Estudo Bíblico para as células - #01
01. Quebra-gelo
Qual elemento físico representa uma aliança para você?
Qual história de aliança mais antiga entre nós?
Além do casamento, temos alguma outra aliança forte como exemplo entre nós?
02. ESTUDO BÍBLICO
Nosso Deus é um Deus de alianças eternas!
O princípio do Reino fundamental para todo passo, construção, projeto, é uma ALIANÇA.
Deus não faz nada sem alianças!
Gênesis 9:9 - Gênesis 17:13 e 14 - I Coríntios 11:25 - Hebreus 13:20
1.

A Aliança com Deus
Gênesis 1:26 a 31

2. A aliança com a Igreja
I Coríntios 12:28 a 31
3. A aliança com os pastores e líderes
Hebreus 13:7 e 17
4. A aliança com a família
Gênesis 12:1 a 3
5. A aliança com o chamado
I Coríntios 1:9 - Efésios 4:1 a 5 - Filipenses 3:12

(Lembre-se de estudar antecipadamente, e adicionar alguns textos que têm sido mostrados
pelo Senhor a você, dentro da sua caminhada pessoal de crescimento)
03. MOTIVOS DE ORAÇÃO
04. MOTIVOS DE DESAFIOS PARA A SEMANA DE COMUNHÃO
05. QUESTÕES PESSOAIS DE CADA DISCÍPULO
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Estudo Bíblico para as células - #02
01. Quebra-gelo
Que tipo de lâmpada você gosta de usar?
Você prefere a luz branca (fria), ou a luz quente (amarela)?
O que significa para você “ter tudo na luz” ?
02. ESTUDO BÍBLICO
Deus é a luz, e precisamos viver na luz!
•
•
•
•
•
•

Os talentos e ferramentas dados por Deus a nós precisam ser “energizados” para
entrarem em ação com poder e autoridade.
Esta energia é a Luz que chega.
Esta Luz depende da intensidade de comunhão com o Espírito de Deus.
Se entra pouca Luz, muitas vasilhas precisam ser criadas. Com pouca Luz, as vasilhas
criadas geralmente são sujas.
Se entra muita luz, poucas vasilhas são necessárias. As que são criadas, estarão limpas.
A vasilha principal é o próprio homem. Quanto mais Luz, mais ação direta.
( Testemunho, vida, autoridade espiritual. )

VASILHAS – Meios pelos quais, podemos gerar alguma luz. Muitas vezes esta luz é artificial,
portanto gera vasilhas foscas, que se sujam.
A única “vasilha” que Deus deseja utilizar é a nossa vida, limpa, clara, transparente, para
que só a verdadeira luz brilhe.
Salmo 27:1 “ O Senhor é a minha luz... “
Salmo 36: 9 “ Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz. “
João 1:4 “ nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. “
Salmo 119:105 “ Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz ... “
João 1:9 “ A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. “
João 8:12 “ ... eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da
vida. “
Responda:
O que é ter o casamento na luz? O que é ter os negócios na luz? O que é ter a vida na luz?
(Lembre-se de estudar antecipadamente, e adicionar alguns textos que têm sido mostrados
pelo Senhor a você, dentro da sua caminhada pessoal de crescimento)
03. MOTIVOS DE ORAÇÃO
04. MOTIVOS DE DESAFIOS PARA A SEMANA DE COMUNHÃO
05. QUESTÕES PESSOAIS DE CADA DISCÍPULO
www.projetoadoradores.org
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Estudo Bíblico para as células - #03
01. Quebra-gelo
Porque as pessoas recorrem à mentira?
A Bíblia nos ensina que vale a pena mentir?
Será que em alguma circunstância a mentira é útil?
02. ESTUDO BÍBLICO
João 8:32
E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará".
• A VERDADE SOBRE A FAMÍLIA
Gênesis 12 : 1 a 3
Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a
terra que eu te mostrarei.
Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma
bênção.
Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei ñuele que te amaldiçoar; e em ti serão
benditas todas as famílias da terra.
• A VERDADE SOBRE OS CAMINHOS E RELACIONAMENTOS
Salmos 91:7
Mil poderão cair ao teu lado, e dez mil ã tua direita; mas tu não serás atingido.
•
•
•
•

A VERDADE SOBRE A IGREJA
A VERDADE SOBRE OS NEGÓCIOS
A VERDADE SOBRE NOSSOS PASSOS
A VERDADE SOBRE NOSSO FUTURO...

