as pessoas através da argumentação. Contudo não é pela 

nossa palavra que salvamos a pessoa, mas pela palavra do Senhor. 

2) Cozinhar as batatas com muita oração. 



Orar e interceder. A batata não vê o fogo, mas sente os seus efeitos. A pessoa que 

estamos evangelizando não precisa nos ver orando por ela, mas apenas sentir os 

efeitos da nossa oração.  

3) Descascar as batatas: 

Tirar a máscara; não precisamos tentar parecer alguém espiritual, etc. Temos que ser 
quebrantados, admitindo que temos muito para aprender e crescer. 

“O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e 

deixa, alcançará misericórdia.” (Prov. 28:13) 

“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A 

oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” (Tiago 5:16) 

4) Amalgamar as batatas 

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, 

comiam juntos com alegria e singeleza de coração” (Atos 2:46) 

“Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o 

Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.” (Atos 2:47) 

 

Perguntas para discussão no grupo: 

➢ Compartilhe o que falta na sua célula para que vire um verdadeiro purê de 

batatas. 

➢ O que podemos fazer em cada etapa de preparação do purê de batatas? 

➢ Liste três coisas que podemos fazer para manter contato com os irmãos da 

célula além das reuniões normais da célula e culto de celebração.  
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TADEL: Lição 4 

Relacionamentos no Corpo de Cristo – parte 2 

Nesta lição, vamos dar continuidade aos princípios para o bom relacionamento no corpo de 

Cristo.  

Antes, porém, vamos ler o texto abaixo sobre comunhão. 

 

Sobre Comunhão (texto de Ramiro Chagas) 

  
Salmos 133:1 
“Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união” 

Comunhão é uma palavra que gostamos de usar no nosso meio cristão e gostamos de praticar 
também. Juntou crente e colocou comida no meio, pronto – A comunhão está formada. 
Segundo o dicionário, comunhão significa união na mesma fé, e para nós, na prática também 
significa se encontrar para colocar a conversa em dia e comer um pouquinho. 
 
A comunhão para alguns cristãos se tornou algo tão específico que se consegue até distinguir o 
momento em que vamos adorar, o momento que vamos orar, o momento em que vamos 
estudar a bíblia e o momento que vamos ter apenas comunhão. Será que é assim mesmo 
dessa forma que deveria ser? 
 
Alguns quando falam em um momento apenas para comunhão, mesmo para crentes, estão 
querendo dizer que é um momento para ser menos espiritual, para deixar o Espirito Santo 
descansando, como se ele fosse atrapalhar tal comunhão com suas manifestações, nada de 
profecias ou orações prolongadas e nem uns pelos outros. No máximo aquela oração rápida 
para a liberação da comida. 

A verdade é que quando Davi está se referindo a comunhão neste salmos tão conhecido, nos 
próximos versículos ele exemplifica a comunhão como um óleo que desce pela barba de Arão. 
Fiquei pensando muito nisso, pois sabemos que a palavra óleo na bíblia também nos remete 
ao Espírito, unção. 

Nós não apagamos a unção por um tempo, nós não determinamos ao Espírito que ele deve se 
aquietar por um instante enquanto temos comunhão, ou pelo menos não deveríamos fazer 
isso. A expectativa do cristão em qualquer encontro, seja este encontro motivado por 
qualquer finalidade, deve estar na manifestação da glória de Deus em todo o tempo, inclusive 
no meio do que chamamos por comunhão. 

Alguns dizem: “Não! na minha célula é apenas um lugar de comunhão, nada de tão espiritual”. 
Outros: “Vamos nos encontrar apenas para conversar, brincar, mas nada tão espiritual”. Você 
compreende que não há como separar as coisas? Até as brincadeiras de quem reconhece isso, 
mudam quando estão juntos mesmo que somente para brincar uns com os outros. 

https://estudos.gospelmais.com.br/author/ramirochagas
http://biblia.gospelmais.com.br/salmos_131:1/


Não é em vão que o salmista termina este capítulo dizendo que é ali, no meio da comunhão, 
que o Senhor concede benção. Somos tão edificados quando estamos juntos pelas 
manifestações espirituais, pelas profecias, correções, orações, palavras e brincadeiras 
também, que saímos desta comunhão abertos para receber de Deus. 