(Lembre-se de estudar antecipadamente, e adicionar alguns textos que têm sido mostrados
pelo Senhor a você, dentro da sua caminhada pessoal de crescimento)
03. MOTIVOS DE ORAÇÃO
04. MOTIVOS DE DESAFIOS PARA A SEMANA DE COMUNHÃO
05. QUESTÕES PESSOAIS DE CADA DISCÍPULO
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Estudo Bíblico para as células - #04
01. Quebra-gelo
Você encontra dificuldade para ler a Bíblia?
Qual experiência você já teve de ler a Bíblia e receber de Deus uma direção muito clara acerca
de algum desafio pessoal?
Em algum momento você já criticou a leitura bíblica?
02. ESTUDO BÍBLICO
A IMPORTÂNCIA DA MEDITAÇÃO DIÁRIA DA PALAVRA
Daniel Beda - Igreja em Porto Alegre
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça...
IITimóteo 3:16-17
A comunhão e intimidade com Deus passam pela leitura e pela prática da palavra, pois para
praticarmos precisamos primeiramente conhecer qual é a vontade de Deus.
Vejamos quatro áreas das nossas vidas em que a leitura diária da palavra pode cooperar para
sermos formados:
1-A leitura diária da palavra gera em nós a DISCIPLINA: Mateus 6:10
Esta disciplina é no sentido de sermos bem organizados e bem dirigidos.
2-A leitura diária da palavra gera em nós a PERSEVERANÇA: Mateus 24:13
A perseverança não está associada apenas a um programinha de leitura, mas ela está
primeiramente associada a nossa salvação.
3-A leitura diária da palavra gera em nós a UNIDADE DA FÉ: Efésios 4:13
Este desafio de leitura é para que toda a igreja chegue a unidade da fé:
4-A leitura diária da palavra gera em nós a SENSIBILIDADE ESPIRITUAL: João 5:30
Deus fala conosco através da Sua palavra, por isso precisamos estar cheios dela, para sermos
mais sensíveis e ouvirmos a Sua voz. Deus nos chamou para vivermos em comunhão com Ele,
pois esta é a Sua vontade desde o princípio da criação, A palavra diz que Deus andava pelo
jardim na viração do dia, para falar com o homem que Ele havia criado (GN 3:8).
Jesus era sensível à voz do Pai:
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Estudo Bíblico para as células - #05
01. Quebra-gelo
Você já precisou de um conselho, ou simplesmente de uma palavra de segurança?
Você conhece alguém que se tornou uma referência para outras vidas?
O pastor é apenas um homem sábio, “especial”, ou é um canal ungido?
02. ESTUDO BÍBLICO
A importância dos pastores levantados por Deus, sobre nossas vidas.
Deus sermpre interviu na vida dos homens através do próprio homem.
O homem sobre toda a terra
Gênesis 1:26
Noé / Abraão / Moisés
Um homem sobre toda a família
Números 1:4
Um homem sobre cada tribo
Josué 3:12
Um homem sobre os líderes. Ex: Josué
Josué 4:2
Os Juizes - Incluindo Débora
O Profeta Samuel - 1 Samuel 9
Os profetas diante dos reis
Samuel / Natã /Aías / Gade / Jeú / Elias /
Elizeu
2 Samuel 24:11 - 1 Reis 22:10
Saul / Davi / Salomão / Os reis de Israel /
JESUS
Os apóstolos
Os discípulos chamados e comissionados
“E ele deu uns como apóstolos, e outros
como
profetas,
e
outros
como
evangelistas, e outros como pastores e
mestres,”
Efésios 4:11
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“Certamente o Senhor Deus não fará coisa
alguma, sem ter revelado o seu segredo
aos seus servos, os profetas.”
Amós 3:7
JESUS É O SUMO PASTOR
“Como pastor ele apascentará o seu
rebanho; entre os seus braços recolherá os
cordeirinhos, e os levará no seu regaço; as
que
amamentam,
ele
as
guiará
mansamente.”
Isaías 40:11
“O Senhor é o meu pastor; nada me
faltará.”
Salmos 23:1
Mas Ele mesmo fala dos homens que
enviará
“e vos darei pastores segundo o meu
coração, os quais vos apascentarão com
ciência e com inteligência.”
Jeremias 3:15
“E levantarei sobre elas pastores que as
apascentem, e nunca mais temerão, nem se
assombrarão, e nem uma delas faltará, diz
o Senhor.”
Jeremias 23:4
5
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Estudo Bíblico para as células - #06
01. Quebra-gelo - 15 minutos (Não são testemunhos, apenas uma resposta de cada discípulo)
Quais são os talentos que você tem? Em que áreas você se destaca?
Quais são as coisas, por mais que sejam simples, você gosta de fazer, e te alegram?
Em qual ambiente você se sente seguro e importante? Ou em quais momentos você duvida da
sua importância?
(Não deixe de orar por cada um no final da reunião, profetizando que são importantes para
Deus e para cada irmão, em todas as áreas.)
02. ESTUDO BÍBLICO
SOMOS MUITO IMPORTANTES PARA DEUS
Em algum momento você já se perguntou o quanto era importante?
Veja o que Deus diz a nosso respeito:
Efésios 2:10
Por causa do diabo, hoje somos atacados violentamente, muitos já nascem debaixo de
maldições, em famílias que estão vivendo longe de Deus, e por isso sofrendo todo tipo de
maldade, vindas do inferno. Não conhecem o amor de Deus, mas foram também criadas para
viverem nas boas obras de Deus.
Fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Ele, como pai, desejou filhos parecidos com Ele
Apocalipse 4:11; - Gênesis 1:27
No verso 28 deste capítulo da Bíblia, vemos que Deus nos abençoou, e nos disse para
frutificarmos, multiplicarmos e dominarmos sobre toda a terra. Isto significa que o Senhor Deus
teve prazer em nos criar, e nos colocar governando sobre toda a terra, toda a natureza, os
animais e tudo o que existe.
Isto faz de qualquer pessoa, alguém muito importante.
Isto faz de você e eu, pessoas preciosas para Deus.
Salmo 17:8 - João 3:16
O amor de Deus por mim e por você é tão grande que Ele enviou seu único filho para morrer
em uma cruz no meu lugar, no seu lugar. Somos realmente muito importantes para Deus, e Ele
tem planos de paz,
A Palavra de Deus é infalível. Tudo o que você estudou até aqui, está firmado no que Deus tem
para sua vida.
Não permita nunca, que na sua mente, o inimigo possa enviar “setas” que levem você a pensar
pouco de você. Suas lutas, o que você já viveu e experimentou até hoje, não determinam o seu
futuro, mas o que Deus tem preparado para você e sua família é que determinam como você
vai viver daqui para frente.
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Estudo Bíblico para as células - #07
01. Quebra-gelo - 15 minutos (Não são testemunhos, apenas uma resposta de cada discípulo)
O que significa para você ouvir a voz de Deus?
Você já ouviu Deus falar com você?
O que você sente, quando está ouvindo a voz de Deus?
Você acha que realmente é possível uma pessoa ouvir a Deus?
02. ESTUDO BÍBLICO
Aprendendo a ouvir a voz de Deus
Uma das coisas mais maravilhosas do Reino de Deus, é que Ele é nosso Pai, e em todo o tempo
deseja conversar conosco. Romanos 8:14
Veja um exemplo lindo de alguém perguntando ao Senhor, e ouvindo Sua voz:
Gênesis 25:21 a 24
UMA PROMESSA - Jeremias 33:3
PRIMEIRO PASSO:
Se queremos aprender a ouvir a voz de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, estudar Seus
Princípios, e coloca-los em prática.
SEGUNDO PASSO:
Se queremos aprender a ouvir a voz de Deus, precisamos praticar a Palavra de Deus, a fim de
termos experiências reais que comprovam Seu poder e eficácia.
TERCEIRO PASSO:
Se queremos aprender a ouvir a voz de Deus, devemos JEJUAR.
Algumas ações eficazes:
Obediência irrestrita à Palavra - Substituição de valores e prioridades pelo Reino
Mais tempo de oração e leitura bíblica – Testemunho - Comunhão com os irmãos Serviço.
Algumas perguntas constantes
Eu ouço mesmo uma voz? Será que não é minha mente? Meu coração não é enganoso? E se
eu estiver errado? Como posso ter certeza de que foi a voz de Deus?
Eu vou ouvir a Sua voz em tudo, ou Ele pode demorar a falar? E se Deus não falar, o que faço?
Exemplos bíblicos de Deus falando
Gênesis 46:2 - Êxodo 33:11 - Êxodo 34:35 - Números 11:25 - Deuteronômio 5:24
I Reis 22:14 - Salmos 50:7 - Isaías 1:2 - João 9:29 - II Coríntios 13:3 - Hebreus 1:1
Um desafio para esta semana: Pedir ao Senhor Jesus que direcione meus passos e decisões!
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Estudo Bíblico para as células - #08
01. Quebra-gelo - 15 minutos (Não são testemunhos, apenas uma resposta de cada discípulo)
Você já foi salvo de alguma situação difícil?
Qual a sensação que vem ao coração depois de ser salvo de algo muito complicado?
Quais são seus pensamentos mais comuns, enquanto busca salvação de alguma situação?
02. ESTUDO BÍBLICO
Precisamos de três salvações
Hebreus 13:8
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.”
JESUS é um nome hebraico que significa DEUS SALVA, ou YAVEH SALVA.
CRISTO é uma palavra grega que significa UNGIDO, em hebraico seria MESSIAS.
Dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, significa também declarar que Ele salva
ONTEM, HOJE e ETERNAMENTE.
SALVAÇÃO ONTEM, Salvação do espírito – Na cruz, Jesus morreu por nós, pagou nossos
pecados e já estamos TODOS livres da condenação eterna. Romanos 10:10 – Colossenses 2:14
Uma vez por todas, Jesus pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Ele declarou: “Está
consumado!”
SALVAÇÃO HOJE, Salvação da alma – Efésios 6:17 – I Pedro 1:9
A cada momento passamos por situações espirituais e físicas, e precisamos de salvação. Esta
salvação vem de Cristo Jesus, por meio da Fé. Esta Fé só se manifesta pelo conhecimento da
Palavra.
Portanto, mesmo que já tenhamos sido salvos da condenação eterna, na Cruz, hoje precisamos
de uma contínua salvação que vem pelo conhecimento da Palavra e do Poder de Jesus.
Todas as áreas da nossa vida poderão ser tocadas, transformadas, salvas a cada momento.
II Coríntios 1:6 – Filipenses 2:12 – Romanos 13:11 – I Pedro 2:2
SALVAÇÃO ETERNAMENTE, Salvação do corpo – Chegará um dia, em que seremos arrebatados
como Noiva de Cristo, a Igreja, e viveremos eternamente com Deus. Esta é a salvação do corpo.
Para sempre estaremos salvos desta perdição física que representa a vida na terra, dominada
pela corrupção, envelhecimento, enfermidades...
I Tessalonicenses 5:8 – Hebreus 1:14 – Hebreus 2:10 – Hebreus 9:28 – I Pedro 1:5
Portanto a vida cristã não é apenas “levantar a mão aceitando Jesus”. A vida cristã é uma
caminhada de busca contínua do poder da Palavra, a Verdade, efetuada em nossa vida todos os
dias, para a salvação diária. Isto acontece em todos aqueles que já receberam a Jesus como
Salvador (A primeira salvação, salvação do espírito).
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Esta vida com Deus, intimidade com o Espírito Santo, que é uma comprovação da salvação do
nosso espírito, chamada também de NOVO NASCIMENTO, nos leva à última salvação, que é a
vida eterna com Deus.
A convicção desta salvação eterna, nos faz vivermos mais em paz nesta terra, seguros,
descansados!
De qual salvação você precisa?
Alguns desejam apenas ser salvos de alguns problemas desta vida – Salvação na alma.
Alguns receberam a Jesus, têm salvação do espírito, mas vivem sem a salvação diária da alma
por não buscarem conhecer cada dia mais a Palavra.
Muitos, infelizmente, ainda não alcançaram nenhuma salvação. Estão condenados.
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Estudo Bíblico para as células - #09
01. Quebra-gelo - 15 minutos
Você tem alguma dificuldade para pedir algo às pessoas?
O quanto você se empenha para ir atrás de algo que necessita?
Você é daqueles que “dá tiros para todos os lados”, ou você busca saber exatamente o que
será eficaz, antes de qualquer atitude?
02. ESTUDO BÍBLICO
A ORAÇÃO DE UM JUSTO É PODEROSA E EFICAZ!
Provérbios 15:29
Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos.
Tiago 5:16
Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes
curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação.
Nossa oração está diretamente relacionada à nossa fé. A fé depende do conhecimento que
temos do poder e da vontade do Senhor. Quando conhecemos estas coisas, então oramos de
forma eficaz, com autoridade, e a nossa oração se torna uma arma espiritual de grande
importância.
João 15:7
Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que
quiserdes, e vos será feito.
Eu preciso ser um “evangélico”, ou ter uma oratória rebuscada, para poder orar com fé?
1 Tessalonicenses 5:17 - II Crônicas 7:14
Orai sem cessar.
A minha oração será respondida instantaneamente, ou depois pode atrasar a resposta?
Salmos 91:11 a 15 - Salmos 20:6 - Jeremias 33:3 - Mateus 7:11 - Mateus 18:19 - Lucas 11:9
O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Nossa ansiedade não pode ser o motor da
oração.
Nossa fé e nossa dependência de Deus, + o descanso Nele, devem ser o lastro de toda oração!
Eclesiastes 3:1 - Eclesiastes 3:17 - Gálatas 6:9 - I Pedro 5:6 Nosso grande ajudador é o Espírito Santo – Romanos 8:26
Deus não responde, por causa do pecado. – Jeremias 11:14 - Jeremias 14:12
Mas basta um coração arrependido, e uma decisão de obedecer à Palavra de Deus, que Ele se
volta para nós, nos ouve e nos atende. – Jeremias 29:11 a 13
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A quem nós temos recorrido, antes de orar?
Qual importância temos dado a oração?
Se verdadeiramente cremos que Deus nos ouvirá e nos atenderá, porque não decidimos gastar
mais tempo orando a Ele?
Salmos 100:4 – Entramos na presença Dele com liberdade!
Hebreus 10:19 a 21
Temos todos um grande desafio: orarmos ao Senhor, crendo, descansando Nele, e
aguardando as respostas e milagres da Sua intervenção.
Podemos sempre contar com nossos irmãos e líderes para oração, mas precisamos ter acesso
pessoal imediato, como filhos amados, que têm liberdade diante do Pai!
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Estudo Bíblico para as células - #10
01. Quebra-gelo - 15 minutos
O que você já pensou acerca do que é a “Igreja” ?
Qual a imagem que as pessoas à sua volta têm de igreja?
Que experiência pessoal inesquecível e abençoada você já teve como Igreja?
Você sabe bem quem você é na Igreja?
02. ESTUDO BÍBLICO
O QUE É VIVER A IGREJA
1. Temos aprendido que não vamos à igreja, não pedimos à igreja, não achamos, pensamos ou
falamos “da igreja”. NÓS SOMOS A IGREJA. A pergunta certa é: Aonde se reunirá a Igreja?
Porem muitas vezes falamos de forma errada: Onde é a igreja?
Romanos 7:4
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo,
para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que
frutifiquemos para Deus.
1 Coríntios 10:16
Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão
que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo?
1 Coríntios 12:27
Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
Efésios 4:12
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a
edificação do corpo de Cristo,
2. Como igreja local, temos um documento que já foi estudado por nós algumas vezes, e estará
à disposição dos irmãos no novo site. Este documento pode ser solicitado por qualquer irmão
pelo e-mail, e se chama PLANO DE CAMINHADA.
Este Plano de Caminhada apresenta a forma com que caminhamos como Igreja de Jesus, e
quais são os alvos prioritários para nós que SOMOS A IGREJA, segundo a Bíblia Sagrada.
No estudo desta semana vamos destacar três pontos deste documento, que são o nosso
modelo de vida como Igreja.
01. MALAQUIAS 3:1 a 3
Formar o caráter de Cristo na vida de cada discípulo, pela experiência do fogo refinador:
02. II CORÍNTIOS 3:18
Formar o caráter de Cristo na vida de cada discípulo, pela experiência da transfiguração na
imagem de Jesus, pela exposição pessoal ao Espírito Santo e à Palavra de Deus.
03. GÁLATAS 5:22
Formar o caráter de cristo na vida de cada discípulo, pela manifestação do Fruto do Espírito.
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•
•
•
•

Como a aplicação deste modelo de vida vai alterar e transformar áreas da sua vida e
família?
Quais questões pessoais e familiares precisam urgentemente destes três pontos
estudados?
Quais são os paliativos, as distrações, os desvios, que normalmente poderíamos ter
como Igreja, e que nos impediria de vivenciar estas poderosas transformações de
Deus?
Estamos decididos a viver conforme o modelo de vida que a Bíblia nos ensina?

Lembre-se: Um dos quatro fundamentos das Células é a EDIFICAÇÃO. Este modelo de vida, vai
gerar em todos nós, mais edificação ainda. Colheremos frutos imensuráveis em todas as áreas
da vida, e o Senhor Jesus será exaltado em nós!

www.projetoadoradores.org

14

www.projetoadoradores.org

15

Estudo Bíblico para as células - #11
01. Quebra-gelo - 15 minutos
Você já se sentiu culpado de alguma coisa?
Uma culpa passa com o tempo, ou você precisa fazer algo para resolvê-la?
Alguém que vive deixado coisas malfeitas, prejuízos, erros, para trás, consegue viver bem e
prosseguir sem nenhum problema, ou vai acumulando um peso em suas costas?
02. ESTUDO BÍBLICO
O PECADO
Marcos 7:14 a 23
O pecado é a DESOBEDIÊNCIA a Deus.
Toda desobediência gera impurezas, contaminação dentro do homem. Elas são como um IMÃ
que atrai todo tipo de lixo do império das trevas, e obstrui a comunhão com Deus.
O pecado gera castigo, gera morte, quebra a comunhão com Deus – Hebreus 2:2 – Romanos
6:23
Muitos perguntam: “Que foi que eu fiz para merecer isto? Porém a simples desobediência à
Palavra de Deus, até mesmo por ignorância, gera morte, conseqüências pesadas na nossa vida.
Romanos 3:23 a 26 - Não há uma pessoa só, que não tenha pecado. Porém o SANGUE de Jesus
é o “antídoto” para todo pecado.
Salmos 139:1 a 13 – Deus nos conhece perfeitamente. Ele não se surpreende com os nossos
pecados.
João 4:34 - João 1:29 – Efésios 1:7 – Ele veio à terra com a missão exclusiva de resolver o
problema do pecado.
Romanos 5:12 a 21 - Somente o sangue de um justo, poderia pagar pelos pecados de todos.
Em Adão, todos nós herdamos a natureza pecaminosa = PECADO
Mas esta natureza é que leva cada um a cometer PECADOS
Não temos como lutar contra a nossa natureza humana, herdada de Adão. Nem mesmo temos
como nos policiar a ponto de não pecarmos mais. Porém, não precisamos viver debaixo do
peso e da culpa do pecado. I João 2:1 a 6 – Hebreus 9:22 e 28
01. CONTRA O PECADO TEMOS: O sangue de Jesus – I João 1:7
02. POR CAUSA DO SANGUE DE JESUS, temos acesso a Deus novamente – Hebreus 10:19 a
23
03. ESTA COMUNHÃO COM DEUS nos leva a conhecer Sua Palavra para OBEDIÊNCIA –
04. I Pedro 1:22 a 25
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Estudo Bíblico para as células - #12
01. Quebra-gelo - 15 minutos
Você já achou que alguém ou alguma coisa era “a sua cruz”?
Qual devia ser o peso de uma cruz?
Seu corpo agüenta muito peso?
Você é animado para carregar algo, ou sempre desanima e deixa para os outros. “Faz corpo
mole”?
02. Estudo Bíblico – TOMAI A SUA CRUZ!
Jesus é o nosso modelo. Somos discípulos Dele.
Portanto estes versículos precisam ser vividos diariamente.
Filipenses 2:5 a 11
Mateus 10:38
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim.
Mateus 16:24
Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me;
“Tomar a cruz” não tem nada relacionado com nossos pecados, pois eles já foram pagos por
Jesus.
“Tomar a cruz” é algo da disciplina cristã, que está diretamente relacionado à necessidade da
nossa natureza carnal sair do “Governo” da nossa vida, permitindo que Jesus, seja o único e
verdadeiro SENHOR!
Como se estabelece o senhorio de Jesus no nosso dia a dia, ao tomarmos a cruz e segui-lo?
Gálatas 6:14
”Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual
o mundo está crucificado para mim e eu, para o mundo”.
Tito 2:11 a 14
Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinandonos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente
século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da
glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos
remir de toda iniqüidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.
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•
•
•
•
•

Vigilância para uma vida em retidão.
Renuncia às coisas que podem parecer “normais”, porém são contra o padrão de
santidade do Reino de Deus.
Expectativas, alvos, metas, coerentes com o propósito eterno de Deus.
Vivendo para que tudo o que fizermos seja para glorificar a Deus.
Mudança de paradigmas, da nossa forma natural e mundana de pensar, para que
sejamos um povo exclusivo de Deus, zeloso de boas obras.

Responda para você mesmo, em um tempo de meditação diante do Senhor:
01. Quais são os pontos da minha vida particular que podem ser alterados, para que eu viva a
cruz de Cristo todos os dias?
02. Quais são os valores pessoais que eu tenho como preciosos demais para mim, mas que a
Bíblia nos mostra que devem ser deixados de lado?
03. Qual o próximo passo ou decisão que vou tomar, afim de que viva mais “tomando a cruz de
Cristo” e seguindo-O?

www.projetoadoradores.org
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Estudo Bíblico para as células - #13
01. Quebra-gelo - 15 minutos
Você conhece alguém que se destacou tanto que você desejou fazer igual?
Quem já se tornou um referencial para você seguir?
Você já teve experiências positivas em seguir as características ou conselhos de alguém?
Quem hoje é um referencial de vida para você?
02. Estudo Bíblico – Algumas características de Jesus que precisamos ter hoje!
Estudamos na semana passada a necessidade de tomarmos a cruz. Assim como Jesus, todo
discípulo Seu, precisa caminhar nos mesmos passos. Queremos nesta semana estudar mais
alguns destes passos que geram em nós o mesmo caráter de Cristo. Deus quer que sejamos
imitadores de Cristo, semelhantes a Jesus!
01. Jesus se colocava no lugar das pessoas, e prestava atenção no que elas estavam vivendo,
sofrendo, buscando. Se deixarmos o Espírito Santo se mover em nós, e através de nós, Ele nos
mostrará como as vidas ao nosso redor estão. Desta forma, poderemos ser intercessores
poderosos, e canais de Deus para a transformação das vidas em nossa família, vizinhança,
amigos...
MATEUS 9:36 - MATEUS 11:28 a 30 - MATEUS 14:14
Nós vamos orar nesta semana para que o Espírito Santo gere em nosso coração, uma
compaixão pelas vidas ao nosso redor, como nunca tivemos. Isto, mesmo que nós estejamos
precisando muito de alguma ajuda ou resposta de Deus para nós mesmos. Vamos esquecer de
nós, e focarmos no coração voltado para vidas ao redor.
02. Jesus cria que todas as pessoas à sua volta, seriam curadas, transformadas, salvas. Nós
precisamos ter olhos de Jesus para com todos à nossa volta. Creia, proclame, declare
seguramente, que Deus fará, Ele fará tudo o que for necessário para que todos à nossa volta O
conheçam, e tenham vida em abundância, alegria, paz, vitórias.
II CORÍNTIOS 9:8 - FILIPENSES 1:6 - COLOSSENSES 1:9 a 12
Veja quais são as pessoas mais próximas de você, com quem você pode estar nesta semana, e
declarar estes textos.
Nunca ore por alguém, sem o lastro da Palavra de Deus, seguro, completamente convicto, de
que Deus fará algo tremendo em favor daquela vida. Não tenha receio de profetizar em oração,
e para as vidas, o que a Bíblia promete.
03. Jesus sempre inspirava as pessoas a viverem em um ambiente de FÉ, ALEGRIA e AMOR!
Peça ao Senhor, Ele te dará palavras, textos bíblicos, que serão escritos, lidos, recitados,
ensinados às vidas ao seu redor. A Palavra de Deus tem poder para impactar corações, e
quebrar fortalezas do maligno em todas as áreas. Sempre seja alguém que promove um
ambiente de FÉ. Em todos os lugares e momentos que o pessimismo, a murmuração, as
palavras de incredulidade ou fracasso forem acionadas, seja a pessoa que vai estabelecer um
ESPÍRITO DE FÉ, ALEGRIA e AMOR!
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JOÃO 11:3,4,14,15 - MATEUS 28:18 - JOÃO 16:20 a 22 - ATOS 13:47 a 49 - MATEUS 17:20 - 19:26
Quais são as manias, os costumes, pensamentos e palavras que você pode mudar, para se
tornar uma pessoa cada dia mais promotora de FÉ, ALEGRIA e AMOR?
Quais são as pessoas à sua volta, que mais precisa de alguém assim para levanta-las, fortalecelas?
Quais são os momentos, ambientes, oportunidades que você pode gerar e aproveitar, para agir
como Jesus na vida de alguém?
As pessoas crerão em Jesus, porque verão que cada um de nós está mudando, está agindo
diferente, está fazendo a diferença!
Selecione pessoas a quem você vai ministrar assim nesta semana.
Traga suas experiências para testemunho na próxima reunião.
Este estudo foi redigido baseado na ministração do Pr. Abe Huber, em Santarém.
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Meu irmão líder de uma Célula;
Você está sendo edificado pelo Senhor como um pastor de vidas!
Eu me alegro com isto, e louvo ao Senhor por sua vida.
Assim como eu, minha família e certamente grande parte de nós, temos experimentado a
provisão, a graça, a alegria, o amadurecimento do Senhor, virá sobre todos, porções maiores
ainda!
O Senhor não disse em vão “busca primeiro meu Reino, as demais coisas eu providenciarei!”
Quero te pedir uma avaliação pessoal das pessoas que estão participando com você do culto
em casa, e das vidas que vocês estão cuidando durante a semana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quem está se firmando e gerando frutos bonitos, mesmo que sejam os primeiros,
pequeninos?
Quem está precisando de uma ajuda maior de aconselhamento, ensino,
acompanhamento?
Quem está vindo às reuniões, e ainda não se decidiu por Jesus, mas está ficando
“apaixonado” por Jesus?
Quem são os desafios de oração para salvação, entre os seus discípulos?
Há alguém entre vocês que precisa de alguma ajuda material?
Há alguém entre vocês que poderia receber algo, como presente, e ser impactado por
esta expressão de amor?
Quais sugestões você tem tido, ou recebido dos discípulos, que podem facilitar,
melhorar, ampliar mais ainda o seu ministério com mais frutos e bênçãos?
Quem está sendo seu auxiliar, e quais são as possibilidades efetivas de um
relacionamento mais estreitado durante a semana com ele?
Você sabe de algum membro da igreja, ou visitante, que deseja participar de uma célula
mas ainda não pôde?

Traga na próxima semana, uma folha com estas respostas redigidas.
Algumas dicas para a reunião desta semana:
1. Faça algo criativo, bem diferente do normal, para o momento do “Quebra-gelo”. Compartilhe
conosco na próxima semana, como foram os frutos disso. Se alegre em ser um Ministro de
Deus, realizando algo de grande importância no Reino.
2. Declare, antes de cada estudo, QUAL O ALVO DA LIÇÃO. Anuncie “aonde vamos chegar”
com o tema, e os tópicos da lição da semana.
3. Anuncie antecipadamente, os pontos da lição. Somente depois, (se ninguém quiser já
compartilhar algo) passe a ler os textos bíblicos, fazer perguntas, colocar os princípios de Deus
acerca dos tópicos, de uma forma bem clara, resumida e objetiva.
www.projetoadoradores.org
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Lembre-se sempre: Você é um facilitador, e vai conduzir os discípulos para um alvo BEM
CLARO, colocando alguns tópicos, os textos bíblicos que sustentam os tópicos, estimulando o
raciocínio, as respostas, as conclusões.
4. Nunca deixe de selar tudo com oração profética, imposição de mãos (ISSO POR VOLTA JÁ DE
21:15 horas), ministrando e abençoando as vidas. Inclua os pedidos de oração de cada um que
desejar falar.
Nesta semana lembre-se de ensinar a todos a importância da próxima semana:
SEMANA DE CRESCIMENTO E FÉ.
Não vamos apenas anunciar, mas ensinar porque vamos nos dedicar de uma forma especial
nestas quatro reuniões noturnas, e na hora de oração no templo pela manhã.
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Estudo Bíblico para as células - #14
Meu irmão líder da célula, facilitador, ministro do Senhor;
Seja criativo para o “Quebra-gelo”. Afixe cartazes com as perguntas, estimule alguma reação
nos discípulos, cole frases nas cadeiras, faça algo surpresa, que leve cada um a reagir, se
manifestar, se pronunciar, sentindo-se honrado e importante, dentro do tema que as
perguntas conduzem
01. Quebra-gelo - 15 minutos
Quais são as coisas que mais tomam seu tempo e menos geram benefícios?
Será que existe algo que possa ser feito (sem que seja com dinheiro), para eu poder me ocupar
menos com tarefas que não geram tantos frutos?
Você já experimentou trocar a ordem, a prioridade de algumas coisas, incluindo atividades mais
frutíferas na sua rotina diária? Você é uma pessoa que sempre está dizendo: “isto é impossível,
isto não é pra mim nunca.”?
02. Estudo Bíblico
Título: As coisas mais importantes primeiro!
Meu irmão líder da célula, facilitador, ministro do Senhor;
01. Declare para todos, logo no início do estudo, o alvo que temos com a lição desta
semana e a caminhada como discípulos: “Nesta semana, nós temos um alvo: Queremos
definir quais são as prioridades que Deus tem para cada um de nós no dia a dia”.
Prioridade # 01 – Comunhão, diálogo, intimidade com o Espírito Santo. (Oração, adoração e
louvor)
Prioridade # 02 – Comunhão, diálogo, serviço e amor para com os da família. (“...e sereis
minhas testemunhas...”)
Prioridade # 03 – Comunhão, diálogo, serviço,amor e excelência nos relacionamentos pessoais
para o cumprimento das tarefas do emprego, da escola ou de casa. (“...e sereis minhas
testemunhas...”)
Prioridade # 04 – Estudo bíblico, sozinho ou com os irmãos no culto da Célula, na Celebração
do domingo, e na Escola de Discípulos. (Somos um Corpo, uma Família de muitos filhos,
semelhantes a Jesus)
Se vivermos correndo atrás de dinheiro, tudo será penoso, difícil e frustrante, porque não
estaremos na ordem de prioridades que a Bíblia nos ensina.
Se vivermos reclamando, ou procurando alguém que nos ajude, nos beneficie, faça alguma
coisa para nós, nos encheremos de mágoas e tristezas porque as pessoas nunca
corresponderão às NOSSAS EXPECTATIVAS.
Se vivermos acomodados, letárgicos, apenas assistindo a vida passar, pensando que “a sorte
não bateu na nossa porta”, então estaremos condenados à pobreza e miséria de alma, corpo,
mente e espírito.
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Se vivermos brigando por uma “chance”, ou ambicionando o que os outros têm, nunca
tocaremos e nos apropriaremos do que Deus preparou com perfeição para cada um de nós.
Precisamos concentrar todas as nossas forças, motivação e dedicação, em cumprir as
prioridades de Deus para todos!
01. Responda para você mesmo: O que eu preciso fazer agora, hoje à noite, e amanhã
durante o dia, para que eu viva seguindo corretamente a escala de prioridades de Deus?
02. Quais serão meus desafios mais difíceis, e como o Senhor me ajudará?
03. Destes desafios, quais eu não sei ainda como enfrentar? Quem poderá me ajudar a
encontrar o que a Bíblia apresenta como caminho perfeito?
04. DECLARE VOCÊ MESMO uma oração a Deus, fazendo uma aliança de caminhada assim,
para receber os primeiros frutos de Deus, se fortalecer, e caminhar mais vitorioso
ainda.
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Meu irmão líder de uma Célula;
Tenho compartilhado com você algumas instruções preciosas para uma melhor ação no
compartilhar da Palavra nas reuniões das células. O objetivo nunca é de metodizar a forma de
você FACILITAR o estudo dos princípios bíblicos, mas dar a você ferramentas sábias para uma
melhor exposição e melhor aproveitamento do tempo.
Compartilhamos em uma das reuniões de discipulado no domingo, que há uma visão clara de
levarmos a mente de cada irmão diretamente para o alvo de cada lição semanal.
Ao invés de permitirmos que cada um caminhe “solto” com seus próprios pensamentos,
limitações ou interesse, vamos definindo um alvo, um lugar aonde queremos chegar com o
estudo da semana.
Veja o desenho que utilizamos:
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A mensagem é como uma
placa que queremos colocar
bem alto, anunciando onde
temos que chegar durante a
semana.
Os andares do edifício onde
colocaremos a placa são os
tópicos da lição.
O Alicerce desta construção
são os textos bíblicos que
vamos ler juntos em seguida,
dando lastro para os tópicos
que sustentam a grande
mensagem anunciada!
Uma vez anunciado estas três
etapas no início do estudo em
células, teremos entregue a
mensagem. A mente de cada
discípulo já estará muito mais
direcionada
para
um
só
propósito. Poderemos ouvir
testemunhos,
comentários,
textos bíblicos, perguntas,
dúvidas; em coerência maior
com o objetivo de discipulado
da semana!
Termos um alvo bem claro é
muito estratégico para um
verdadeiro
crescimento
espiritual de cada discípulo
nosso.
O Senhor
sempre!
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Estudo Bíblico para as células - #15
01. Quebra-gelo - 15 minutos
.Você sabe que a Bíblia diz que as coisas do Reino de Deus parecem loucura para aqueles que
não crêem?
.Se a Bíblia nos ensina que suas verdades parecem loucuras, nós temos que tentar “camuflar”
estas loucura, ou humildemente nos submetermos a elas? Qual o texto que fala sobre as
“loucuras” do Reino de Deus?
.Falar em outras línguas, orar em línguas espirituais parece ser algo meio “louco” para você?
.Se você compreendesse que falar em outras línguas é uma ferramenta poderosa no mundo
espiritual, buscaria utilizá-la ou ignoraria, sem nenhum temor?
02. Estudo Bíblico
Título: Quero me encher mais do Espírito Santo!
Declare para todos, logo no início do estudo, o alvo que temos com a lição desta semana e a
caminhada como discípulos:
Nesta semana, nós temos um alvo: Queremos estudar, aprender e praticar tudo o que a Bíblia
ensina sobre sermos cheios do Espírito Santo!
# 01 – A Palavra de Deus nos ordena: ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO!
# 02 – Estudamos neste último domingo, durante a CELEBRAÇÃO, que não sabemos como
orar, mas o Espírito nos ajuda.
# 03 – A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa que passa a habitar o espírito de
todo aquele que nasceu de novo. 24 horas por dia, temos a presença de um amigo perfeito, o
Espírito Santo, que nos ilumina, ajuda, guia...
# 04 – Sem o Espírito Santo não podemos nada nesta vida. O Espírito do homem conhece tudo
da dimensão do homem, mas só o Espírito de Deus conhece tudo de Deus. Se desejamos
caminhar mais que vencedores, precisamos conhecer as coisas do reino espiritual. O Espírito de
Deus é quem nos ensinará!
TEXTOS BÍBLICOS: Meu irmão Líder de Célula. Estude antecipadamente, e separe textos
bíblicos correspondentes a cada tópico! Estimule e ensine seus discípulos encontrarem outros
textos também.
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# 01
# 02
# 03
# 04
Quais são as perguntas ou dúvidas que você tem acerca do Espírito Santo e sua vida diária com
Ele? Quais as respostas que já temos, e quais teremos que estudar mais profundamente?