➢ O texto acima nos alerta para o fato de que a comunhão é tão espiritual 

quanto o momento de louvor e adoração. O que posso fazer de diferente para 

que possamos receber mais de Deus nos momentos de comunhão? 

Vamos agora dar continuidade aos princípios para o bom relacionamento no corpo de Cristo. 

Hoje falaremos sobre o princípio de confrontar com amor e fé e o princípio das repreensões 

que instruem. 

 

1. Princípio de confrontar com amor e fé. 

Somo apaziguadores e não gostamos de confrontos, de chamar a atenção de pessoas que 

estejam fazendo coisas erradas, e acabamos nos calando. 

Em II Timóteo 2:24, 25 lemos: “E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser 

manso para com todos, apto para ensinar, sofredor; Instruindo com mansidão os que resistem, 

a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade,” 

Quando há resistência a autoridade, brigas, fofocas, temos que resolver rapidamente  

confrontando e corrigindo as ovelhas, como proteção da própria igreja e por amor ao irmão 

que está pecando. 

Devemos procurar o irmão e usar três maneiras para confrontá-lo: elogiá-lo em seus pontos 

positivos, não generalizar, por exemplo: “Você sempre tem esse problema!”, mas falar de um 

momento específico e falar para o irmão quem ele é em Cristo, que ele não é assim, mas que 

naquele momento agiu assim.   

Fazendo desta forma, conseguiremos com amor corrigi-lo. O que tem causado o afastamento 

de muitos discípulos não é o conteúdo da correção nem a palavra que foi ministrada, mas a 

maneira como foi falada. Se vestirmos as palavras fortes com os conteúdos fortes de amor, 

brandura, mansidão, conquistaremos aqueles que estão sendo confrontados. O que machuca 

as pessoas não é o que você fala, mas o jeito como você fala. Queremos que as pessoas que 

são confrontadas se sintam amadas e agradecidas por terem sido corrigidas para que sejam 

vitoriosas na área em que receberam correção.  

➢ Compartilhe situações em que você foi confrontado e situações em que você teve que 

confrontar. 

➢ O que te ajudou ao confrontar um irmão sem que ele sentisse machucado? 

 

 



2. O princípio das repreensões que instruem. 

Provérbios 6:23 diz: “Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz; e as repreensões da 

correção são o caminho da vida”. Não damos o devido valor quando alguém está nos 

repreendendo. Mas que privilégio é ser repreendido quando erramos. Como nós devemos 

amar isso, porque a Bíblia diz que as repreensões da disciplina são o caminho da vida. 

Agora veja Provérbios 9:7-9: 

“O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si; e o que censura o ímpio recebe a sua 

mancha. 

Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie; repreende o sábio, e ele te amará. 

Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina o justo e ele aumentará em 

entendimento.” 

Ele diz que quando uma pessoa é escarnecedora, uma pessoa insensata, ela não gosta de ser 

repreendida; mas o sábio ama aquele que o repreende. 

Provérbios 15:5 diz que “O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a 

repreensão se haverá prudentemente.” No versículo 32 temos: “O que rejeita a instrução 

menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento.” Ainda em 

Provérbios 17:10 “A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que cem açoites 

no tolo.” 

Vamos escolher gostar da repreensão. 

➢ O que faz com que sejamos tão avessos a receber uma repreensão? 

 

Fonte: Discipulado Um a Um – Abe Huber 
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TADEL: Lição 5 

Relacionamentos no Corpo de Cristo – parte 3 

Nesta lição, vamos dar continuidade aos princípios para o bom relacionamento no 
corpo de Cristo.  

3. Princípio da Alegria. 

Você sabia que é extremamente importante ser uma pessoa cheia de alegria? Sorrir ajuda em 

muito os relacionamentos, o sorriso sincero, genuíno desarma qualquer um. Mas, talvez você 

diga que não é seu jeito sorrir muito. Então Deus quer mudar o seu jeito, em nome de Jesus.  