FALAR EM LÍNGUAS - Resumo da ministração do domingo
Dádiva do Espirito Santo para todo discípulo de Jesus!
Romanos 8:26
Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. LEIA - Tiago 3
01. TEMOS UM GRANDE PROBLEMA: O que sai da nossa boca.
Por causa da natureza pecaminosa, nós todos temos dificuldades com as palavras. Elas são a
causa de grandes construções, mas também a causa de grandes destruições.
Temos estudado por muitas vezes O QUE NÃO DEVEMOS FALAR.
Porém a própria Bíblia nos mostra que não sabemos nem O QUE DEVEMOS FALAR.
FALAMOS MUITO O QUE NÃO DEVEMOS E NÃO FALAMOS CORRETAMENTE O QUE DEVEMOS
2. Isto nos leva a uma necessidade de quebrantamento, reconhecimento em humildade de que
não podemos nada.
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JESUS DECLARA:
João 15:5 - Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
João 1:3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se
fez.
MAS O QUE DEUS QUER NOS ENSINAR QUANDO DIZ QUE NÃO SABEMOS ORAR, não sabemos
dizer nem para Ele, quando precisamos. Este é o motivo pelo qual não recebemos muitas
coisas:
LEIA - Romanos 8:26
O Espírito Santo nos auxilia porque Ele conhece tudo acerca de Deus.
O Espírito e o Pai são UM.
Romanos 8:27
E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito: que ele, segundo a
vontade de Deus, intercede pelos santos.
Somente neste nível de relacionamento e CUMPLICIDADE com o Espírito Santo, poderemos ter
uma visão clara e correta de todas as coisas desta vida terrena.
Romanos 8:28
E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles
que são chamados segundo o seu propósito.
Este aperfeiçoamento, ou crescimento espiritual, faz parte do projeto de Deus em nossa
restauração à imagem de Seu filho Jesus!
Romanos 8:29
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de
seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos;
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Analisando o versículo de Romanos 8:26 com as palavras no original Grego:
1. O Espírito – Pneuma / O Sopro
2. Nos ajuda - G4878 – sunantilambanomai - Posicionar junto, cooperar
3. Nossas "Fraquezas" - astheneia - as-then'-i-ah - From G772
feebleness - Fraqueza, debilidade, superficialidade.
Malady - doença, enfermidade, dor.
frailty- fragilidade; fraqueza; debilidade, cansaço, abatimento; fraqueza de
espírito
4. Não "sabemos"
G1492 - eidō - i'-do(Roidah) - Conhecimento experimental
5. Fazer a intercessão - ato de interceder; intervenção - 'interposição, mediação.
6. Por Nós - G5228 - huper - hoop-er - Acima, através de nós, além de nós.
7. Gemidos - G4726 – stenagmos – groaning - gemendo; suspirando, urro, grunhido, rangido,
suspiro, suspirar; ter saudades, ter lembranças nostálgicas,
8. Inexprimíveis - G215 - alalētos – uttered - Que não pode ser expressado
Uma recomposição do versículo, utilizando as palavras com a ampliação do significado
original:
“O Sopro de Deus se posiciona junto a nós, operando junto conosco, por causa das
enfermidades, debilidades, fraquezas, cansaço, abatimento, fragilidade do nosso espírito; pois
não experimentamos ainda o ato de intercessão, mediação espiritual necessário. Ele opera por
sobre nós, através de nós, suspirando, trazendo à lembrança com sons inexprimíveis, que não
podem ser produzidos pela dimensão humana”.
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REVISANDO:
01.
02.
03.
04.
05.

Precisamos fazer intercessão, mediação entre as promessas espirituais e as
circunstâncias físicas que vivemos.
Esta intercessão é feita através de palavras criadoras, decretos do Altíssimo.
Estas palavras não sabemos, não conhecemos
O Espírito Santo as conhece, e as proclama através da nossa boca.
Uma vez que os “PROCLAMAS”, os anúncios oficiais foram executados, trazemos à
existência, aquilo que Deus já preparou para cada um de nós em Seu Reino.

É por isto que precisamos orar “EM ESPÍRITO”.
01
Somente quando vivemos assim, recebemos ILUMINAÇÃO mais ampla da Palavra, que nos leva
a confiar, a ter FÉ.
A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela PALAVRA.
Rom 10:17 - Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.
02
Somente quando vivemos FALANDO EM OUTRAS LÍNGUAS, proclamamos mistérios de Deus
que não temos capacidade de planejar.
1Co 14:2 Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus; pois ninguém o
entende; porque em espírito fala mistérios.
03
Somente quando vivemos assim, nos enchemos de mais do ESPÍRITO.
Efésios 5:18 e 19
E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas
enchei-vos do Espírito,
falando entre vós em salmos, hinos, e cânticos espirituais, cantando
e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
04
Somente vivendo assim, UTILIZANDO A FERRAMENTA DO FALAR EM LÍNGUAS, seremos
continuamente edificados espiritualmente!
1Co 14:1
Segui o amor; e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o
de profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus;
pois ninguém o entende; porque em espírito fala mistérios.
Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
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1Co 14:4 O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza
edifica a igreja.
1Co 14:5 Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois
quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede
para que a igreja receba edificação.
ENCONTRAMOS NA BÍBLIA:
Dons de línguas espirituais – Sinais de Deus disponíveis a todos
Dons de Línguas com interpretação – Dom divino para operação ministerial – A quem Deus
decide dar
Variedade de Línguas - Manifestação sobrenatural em outro idioma, para que um estrangeiro
receba uma mensagem de Deus
O FALAR EM LÍNGUAS, PARA EDIFICAÇÃO PESSOAL, está disponível a todos os que crêem. É a
ação do Espírito Santo dentro de nós, com toda liberdade, nos levando a proclamar mistérios
espirituais, sobrenaturais!
Copie gratuitamente no site www.projetoadoradores.org.br uma versão desta ministração
em áudio. Busque na página MENSAGENS DOS CULTOS.
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Meu irmão e discípulo, líder de célula;
Eu tenho visto que Deus está edificando sua vida cada dia mais.
Tenho visto que todos estão se envolvendo mais com cada discípulo, com os cultos, com o
privilégio de orar pelas pessoas, de ministrar em cada reunião às vidas no altar...
Temos visto também que os irmãos que estão caminhando com você, estão testemunhando do
seu cuidado para com eles.
A nossa atenção para com cada um dos discípulos, é um canal de amor sobre a vida de toda a
igreja.
Eu louvo a Deus por você. Que o Senhor continue te edificando, abençoando, prosperando, a
cada dia.
Sua vida, sua casa, sua família serão sempre um referencial do amor de Jesus, do Reino de Deus
na terra.
Vamos estudar nestas próximas duas semanas, sobre nossa missão como Profetas de Deus.
Temos visto a importância do momento de oração no final de cada estudo da célula, com
imposição de mãos, profetizando vida, mover de Deus.
Vamos estudar mais sobre isto, e colocar em prática na vida de cada discípulo em casa, no
trabalho...
Estou enviando duas lições para que você tenha mais tempo de estudar.
Pretendo, na medida do possível, ter sempre uma lição a mais, favorecendo assim o seu tempo
de estudo. Você terá mais uma semana de antecedência para se preparar, buscar de Deus
algumas estratégias específicas, textos, ilustrações, e intimidade com o Senhor para receber
mais da Sua unção!
Esta medida é fruto de algumas observações e sugestões dos irmãos Fernando e Mirian.
Lembre-se antes de ministrar esta lição e conduzir seus discípulos a mais uma experiência de
crescimento:
O que você vai fazer é profetizar sobre a vida deles.
Vocês colocarão em prática, este nosso ofício como discípulos de Jesus, de profetizar sobre as
vidas.
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Estudo Bíblico para as células - #16
01. Quebra-gelo - 15 minutos
.Alguma vez você viu um rei de verdade?
. Você já estudou sobre o que faz um rei em seu reino?
. Se você fosse um rei, o que faria em primeiro lugar?
. Jesus foi, e é Rei. Esta é uma das características de Jesus. Além de Rei, Ele é também,
Sacerdote e Profeta.
Você sabe o que isto significa?
02. Estudo Bíblico
Título: Reis, Sacerdotes e PROFETAS!
Nesta semana, nós temos um alvo: Queremos estudar, aprender e praticar tudo o que a Bíblia
ensina sobre NOSSA MISSÃO COMO PROFETAS DE DEUS!
# 01 – No Velho Testamento encontramos três personagens do povo e do Reino de Deus: Reis,
Sacerdotes e Profetas.
# 02 – Estes personagens, revelam e profetizam no Velho Testamento, as características de
Jesus Cristo. Jesus é REI,
SACERDOTE E PROFETA. Ele foi o único que reuniu em si mesmo os três ofícios do povo e
do Reino de Deus.
# 03 – Se Jesus tem estes três ofícios, nós como Seus discípulos também somos chamados a
sermos assim.
# 04 – Como Reis, governaremos nossa vida, nossa família, e o ministério do Corpo de Cristo.
Como Sacerdotes,
celebraremos diante de Deus e diante do povo. Como Profetas, seremos a “boca” de
Deus nesta terra.
TEXTOS BÍBLICOS: Meu irmão Líder de Célula. Estude antecipadamente, e separe textos
bíblicos correspondentes a cada tópico! Estimule e ensine seus discípulos encontrarem outros
textos também.
# 01
# 02
# 03
# 04
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DESAFIOS DE APRENDIZADO:
1.