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 nosso rosto para sorrir.  

Jesus falou em João 15:11 “Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o 

vosso gozo seja completo”. Se você já nasceu de novo, você já tem alegria completa. A Bíblia 

fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Você já tem a alegria do Senhor, mas isto não 

ajudará nos relacionamentos se você não souber exteriorizar essa alegria. Na medida em que 

você vai exteriorizando essa alegria, você começa a ser uma pessoa que atrai pessoas para 

Jesus, porque você está cheio de alegria, de felicidade. As pessoas querem estar perto de 

alguém que está cheio de alegria. Isso é um fato que ajuda nos relacionamentos.  

Quando você começa a exteriorizar alegria, automaticamente começa a exteriorizar a presença 

do Espírito Santo, que é a atmosfera de fé, amor, e de alegria. Essas três atmosferas são 

essenciais nas reuniões das células. As pessoas estão morrendo de fome por amor, por um 

abraço, por um carinho. Por isso quando você começa a exteriorizar a presença de Deus, não 

deve ter vergonha de agir assim.  

Esse princípio de alegria gera esta atmosfera de fé, porque a pessoa começa a dizer palavras 

de vitória, através do espírito de fé. As células devem ser o lugar onde está aquela palavra de 

fé, de vitória, de milagres. Uma palavra de encorajamento, uma palavra que edifica. Não 

palavra de dúvida, de derrota, de incredulidade, que vai desanimar a pessoa que a está 

ouvindo.  

Por fim, esse princípio de alegria também tem relação com o texto de Romanos 12:15: 

“Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram”. Para desenvolver 

relacionamentos é só saber praticar esse versículo, porque nossa tendência como líderes é o 

contrário. A pessoa está triste e nós dizemos: “Não irmão.  Pare com isso. Não acredite. É 

mentira do diabo.” Começamos a repreender os que estão tristes. A bíblia nos ensina que não 

é para repreender; é para consolar o que está desanimado. É para chorar com ele. 

➢ Você está vivendo um tempo de chorar ou um tempo de saltar de alegria? 



➢ Mesmo que a situação humana não favoreça, como você pode ser fortalecido pela 

alegria do Senhor? 

➢ Os versículos a seguir listam algumas fontes de nossa alegria:  1 Ts 1.6; Lc 10.20;  At 

15.3; Is 53.11; Sl 119.162; Pv 21.15; At 20.35; Tg 1.2 

 

4. Princípio de enxergar a fé dos outros. 

Lemos em II Coríntios 5: 18-19: “E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo 

mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação; 

Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus 

pecados; e pôs em nós a palavra da reconciliação”. 

Deus confiou nas mãos da igreja a palavra da reconciliação. Em João 20:22-23 lemos ainda: “E, 

havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. 

Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 

lhes são retidos.” Como se vê, Deus deu a igreja, no mundo espiritual, autoridade para 

decretar salvação, perdão, vitória e cura das nações. 

Mateus 9:1-2 narra o seguinte acontecimento: “E, entrando no barco, passou para o outro 

lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. 

E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus 

pecados.” Por que Jesus viu a fé desses homens? Porque Jesus estava com os olhos treinados 

para ver a fé dos outros.  

Às vezes nossos olhos estão treinados para o sentido contrário, olhando com muita 

desconfiança, a ponto de não perceber a fé que os outros estão tendo. Isso prejudica os 

relacionamentos. Jesus percebeu que esses homens tinham fé, então ele exerceu uma 

autoridade impressionante, falando: “ Tem bom ânimo, filho; estão perdoados os teus 

pecados”. Os religiosos ficaram escandalizados com isso, como se vê no versículo 3.  

No  versículo 4, porém, Jesus “conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal 

em vossos corações? 

Pois, qual é mais fácil? dizer: Perdoados te são os teus pecados; ou dizer: Levanta-te e anda? 

Ora, para que saibais que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados 

(disse então ao paralítico): Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa.” 