Como vimos na semana passada, nossas palavras são importantes. Devemos aprender
a declarar em nome do Senhor, COOPERADOS pelo Espírito Santo, em português ou em
outras línguas. Devemos aprender a declarar os decretos de Deus, como Profetas do
Senhor Jesus.
2. Devemos decorar e repetir intensamente os textos bíblicos que revelam a vontade de
Deus para nós em cada assunto. Esta ação, é uma ação profética, uma ação de fé.
3. Devemos fundamentar cada área, assunto ou acontecimento à nossa volta, com uma
palavra profética. Deus nos revelará a Sua vontade em cada momento. Nós
proclamaremos o que já está escrito em Sua Palavra, a Bíblia, e também proclamaremos
o que Ele comunica a nós através de Seu Espírito Santo.
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Meus irmãos;
quero compartilhar a sugestão que eu recebi de irmãos
Pastor, Graça e Paz.
Observei no grupo que a duvidas quanto ao conceito, ao significado de Palavra profética,
Ministério profético, e Profeta.
Princípios a serem aprofundados:
Palavra profética:
- O que é? (Mensagem de Deus para uma pessoa ou grupo)
- Qual a origem (Bíblia no sentido geral, Especifica de Deus para uma pessoa ou grupo)
- Seu Efeito.
- Quem é o canal (profeta, qualquer irmão cheio do ES)
Profeta:
- Quem é? (Aquele que profere a Mensagem de Deus)
- Pode ser continuo (Pessoa separada por Deus para exercer o Ministério Profético
continuamente)
- Momentâneo (como ocorreu com Saul, a nação de Israel no tempo de Moisés)
Ministério Profético:
- O que é (oficio estabelecido na igreja local)
- Quem realiza? (É só o profeta?)
Sugiro que segundo a direção do Espírito Santo tenhamos a oportunidade de aprofundar mais
estes conceitos com os irmãos.
Shalon.
Considero muito importante o despertar de temas que estão sendo colocados pelos discípulos.
Quanto mais estimularmos os irmãos a buscarem conhecer o que Bíblia diz acerca de qualquer
tema, mais teremos crescimento do conhecimento e do poder de Deus.
Começamos na lição #16 a estudar sobre o Profeta.
Vamos acrescentar mais alguns tópicos nesta semana com a lição #17.
Estude, busque mais discernimento do Senhor Jesus.
Anote dúvidas suas e de seus discípulos, e vamos buscar juntos as respostas bíblicas para que
haja crescimento no assunto, como também na habilidade de buscar estudos novos.
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Estudo Bíblico para as células - #17
01. Quebra-gelo - 15 minutos
. Alguma vez você ouvir alguém dizer: “menino, não fala assim porque acontece”?
. Você acredita mesmo que o que sai da nossa boca tem alguma força?
. A Bíblia nos dá algum respaldo para este pensamento?
. O que você tem mais costume de pronunciar nos momentos difíceis, de nervosismo, irritação
ou problemas?
02. Estudo Bíblico
Título: O ministério profético.
Nesta semana, nós temos um alvo: Aprendermos que Deus nos levanta como profetas para
mudarmos a realidade à nossa volta e proclamarmos Seu Reino e Sua vontade.
# 01 – Palavra profética é o anúncio de um decreto, uma vontade, um oráculo de Deus.
# 02 – Profetizar é declarar, em fé, um texto que Deus estabeleceu para o Seu povo e Seu
Reino, com a nossa boca,
crendo que o Senhor realizará com Seu poder, todo o Seu propósito.
# 03 – Precisamos “confessar” ou “declarar” com nossos lábios, porque é pela palavra que as
coisas são criadas.
Pela palavra da nossa boca, podemos gerar benção ou maldição.
# 04 – O Espírito Santo dentro de nós, com toda liberdade para nos guiar em tudo, é o único
lastro para uma palavra
profética. Sem Ele, podemos até pronunciar uma palavra “POSITIVA”. Somente com Ele,
temos a certeza de que
a palavra é profética, isto é, acontecerá com perfeição dentro dos planos eternos de
Deus.
TEXTOS BÍBLICOS: Meu irmão Líder de Célula. Estude antecipadamente, e separe textos
bíblicos correspondentes a cada tópico! Estimule e ensine seus discípulos encontrarem outros
textos também.
# 01
# 02
# 03
# 04
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DESAFIOS DE APRENDIZADO:
4. Se eu sou um discípulo de Jesus, me torno mais semelhante a Ele em todo o tempo.
Semelhante a Ele significa ter também o ofício de Rei, Sacerdote e Profeta.
5. Profetizar é anunciar com singeleza de coração e fé, o que Deus diz acerca de um
assunto.
6. Precisamos da obra do Espírito Santo em nós, mudando nossa mente, nos levando a
exercitar fé em Seus decretos. Precisamos do Espírito Santo nos lembrando em todo o
tempo, o que Ele disse acerca de cada circunstância, área ou questão da nossa vida,
para que não declaremos o que nossa alma lamenta ou nega, mas a pura Palavra
Profética de Deus. Isto deve acontecer acerca da nossa vida, nossa família, a Igreja, o
Reino de Deus e todas as coisas e pessoas do mundo e do tempo que vivemos e
viveremos.
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Meus irmãos;
Temos estudado diversos temas, e vimos que há uma seqüência abençoada em muitos deles.
Há também um momento estratégico de Deus para cada lição da semana. Muitas vezes a lição
complementa o que estamos recebendo de Palavra na Celebração, outras vezes acrescenta ao
momento que estamos vivendo pessoalmente... Deus faz tudo perfeito!
Não temos como definir uma seqüência lógica ou perfeita, porque cada discípulo tem uma
necessidade, cada um está em um estágio da vida cristã, e o Espírito Santo é quem trabalha
harmonizando as necessidades e a Sua operação de forma plena no meio da igreja.
Temos que depender e buscar do Espírito de Deus, em todo o tempo, o que Ele quer para cada
dia em nossa vida e na vida dos discípulos que recebemos Dele.
A cada semana, eu tenho o desafio de ouvir a direção do Senhor para o que deve ser estudado,
o que deve ser ensinado, o que deve ser profetizado, nos cultos, nas reuniões, na Escola.
Mas nós como um só Corpo, vamos também aprendendo a “perceber”, inspirados por Deus, as
necessidades de cada irmão, a forma de aplicação dos princípios de Deus para cada momento e
para cada vida.
Desejo que o Espírito do Senhor tenha liberdade, cada dia mais, no seu espírito, como
discípulo fiel do Senhor Jesus, para te dar sensibilidade às necessidades dos discípulos de sua
célula.
Isto é muito importante para o nosso crescimento.
O pastor não é o único a quem Deus fala. O Espírito Santo pode mostrar a qualquer um dos
discípulos fiéis e compromissados, alguma área, algum assunto, alguma necessidade, que
outros, até mesmo os líderes, ainda não estão vendo.
Quando a mulher rica chega a Elizeu para falar da morte de seu único filho, o profeta vê que ela
está muito triste, “pesada”, mas diz: “O Senhor não me revelou o que ela tem.”
Veja que Deus dá a Elizeu a autoridade para profetizar o nascimento milagroso do menino,
depois lhe permite ser o canal para a ressurreição do garoto, mas não lhe revela o que havia
acontecido, o motivo da tristeza daquela mãe.
Deus tem um propósito em tudo. Ele não tem que revelar tudo ao “Líder”, mas pode querer
que outros membros do Corpo tenham experiências pessoais com Ele, que nos levam a crescer
na sensibilidade, na atenção, nos valores, princípios...
Esteja sempre atento aos seus discípulos e às necessidades de cada irmão.
Tudo o que o Senhor te mostrar, busque confirmação pela palavra, compartilhe com seus
líderes e juntos vamos sendo canais de Deus para a edificação da Igreja.
É o Senhor Jesus quem edifica a Igreja. Não são os pastores, não são os líderes, um Conselho
ou uma denominação. Se formos fiéis e compromissados com Jesus, Ele poderá usar cada um
de nós para o crescimento dos irmãos, da igreja local, do Reino.
Eu te abençôo para ministrar esta próxima lição.
Queremos ensinar aos irmãos, que existem Chaves. Estas Chaves abrem as portas do Reino.
Tudo o que precisamos, inclusive na vida material, está no Reino de Deus.
www.projetoadoradores.org
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A PORTA
A porta do Reino é Jesus. Não há como entrarmos no Reino de outra forma. Mas Jesus não é só
a Porta. Ele é o Caminho.
O CAMINHO
O caminho é a vida cristã diária, a vida de santificação, aprendizado, prática dos princípios
cristãos.
Se apenas entrarmos pela porta, mas não prosseguirmos em cada etapa da caminhada, não
chegaremos ao alvo final de crescimento e vitórias. Precisamos entrar pela Porta, e caminhar
pelo Caminho.
As chaves do Reino são as ferramentas estratégicas para esta caminhada.
Todo aquele que já entrou pela Porta, precisa caminhar, e para esta caminhada, precisa
entender sobre AS CHAVES DO REINO.
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Estudo Bíblico para as células - #18
01. Quebra-gelo - 15 minutos
. Você consegue entrar na casa dos outros, sem ter as chaves nas mãos?
. Você consegue usar o carro de um amigo, se não te for dado as chaves?
. Você já estudou na Bíblia que Deus nos deu as CHAVES DO REINO?
. Em algum momento você aprendeu que as chaves do Reino foram dadas SOMENTE a Pedro?
Isto está correto?
02. Estudo Bíblico
Título: Algumas “Chaves” do Reino.
Proclame a mensagem desta semana: A vida é uma caminhada. Para esta caminhada,
precisamos conhecer e aprender a usar as CHAVES DO REINO.
Leia Marcos 8.27-30; Lucas 9.18-21; MATEUS 16
OS TÓPICOS:
# 01 – Todo versículo, para ser estudado corretamente, precisa estar junto com seu contexto.
No texto, Jesus fala a
Pedro, mas no contexto Ele diz a todos os discípulos para ninguém declarar que Ele é o
Cristo. Na verdade,
todos os seguidores sabiam e criam que Jesus era o Cristo. Como então poderiam os
discípulos esconder isso
de todos? Jesus não estava pedindo algo estranho? Na verdade, Jesus estava declarando
que Cristo é a
revelação das Chaves do Reino, e que somente os verdadeiros discípulos as teriam.
Somente eu e você,
decididos e comprometidos com o Reino, poderemos utilizar estas chaves.
# 02 – Se formos verdadeiros discípulos de Jesus, e não apenas “seguidores evangélicos”,
teremos as Chaves do Reino,
as utilizaremos e poderemos transpor todas as dimensões desta caminhada em vitória
completa.
Leia Mateus 5: 1 a 12, e trabalhe em oração para ver neste texto algumas Chaves do Reino.
# 03 – 1º Conjunto de Chaves
Nosso caráter espiritual: Quebrantamento – Sensibilidade – Mansidão (Versos 3,4 e 5)
2º Conjunto de Chaves
Nossas posturas cristãs: Fome e sede da Palavra, que é Jesus, que é a Justiça de Deus –
Misericórdia para
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com os outros – Busca e crescimento em santidade (versos 6,7 e 8)
3º Conjunto de Chaves
Nossas ações cristãs: Pacificadores, renunciadores de direitos, Carregadores da Cruz,
mortos para o mundo.
(Versos 9,10 e 11)
# 04 –. Cada Chave que colocamos em prática na nossa vida, gera uma conquista espiritual.
Quais são as conquistas
descritas no texto das “Bem-Aventuranças”, e como funciona a aplicação delas na nossa
vida pessoal diária?
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Estudo Bíblico para as células - #19
01. Quebra-gelo - 15 minutos
. Você já parou para pensar que PREOCUPAÇÃO é o mesmo que OCUPAÇÃO PRECIPITADA?
. Alguma vez você experimentou ocupar-se antes da hora correta, e obteve sucesso?
. As ocupações precipitadas geram ansiedades ou soluções?
. Quais são os assuntos, questões, acontecimento ou momentos que te colocam se ocupando
de algo precipitadamente?
Você quer verdadeiramente entregar estas ocupações precipitadas nas mãos de Deus?
02. Estudo Bíblico
Título: Livrando-se das pré-ocupações!
Leia Mateus 6:25 a 34
OS TÓPICOS: (Busque do Senhor e estude textos bíblicos para cada tópico)
# 01 – Jesus separa um tempo para ensinar aos Seus sobre a ansiedade, as preocupações, e o
que cada um de nós precisa fazer sobre esta questão. Certamente Ele se ocupa disto, devido à
importância de não nos ocuparmos com nada antes do tempo.
# 02 – Se Jesus nos mostra que toda preocupação não gera benção, mas nos leva a uma vida de
ansiedades. Isto é o mesmo que querer governar a própria vida, esquecendo-se da soberania,
do poder, do amor e paternidade de Deus.
# 03 – O Reino de Deus implica em lançar sobre Ele nossas ansiedades, “tirar a mão do volante
da nossa vida”, e esperar Nele!
# 04 –. Um exercício espiritual que nos leva a crescimento, vitórias, descanso, autoridade, é o
descansar em Deus. entregar a Ele qualquer um dos nossos assuntos significa honrar a Deus
como O Soberano.
Quais são as áreas ou questões que você ainda tem se preocupado e até errado muito com
ansiedades, aflições, choros, buscas infrutíferas, orações desesperadas...?
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Estudo Bíblico para as células - #21

01. Quebra-gelo

- 15 minutos
QUEM É VOCÊ? - Gastem um tempo, divididos de dois a dois, conhecendo um pouco mais das
virtudes, qualidades e experiências profissionais de cada um. Saiba o que o irmão faz, onde
trabalha, qual formação escolar, o que gosta de produzir profissionalmente, sonhos...
02. Estudo Bíblico
Título: QUEM EU SOU PARA DEUS? Eu sou um filho!
# 01 – Efésios 2:13 a 22 - Fomos salvos para pertencermos à família de Deus.
Nossas experiências negativas com família têm um propósito maligno de nos distanciar da
verdade de Família de Deus. Perdemos a confiança na integridade e amor de família,
consequentemente não nos aprofundamos no relacionamento de FILHOS com o Pai celeste.
Deus quer restaurar em nós O PODER DE FILHOS.
# 02 – João 1:12 - O poder é a manifestação do Espírito Santo. Em Cristo Jesus, somos
transformados em filhos. Todos são criaturas, mas somente aqueles que têm o Espírito de
Deus se tornam filhos. Se você já recebeu a Jesus como Senhor absoluto da sua vida, então
você é FILHO DO DEUS VIVO, filho do Rei dos reis!
# 03 – Romanos 8:14 - Ser guiado pelo Espírito Santo é um privilégio de filhos. Nenhum de nós
precisa acreditar nas mentiras do maligno que nos trazem confusões, dúvidas, insegurança,
incertezas, ignorâncias... Somos filhos, e os filhos são guiados pelo Espírito. Todas as vezes que
enfrentamos lutas, precisamos invocar esta verdade: “Senhor, eu sou teu filho. Guia-me pelo
Teu Espírito Santo. Eu saberei o que fazer, eu poderei caminhar com segurança, o Senhor me
dirigirá em todas as coisas. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus!” Romanos 8:16
# 04 – Gálatas 3:26 - A realidade de FILHOS exige de todos nós FÉ.
Fé é a certeza, uma convicção que não se abal. Fruto do conhecimento sólido que temos em
Deus. Muitos não experimentam as bênçãos de filhos, porque são inconstantes no pensamento
convicto, na fé de que foram salvos por Jesus e pertencem à família de Deus. Proclame,
declare, viva com simplicidade esta verdade. Somos filhos de Deus!
Ore com firmeza, proclame esta verdade.
Posicione sem medos. Estabeleça esta verdade na sua vida. Você é filho de Deus.
Todas as vezes que você enfrentar lutas em família, não deixe o diabo reafirmar culpa, pesos,
cegueiras...
Declare com fé que você é filho de Deus, tem uma família que é a Igreja, e verá toda sua família
terrena sendo transformada por Deus!
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•
•
•
•

Quais são as mentiras acerca de quem você é, que facilmente dominam sua mente ou
sua boca?
Quais são as expressões que revelam algo contrário ao que a Bíblia diz a seu respeito?
Quais os textos bíblicos que devem ocupar sua mente, seu coração e sua boca, acerca
de você, sua família e suas circunstâncias diárias?
Depois desta reunião, tome uma decisão de só viver, pensar e falar, em coerência com
esta verdade: SOMOS FILHOS DE DEUS, GUIADOS PELO ESPÍRITO SANTO, VIVENDO EM
SANTIDADE PARA A ETERNIDADE!

Lembre-se da oportunidade que temos de participar e levar algum amigo ao tempo de
adoração a Deus no Shabat.
Toda Sexta Feira a partir das 18:00 horas no Projeto
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Estudo Bíblico para as células - #22

02. Quebra-gelo - 15 minutos
O que significa SERVIR A DEUS para você?
Quais são os seus conceitos sobre servir a Deus; fazer algo na igreja, ajudar os pobres, dirigir
um departamento ou ministério, adorar ao Senhor, estudar e viver a Palavra, testemunhar?
Na sua experiência, qual é a forma mais frutífera de servir a Deus?
02. Estudo Bíblico
Título: QUEM EU SOU PARA DEUS? Eu sou um SERVO!
# 01 – Mateus 20.28 – Servir é realizar a vontade do Pai – Jesus é o modelo.
# 02 – I Coríntios 12.27 – Somos o corpo de Cristo, portanto servi-LO significa ser os seus pés,
suas mãos, sua boca, nesta terra. Romanos 7.4
# 03 – Deuteronômio 26.10 – Apresentamos a Deus nossas ofertas, o louvor, a adoração, em
reconhecimento à Sua soberania, para servi-Lo com exaltação. Isto abre um caminho de
relacionamento pessoal com Deus que não podemos mensurar. As bênçãos são derramadas, e
Ele pode atuar com poder em nosso favor. Servimos a Deus, viabilizando que Ele seja DOADOR,
e tenha a alegria de derramar sobre nós mesmos, tudo o que maravilhosamente planejou.
Salmos 100.2
# 04 – Apocalipse 5.9 e 10 – Deus nos comprou com o sangue de Jesus, para reinarmos, para
sermos Seus embaixadores, proclamando o Seu Reino. Isto é servir ao Senhor. Um privilégio.
Mateus 25.21
Perguntas fundamentais para cada um de nós, diante da verdade de SERVOS:
•
•
•
•

Eu tenho servido ao Senhor, ou procurado somente ser servido por Ele?
Quando vou a um culto, junto com meus irmãos, está claro para mim o alvo de SERVIR
AO SENHOR?
Tenho o entendimento de que quando estou servindo alguém com alegria, estou
servindo ao Senhor?
Será que eu não tenho algumas áreas que podem ser tocadas e transformadas por
Deus, para que eu esteja mais disponível para servi-LO e servir aos meus irmãos?

Lembre-se da oportunidade que temos de participar e levar algum amigo ao tempo de
adoração a Deus no Shabat.
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SHABAT é uma palavra hebraica que significa DESCANSO. Dela provem a nossa palavra
SÁBADO.
O descanso é o Senhor Jesus. Viver descansados nele é o alvo deste ensino.
Quando separamos um tempo para adorar ao Senhor no final da semana, deixando o sábado
como um ato profético, estamos crescendo no entendimento e na experiência da soberania do
Senhor na nossa vida. Deixamos de correr atrás das coisas com a nossa própria força, e
descansamos no Senhor.
Leia Hebreus 4
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Estudo Bíblico para as células - #23

03. Quebra-gelo - 15 minutos
A nossa vida é o que declaramos. O que você tem costume de falar sobre você mesmo?
Quais as manias e os jargões que você herdou de seus pais?
Quais são as declarações mais comuns do costume da sociedade, que tentam dirigir nossa vida
mas não são verdades bíblicas?
02. Estudo Bíblico
Título: QUEM EU SOU PARA DEUS? Eu sou um PROFETA!
# 01 – Profetizar é liberar uma palavra de fé, fundamentada no que Deus declarou na Bíblia. Há
uma profecia que é dom de profeta, é a revelação específica da parte de Deus, mas há uma
atividade contínua disponível para todos nós, que envolve a declaração das verdades divinas a
nosso respeito.
Romanos 10.8 – I Pedro 3.10
# 02 – Todos nós precisamos exercitar o hábito de declarar o que a Bíblia diz acerca de qualquer
assunto na nossa vida, nossa família e na vida de qualquer pessoa à nossa volta. Efésios 4.29 –
Salmos 119.13
# 03 – Ser um profeta significa ter o direito e a responsabilidade de proclamar o que Deus já
estabeleceu. Muitas vezes vemos as pessoas falando livremente as mentiras do maligno,
reclamando, xingando, declarando falência, desistência... Salmos 34.13 – Salmos 140.3 e 9 –
Provérbios 11.11
Seremos e viveremos exatamente o que sair dos nossos lábios. Portanto, precisamos ser cheios
da Palavra de Deus, para proclamá-la em todo o tempo, e obtermos vitórias em tudo! Efésios
6.10 a 20
# 04 – Você e eu temos autoridade espiritual, e com nossa boca estabeleceremos todas as
coisas. Salmos 141.3 - Precisamos crer que fomos feitos profetas do Senhor, para a Sua glória
manifesta através da Sua bondade na nossa vida. A Sua bondade estabelece todas as bênçãos
em nós e através de nós. Isto se opera quando nos levantamos como ATALAIAS,
proclamadores, PROFETAS de Deus!
I Coríntios 14.1 - Provérbios 10.32 – Salmos 145.21 – Salmos 141.3 – Salmos 126.2
•
•
•

Anote algumas frases que são hábito seu, e que precisam ser substituídas por verdades
bíblicas.
Peça a alguém para te lembrar, todas as vezes que automaticamente você proclamar
frases negativas
Anote no espelho, no carro, no quarto, versículos bíblicos que estabelecem a benção de
Deus sobre sua vida.
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•
•
•

Dirija-se aos filhos, ao marido ou à esposa, com frase e declarações tiradas da Bíblia,
que proclamam as verdades e bênçãos de Deus prometidas a nós.
Anote bem os testemunhos de mudanças e vitórias sendo você um Profeta de Deus!
Ensine esta verdade a outros. Somos profetas!
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Estudo Bíblico para as células - #24

01. Quebra-gelo

- 15 minutos

Qual parte do seu corpo trabalha mais arduamente?
Você já sentiu falta de alguma parte do seu corpo?
Como você poderia realizar suas atividades se ficasse sem as mãos ou os pés?
Você faz parte de algum “corpo” ? Você sabe que é importante para o “corpo” da família, da
igreja, do trabalho... ?
02. Estudo Bíblico
Título: QUEM EU SOU PARA DEUS? Eu sou MEMBRO DO CORPO DE CRISTO!
# 01 – Romanos 7.4 – Fomos alcançados por Deus para fazermos parte do Seu Corpo
# 02 – Romanos 12.3,4 e 5 – Não vivemos sozinhos, fazemos parte do Corpo de Cristo
# 03 – I Coríntios 10.17 – O Senhor Jesus é quem nos alimenta quando pertencemos ao Seu
Corpo. Assim como a cabeça dirige todo o corpo, Jesus dirige, sustenta, governa e abençoa a
todo o Seu Corpo. Se eu e você vivemos como membros do Seu corpo, teremos então todo o
sustento que precisamos.
# 04 – I Coríntios 12. 14 a 20 – Precisamos viver seguramente, vinculados uns aos outros, pois
somos membros de um só Corpo. Ninguém precisa vier buscando algo só para si, nem mesmo
viver isolado. Se cremos que pertencemos ao Corpo de Cristo, podemos desfrutar das bênçãos
de sermos um só Corpo.
•
•
•
•
•

Quais sentimentos e pensamentos imperam na sua vida, te levando a viver
isoladamente?
Como membro do Corpo de Cristo, você já conhece a sua importância e sua função?
Por quanto tempo você viveu pensando que a Igreja era apenas uma organização onde
você ia assistir ao culto? Você está compreendendo que a Igreja é o Corpo de Cristo, e
que você faz parte deste Corpo?
Você tem entendimento de que sendo membro do Corpo de Cristo, pode viver em
plena obediência e submissão à direção perfeita da “Cabeça”, Jesus Cristo?
Quais são as questões que te oprimem, e que estão fundamentadas em uma vida que
ainda não está coerente com a verdade de sermos MEMBROS DO CORPO DE CRISTO?