Quando você começa a ver a fé dos outros os resultados são poderosos. Em primeiro lugar, 

isso cria em você mesmo, uma fé viva em Jesus. Em segundo lugar, nos dá coragem de 

decretar vitória, perdão e cura. Em terceiro lugar, nos dá uma autoridade sobrenatural 

trazendo resultados. 

Foi o que aconteceu (vs. 7 e 8): “E, levantando-se, foi para sua casa. 

E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens.” 

Interessante que este versículo refere-se a homens no plural e não no singular. A multidão 

entendeu o ensino de Jesus, de que Deus tem delegado aos homens, aqui na terra, autoridade 



para decretar, para perdoar, para curar, pelo que glorificou a Deus por ter delegado essa 

autoridade aos homens.  

Vejamos também este relato de Atos 14:8-10, onde a mesma coisa acontece com o apóstolo 

Paulo: “E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua 

mãe, o qual nunca tinha andado. 

Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, 

Disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou.” 

Aqui vemos um milagre duplo: o homem foi curado e andou imediatamente. Mas o que mais 

impressiona neste relato, é que não foi a fé de Paulo que curou o homem. Claro que foi o 

Senhor Jesus, mas foi pela fé do próprio homem que ouvia a mensagem. A importância de 

Paulo no caso é que ele teve olhos capazes de ver que o homem tinha fé para ser curado. Da 

mesma forma, nós temos que ter esses olhos para ver, porque isso vai abrir comportas de 

curas, de milagres, do sobrenatural no nosso ministério. 

➢ O que me impede de reconhecer a fé em outra pessoa? 

➢ Compartilhe uma experiência de avanço em sua vida por alguém ter acreditado em 

você.  

 

 

Fonte: Discipulado Um a Um de Abe Huber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Adoradores 

 

TADEL: Lição 6 

Relacionamentos no Corpo de Cristo – parte 4 

 

Vamos relembrar os 6 princípios sobre relacionamento no corpo de Cristo. 

Hoje, falaremos sobre a último princípio que é o princípio de reanimar-se no Senhor. 

7. Princípio de reanimar-se no Senhor. 

Em I Samuel 30:6 lemos “E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-
lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus 
filhos e das suas filhas; todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus.” 

Fora o incidente com seu filho Absalão, que tentou mata-lo enquanto ele fugia, este foi 
o pior momento da vida do rei Davi. Ele já era um fugitivo, tinha se instalado com os 
filisteus quando, de repente, voltando do campo de batalha, chega e vê queimada toda 
a cidade onde ele estava morando com seus valentes.  

Todas as crianças e todas as esposas, inclusive a do próprio Davi, tinham sido 
sequestradas. Então, os homens que Davi estava ajudando e abençoando ficaram tão 
tristes por causa de suas esposas e filhos, que queriam apedrejar Davi. Ou seja, além 
de sofrer um baque tão horrível, em virtude da própria esposa e filhos, agora os 
próprios companheiros estavam querendo acabar com ele. Em meio a este turbilhão 
de acontecimentos ruins, “Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus.” 

Nunca podemos esquecer que o nosso discipulador principal sempre será o Espírito 
Santo. Não podemos criar dependência mórbida no homem. A Bíblia fala maldito o 
homem que confia no homem. Não significa que nós não podemos confiar na palavra 
de alguém, mas não podemos fazer daquele homem nossa fonte de sustento. Não. Só 
existe um que é nossa fonte, Jesus. Temos que estar debaixo de cobertura, temos que 
abrir nossa vida, mas se colocarmos nossos olhos no homem e não aprendermos a nos 
reanimar no Senhor, sempre vamos acabar sofrendo decepções e problemas. Deus não 
quer isso.  



Deus quer que nós saibamos voltar para dentro de nós mesmos, onde mora o Espírito 
Santo, e saber nos reanimar no Senhor. A pessoa que faz isso gera relacionamentos 
muito fortes, porque ela pode estar num momento muito angustiante, mas ela 
continua tratando as pessoas bem,  continua sendo amorosa. Aqui, por exemplo, Davi 
não ficou magoado com os homens dele. Ele soube dar a volta por cima. 

➢ Como tenho me animado no Senhor face as minhas lutas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