Você pode proclamar com segurança e fé, que é membro do Corpo de Cristo? Você está
decidido a viver mais descansado, sabendo que pertence a Jesus?
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Estudo Bíblico para as células - #25

02. Quebra-gelo - 15 minutos
Você sabe o que é um dom?
Os dons são dádivas com um propósito, você sabe quais os propósitos de Deus com os dons
que te deu?
Quais são os dons que você crê que recebeu de Deus?
Você tem uma experiência de ver um dom dado por Deus frutificando através da sua vida?
02. Estudo Bíblico
Título: QUAIS SÃO OS DONS DADOS POR DEUS, qual a minha função no Corpo de Cristo?
# 01 – I Pedro 4.11 - EU SOU UM ATALAIA, recebi de Deus o dom de proclamar o Reino de Deus e
Suas verdades. Preciso exercer minha função independente das circunstâncias. Fomos
alcançados por Jesus, para anunciar como um atalaia, as verdades de Deus para nós e nossa
família. - Tiago 1.17
# 02 – I Pedro 4. 7 a 10 – Os dons que Deus da a cada um para atuarmos na família, na escola, no
trabalho, na Igreja, precisam ser valorizados por nós mesmos, e exercidos com alegria, amor e
confiança.
# 03 – Em Provérbios 28.2 podemos ver que a virtude de alguém, o dom recebido, pode salvar
toda uma terra. Os nossos dons são canais de serviço, vitória e bênçãos para muitos.
# 04 – II Timóteo 1.6 - Quando executamos os dons que já recebemos do Senhor, recebemos
muito mais, a fim de podermos servir ao Senhor, e sermos abençoados e edificados no Reino.
Precisamos investir nos dons que Deus nos deu.
•
•
•
•
•
•

Você crê que Deus dá dons aos homens?
Você crê que recebeu dons de Deus?
Você está convicto de que os dons determinam uma função colocada por Deus na
nossa vida?
Você reconhece que de alguma forma pode estar negligenciando a sua função nesta
terra, invalidando ou não investindo nos dons recebidos do Senhor?
O que você pode fazer para conhecer melhor sua função na família, na escola, no
trabalho, e na Igreja?
Na próxima lição estudaremos sobre os dons e funções espirituais. Não tocaremos
neste assunto hoje.
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Estudo Bíblico para as células - #26

03. Quebra-gelo

- 15 minutos

Você sabe que ao ser salvo por Jesus, foi revestido de graça para exercer o ministério do
Corpo de Cristo?
Você já teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo, se enchendo de poder para
exercer os dons?
Em algum momento você pensou que não teria condições de servir a Deus com dons
espirituais?
Quais são os paradigmas ou fortalezas que normalmente estão na mente das pessoas, que
impedem de entender, receber e exercer os dons ministeriais na Igreja?
02. Estudo Bíblico
Título: OS DONS ESPIRITUAIS
# 01 – I Coríntios 12.1 – O Senhor quer que todos nós saibamos sobre os dons. É um pecado
contra Deus, ignorarmos os dons, não estudarmos sobre o que Deus quer para cada um de nós.
# 02 – I Coríntios 12.4 – O Senhor nos disponibilizou muitos tipos de dons, e todos vêm do
Espírito Santo de Deus. A busca por mais do Espírito Santo é que nos capacita para
compreender e viver os dons espirituais.
# 03 – I Coríntios 12.27 e 28 – A vida cristã e a vida da Igreja, consiste no conhecimento e
discernimento do Corpo de Cristo, exercendo os dons, a missão, a função que Deus tem para
cada um.
Quando exercemos nossa função na família, nossas vidas caminham bem. Quando exercemos
nossa função no Corpo de Cristo, todas as coisas são bem encaminhadas por Deus.
# 04 – I Coríntios 12.31 – O Senhor nos mostra que somos nós que procuramos com zelo o
desenvolvimento dos dons.
Na nossa família temos funções específicas, capacitados por Deus para o sacerdócio como pai,
como mãe, como profetas. Estas funções influenciarão as vidas ao nosso redor. Estas funções
serão ungidas e cada dia mais frutíferas, na medida em que crescemos como membros do
Corpo de Cristo, exercendo o ministério com os dons que Deus distribui a cada um.
•
•
•
•

Você já se despertou alguma vez para os dons que Deus tem na sua vida?
Você já separou um tempo para estudar mais profundamente sobre quais dons Deus
pode dar a você?
Você quer descobrir de Deus, funções no Corpo, na vida diária da Igreja, para exercer o
ministério?
Quais passos podemos dar, para enchimento do Espírito, a fim de recebermos
revelações, capacitação e direcionamento nas funções ministeriais no Corpo de Cristo?
Leia Efésios 4 - Efésios 5.18 a 20
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Estudo Bíblico para as células - #27

04. Quebra-gelo

- 15 minutos

Quanto tempo aproximadamente, você gasta na presença de Deus durante a semana?
Você já se sentiu incomodado pelo Espírito do Senhor, por não investir mais tempo pessoal
em adoração?
Você tem alguma experiência de estar sozinho na presença de Deus, adorando, e ser visitado
poderosamente?
Você estaria disposto a uma disciplina pessoal, uma mudança da agenda, das prioridades, a
fim de gastar mais tempo durante a semana, orando e adorando ao Senhor Jesus?
02. Estudo Bíblico
Título: INTIMIDADE COM DEUS
# 01 –. Salmos 25.14 – Há uma realidade de intimidade com Deus e precisamos buscá-la.
Esta intimidade é que nos traz revelações e direcionamentos de vitórias nunca antes recebidos.
# 02 – Salmos 100.4 – O acesso ao Pai se dá pelos cânticos de louvor e as ações de graça.
# 03 – Hebreus 10.19 e 20 – O Sangue de Jesus é a nossa garantia de podermos
verdadeiramente entrar na presença do Pai. Não se trata apenas de uma imaginação, mas um
fato real no mundo espiritual.
# 04 – Salmos 88.13 – Davi separava momentos especiais para estar na presença de Deus e
conversar livremente com ele. Da mesma forma, vemos Moisés caminhar com Deus: Êxodo 33.7
COMO EXERCITAR A INTIMIDADE COM DEUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Separe um horário e um lugar silencioso para simplesmente começar a falar com Deus.
Fale com Deus tudo o que está em seu coração, mas separe um tempo para ouvir a
Deus. Fique quieto, e deixe que o Espírito Santo ministre à sua mente.
Dedique um tempo só para falar das grandezas de Deus. Utilize os Salmos, lendo em
voz alta.
Utilize um CD de louvor e adoração, e dedique este tempo dizendo pessoalmente a
Deus, as frases e melodias das músicas.
Procure ir gerando expressões espontâneas, que expressam sua realidade, tanto as
necessidades como os acontecimentos abençoados que você pode enumerar todos os
dias.
Não se preocupe com o tempo, entregue-se na presença dele.
Aumente a intensidade, o tempo, e os dias na semana.
Testemunhe para outros, como tem sido estas experiências diante do Senhor.
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Estudo Bíblico para as células - #28

05. Quebra-gelo - 15 minutos
O que mais ocupa seu tempo durante a semana?
O que mais te ocupa é o que mais traz frutos de Deus para sua vida e sua família?
Quais experiências você já teve de se ocupar demais com alguma coisa e se arrepender por
falta de frutos?
O que você tem feito para aproveitar melhor o tempo?
02. Estudo Bíblico
Título: PRIORIDADES DO REINO DE DEUS
# 01 –. Hebreus 5.12– O Senhor nos desafia a crescermos com o passar do tempo, portanto
precisamos aprender a aproveitar bem o tempo, a administrar bem as prioridades. Romanos
13.11
# 02 – Efésios 5.15,16 – O Senhor já nos orientou que vivemos em dias maus, e é necessário
administrarmos bem o tempo. Não podemos nos dar ao luxo de gastar nosso tempo
irrecuperável, com coisas que não são frutíferas. Efésios 5.11
# 03 – I Coríntios 16.1 e 2 – Um exemplo de prioridade para a semana. No Domingo servimos ao
Senhor com alegria, trazendo nosso culto e oferendas diante Dele em comunhão com o Corpo.
I Coríntios 16.1 – Um exemplo de prioridade; precisamos morrer para nós mesmos, e viver para
Deus.
# 04 – Tiago 1.18 – Deus nos fez para sermos primícias Dele, portanto tudo o que temos e
fazemos, precisa ser prioritariamente para Ele. Mateus 6. 33
Responda para você mesmo, diante de Deus:
• A prioridade do meu tempo é para o Senhor?
• No meu dia, eu busco orar ao Senhor em primeiro lugar?
• Eu tenho estudado a Palavra de Deus antes de qualquer outra coisa?
• A prioridade do meu tempo, da minha semana, dos meus alvos, é para Deus? O que me
garante que sim?
• Eu realmente me preocupo primeiro em agradar ao Senhor?
• Quando eu preciso de um conselho, de uma orientação, eu busco primeiro do Senhor
em Sua Palavra?
• Quando eu recebo um benefício, um valor, uma renda, eu busco entregar as primícias
para Deus?
• Quais são as questões, as áreas na minha vida que precisam urgentemente serem
modificadas, colocando Deus como prioridade?
Vamos ouvir de cada discípulo, o que precisa ser modificado, como uma confissão diante dos
homens e diante de Deus. Quando confessamos, somos curados. Vamos ter um tempo juntos
intercedendo uns pelos outros, para grandes mudanças nas prioridades da vida.
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Estudo Bíblico para as células - #29
Quebra-gelo - 15 minutos
02. Estudo Bíblico
Título: INSPIRAÇÃO – O que me leva a experiências inspiradoras diante de Deus?
# 01 –. Gênesis 2.7 - A palavra INSPIRAR vem do verbo hebraico que significa DAR, COLOCAR. A
mesma palavra INSPIRAR revela o ato de tomar para dentro de si, o fôlego de vida, ar.
# 02 – João 3.8 – A verdadeira INSPIRAÇÃO não pode vir de nenhuma outra fonte, senão Deus.
Podemos até receber sugestões, motivações, mas a verdadeira INSPIRAÇÃO só vem do vento
verdadeiro, do ar real, que na dimensão espiritual é o Espírito de Deus. Todo aquele que nasceu
de Deus, todo aquele que teve uma experiência real de transformação em Cristo Jesus, precisa
“respirar”, precisa “inspirar” o “Sopro de Deus”, que é o Seu Espírito! Todo discípulo precisa
buscar INSPIRAÇÃO.
# 03 – Salmos 16.11 – Somente na presença de Deus encontramos INSPIRAÇÃO. Precisamos
alterar toda a nossa vida, para desfrutarmos mais da presença de Deus, a fim de sermos
“soprados” por Ele com vida! É o Seu sopro de vida, Sua INSPIRAÇÃO que nos leva a caminhos
perfeitos em todas as áreas. Não há como vivermos sem investirmos em momentos de
INSPIRAÇÃO diante de Deus.
# 04 – Salmos 27. 3 a 8 - Todos nós precisamos investir em momentos e lugares que geram
INSPIRAÇÃO de Deus sobre nossa vida. Os cultos em comunidade, os cultos particulares, nas
reuniões no templo ou no caminhar do dia a dia, precisam ser prioridade para nós, pois
somente assim podemos nos INSPIRAR, podemos receber sopro de vida e direcionamento
divinos.
Responda para você mesmo, diante de Deus:
• O que você NÃO tem feito para estar mais tempo em circunstâncias de INSPIRAÇÃO?
• O que você pode fazer para se dedicar mais aos momentos e circunstâncias
inspiradoras?
• O culto no auditório do Projeto é para você uma opção de atividade ou programa, ou
tem se tornado um momento de INSPIRAÇÃO diante do Senhor Jesus?
• Quanto custa buscarmos estes momentos e ações INSPIRADORAS? Será algo “barato”,
simples e fácil, ou será uma oferta, algo que custa caro para oferecermos a Deus?
• Você tem se exercitado nos momentos de louvor e adoração com músicas, buscando
INSPIRAÇÃO?
• O que você pode fazer para ampliar mais ainda seu louvor, sua adoração, gerando
momentos de INSPIRAÇÃO?
O QUE MAIS VOCÊ GOSTARIA DE COMPARTILHAR SOBRE O ASPECTO “INSPIRAÇÃO”?
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Estudo Bíblico para as células - #30
Quebra-gelo - 15 minutos
O que você pensa ou já experimentou, com relação ao ditado: Diga-me com quem andas, e
direi quem tu és!”
Você acha que a Bíblia apóia este ditado popular?
02. Estudo Bíblico
Título: COMUNHÃO – Quem são os amigos mais chegados?
# 01 –. I Coríntios 15.30 a 33 – Precisamos definir bem com quem vamos andar. A necessidade de
sabedoria para estas decisões é muito grande, tanto para não nos envolvermos com
embaraços, quanto para que estejamos recebendo alimento saudável pela comunhão com
pessoas cheias do Espírito de Deus.
# 02 – Tiago 4.4 - Deus não nos proíbe de caminharmos em amor com todas as pessoas. Ser
um verdadeiro discípulo de Cristo não significa viver uma vida isolada de todos os antigos
amigos ou familiares. Deus quer que todos nós possamos ser canais influenciadores de vida
para todos ao redor. Mas precisamos entender que a Bíblia nos mostra claro que não devemos
viver no mesmo padrão que o mundo. Amizade com o mundo, conforme este texto de Tiago,
significa termos comunhão para fonte de alimento espiritual, emocional e material. Nossa única
fonte deve ser o Senhor Jesus, e o Seu Corpo é composto de irmão lavados pelo sangue de
Jesus, portanto, nossa comunhão precisa ser intensa com a Igreja. Provérbios 22.24 a 29
# 03 – Hebreus 10.24 e 25 – A vida em plena comunhão com os irmãos, gera o fluir de “seiva”,
como acontece na árvore, transmitindo vida que tanto precisamos. Quando vemos o culto
apenas como uma atividade religiosa, nos esquecemos da necessidade que temos de
COMUNHÃO com o Corpo.
# 04 – Atos 2.44 – Salmos 133 - Há uma fonte de vida, amor, graça, serviço, ensino, unção, na
reunião dos filhos de Deus. Esta UNIÃO não se dá apenas na reunião da Igreja, mas em todo o
tempo, em espírito, nas amizades, nos conselhos, nos exemplos de vida... Precisamos uns dos
outros!
Responda para você mesmo, diante de Deus:
•
•
•

Quem são os seus referenciais de vida? A novela, os artistas, a sociedade, ou a Palavra
de Deus?
Quais são os elementos de amizade ou comunhão que não estão trazendo vida em
abundância para você e sua família? Você entende que pode mudar isto e receber mais
vida e graça em comunhão com o Corpo de Cristo?
O tempo reservado com amor, para cultuar a Deus junto com seus irmãos, é uma
realidade na sua vida, ou você vai a alguma reunião somente porque precisa de uma
benção?
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•

Você está disposto a experimentar um aprofundamento na comunhão com os irmãos,
servindo e sendo servido em amor, a fim de receber mais de Deus e crescer em tudo?

•

Se você precisa cortar relacionamentos que não estão fazendo bem à sua vida e sua
família, e precisa ter mais COMUNHÃO com o Corpo de Cristo, então se manifeste,
declare isto diante dos irmãos, e peça oração e comunhão! O Senhor te edificará de
uma maravilhosa!
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Estudo Bíblico para as células - #31
Quebra-gelo - 15 minutos
Você se envergonha ou é ousado para falar a outros sobre o que Jesus fez na sua vida?
As pessoas têm visto na sua conduta, palavras, ações e reações, o testemunho de Cristo Jesus?
Você já parou para pensar na necessidade deste testemunho, e no que pode estar te
impedindo de proclamá-lo?
02. Estudo Bíblico
Título: TESTEMUNHO - Dar um testemunho, e ser um testemunho vivo!
# 01 –. Atos 2.22 a 24 - Jesus foi um exemplo de “varão aprovado”. Homem que deixou um
testemunho incontestável. Eu e você precisamos testemunhar de Jesus com palavras, mas
muito mais, precisamos deixar um testemunho de vida!
# 02 – II Timóteo 2.15 - A aprovação que vem do testemunho de vida, está diretamente ligada a
“manejar bem a palavra”, que significa, entre tantas coisas, proclamar com ousadia as
verdades de Deus, testemunhar com palavras, mensagens, exemplos, textos bíblicos, relatos
pessoais da manifestação de Deus...
# 03 – Isaías 62.1 e 2 - É uma verdade absoluta: todo cristão, todo discípulo de Jesus, precisa
viver uma vida de testemunho público. Testemunho com palavras, e testemunho com a própria
vida, mesmo em silêncio. O que pode melhorar na nossa vida, a fim de sermos testemunhas
mais eficazes? Atos 1.8
# 04 – Salmos 40.1 a 3 - As pessoas à nossa volta saberão que Deus tem um pacto conosco, e
opera em nós com graça, unção e poder. Este testemunho traz autoridade, portas abertas para
falar com poder e graça. Nossa palavra se torna exclusivamente o mover do Senhor em nosso
favor, e em favor das vidas que Ele quer alcançar ao nosso redor!
Desafios que nos levam a não viver uma vida de testemunho
• Menosprezo à missão que Deus nos deixou – Lucas 12.8 e 9
• Vergonha
• Lutas pessoais, desafios diários – Salmos 71.13 a 16
Toda autoridade no mundo espiritual, assim como no mundo terreno, depende de um
testemunho.
A farda do policial, as insígnias do militar, as notas do aluno, os testes do candidato; tudo
funciona como um testemunho público de provas que foram vencidas, de uma aprovação que
traz autoridade.
Vemos muitas pessoas buscando oração para a transformação de algo, mas a simples
autoridade espiritual, fruto de um crescimento na Palavra, que gera luz e testemunho, se torna
o suficiente para muitas vitórias.
Quando temos um testemunho a dar, não apenas um relato fantasioso ou um discurso
evangélico, crescemos na autoridade sobre o mundo espiritual.
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Deus deseja que a Sua luz brilhe tanto em cada um de nós, que todos ao redor vejam como
testemunho. Este brilho, que é o fogo de Deus em nós, é a declaração pública da presença e o
poder de Deus. O mesmo fogo que nos consome, ilumina.
Testemunho é fruto natural desta luz que nos queima, mas nos faz brilhar.
Precisamos pregar o Evangelho, falar de Jesus, orar pelas pessoas, mas precisa ser lastreado
por um testemunho de vida autêntico.
O que eu tenho vivido com Deus, e que tem gerado fogo na minha vida?
O quanto tenho tido do fogo de Deus em mim, brilhando como um testemunho vivo?
O que preciso fazer para ter um testemunho vivo diante dos homens?
A quem eu tenho testemunhado sem palavras, e com palavras?
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Estudo Bíblico para as células - #32
Quebra-gelo - 15 minutos
Quais são as habilidades que você tem, e que representam serviço aos outros?
Você se realiza servindo às pessoas sem nada em troca?
Quem são os seus maiores referenciais de servo?
02. Estudo Bíblico
Título: SERVIÇO – Servi ao Senhor com alegria, servindo aos irmãos.
# 01 – I Pedro 4.7 a 10 - Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, precisa estar à disposição das
vidas ao meu redor, para que todos sejam abençoados.
# 02 – João 12.25 e 26 – O segredo da vida bem-aventurada é servir. Jesus serviu, e continua
servindo. João 5.17
# 03 – Mateus 25. 34 a 41 – Servir às pessoas com amor é o mesmo que servir a Jesus. Não servir
às pessoas, viver só para si mesmo, desejar apenas ser servido, é o mesmo que negar a Jesus.
# 04 – Salmos 100.2 – Servir ao Senhor é culto. Não podemos ser como Marta, irmã de Maria,
que vivia só pensando em atividades, ativismo. Isto não é servir ao Senhor. Mas precisamos ter
o coração, a agenda, o relógio, o bolso, sempre abertos para servir com amor, como ao Senhor.
Lucas 10. 40 a 42
Responda para você mesmo, diante de Deus:
• O que pode mudar desde agora, na sua realidade de vida em serviço aos irmãos?
No Reino de Deus, quando um é abençoado e cresce, todos à volta também crescem.
Faz parte do império das trevas, o sistema individual e egoísta de vantagens pessoais, ou “cada
um por si”.
Por isto precisamos servir uns aos outros. Quanto mais recebemos do Senhor, mais devemos
servir.
Precisamos avaliar constantemente nossa vida, para sabermos como temos servido aos irmãos,
à família, sem restrições, simplesmente por amor.
Precisamos crescer no serviço.
Desta forma, Jesus pode alcançar os corações à nossa volta.
Desta forma, eu e você podemos sempre ser canais de Deus.
Ele dá sementes ao que semeia.
Àquele que serve, Deus sempre dá mais, sustenta, prospera, investe.
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1. Quebra-gelo - 15 minutos
Você se sente completo? O que é que te completa hoje?
O que precisa acontecer na sua vida para que você se sinta completo?
2. Estudo Bíblico
Título: A ILUSTRAÇÃO DO BARRIL
1Tessalonicenses 5:23
E o próprio Deus de paz vos santifique completamente; e o vosso espírito, e alma e
corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Temos estudado nestas últimas semanas alguns tópicos fundamentais na vida de crescimento
espiritual de cada discípulo de Cristo, cada cristão:
1. IDENTIDADE - Quem eu sou para Deus?
2. DONS Qual a minha função no Corpo de Cristo?
3. INTIMIDADE - Como está a minha vida de adoração a Deus?
4. PRIORIDADES Como está a minha escala de valores?
5. INSPIRAÇÃO - O que me leva a experiências alimentadoras?
6. COMUNHÃO - Quem são os amigos mais chegados?
7. TESTEMUNHO Quais são as pessoas a quem vou levar luz?
8. SERVIÇO Como posso servir aos outros?
•
•
•
•
•
•

Como estes estudos têm interferido na sua vida?
O que falta de iniciativas em você, para que algumas destas questões
fundamentais estejam em crescimento?
Você crê realmente que isto é “Buscar primeiro o Reino de Deus”?
Você crê que buscando o Reino de Deus, todas as demais coisas vos serão
acrescentadas?
Você e eu estamos sendo desafiados a orar mais por estas questões na nossa
vida, podemos fazer um pacto de oração mais intensa ao Senhor?
UMA TAREFA PARA CASA: Separe um versículo para cada tema acima
relacionado. Proclame diariamente o que Deus já afirmou para você, acerca de
cada um destes assuntos que nos formam completamente, como o no
exemplo do barril.
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Quebra-gelo - 15 minutos
O que passa mais rápido para você, meia hora na fila ou duas horas assistindo a um empolgante
filme?
Porque o tempo passa de forma diferente em situações diferentes?
Quais critérios você tem para administrar melhor o tempo no seu dia a dia?
Você acredita que a Palavra de Deus pode te ajudar a administrar melhor o seu tempo, tendo
mais tempo para Deus,
para a família e para você mesmo?
02. Estudo Bíblico
Título: ADMINISTRAÇÃO SÁBIA DO TEMPO
# 01 – I Pedro 5:6 - Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo
vos exalte.
Existe dois tipos de tempo: Cronos e Kairós. A palavra neste versículo citado é KAIRÓS, o
tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem, medido por relógio, fixo, limitado ao espaço e
cronologia física. O tempo de Deus é algo milagroso, fora do nosso tempo.
# 02 – I Pedro 4:1 e 2 – Nosso problema de administração do tempo está em investirmos
prioritariamente nas coisas terrenas, carnais, muitas vezes por completa ignorância ou por
desobediência à Palavra.
# 03 – I Pedro 1.17 a 21 - O Espírito Santo nos auxilia a organizar nosso CRONOS, de acordo com
o Seu KAIRÓS.
Hebreus 5.12 – Nosso tempo precisa ser administrado de tal forma que tenhamos prioridade no
crescimento espiritual.
Efésios 5:15 e 16 – A expressão original é “remindo o Kairós”. Remir significa no original,
resgatar o que é a ação sobrenatural de Deus.
Toda vez que o KAIRÓS, que é o tempo de Deus, Sua ação poderosa, vem sobre nós, nosso
CRONOS fica bem administrado e aproveitado, tornando-se totalmente próspero, frutífero!

www.projetoadoradores.org

62

Estudo Bíblico para as células - #35
Quebra-gelo - 15 minutos
Você sabe o que é cacoete? Você tem um cacoete? Qual o pior cacoete que você já viu?
Como alguém pode se livrar de um cacoete?
02. Estudo Bíblico
Título: MANIAS CHAVES PARA O FRACASSO
Cacoete geralmente é um mal costume, ou mal hábito. Segundo o dicionário é:
“ato ou comportamento que é repetido de modo completamente involuntário ou automático,
seja por influência de repetições freqüentes anteriores ou devido a algum tipo de impulso,
tendência ou predileção incontrolada ou inconsciente”.
Um cacoete pode não interferir em nada na vida e futuro de uma pessoa. Mas todos nós
podemos conservar hábitos e manias que são uma chave fatal para o fracasso.
# 01 – ”Eu num posso não. To quebrado! Num tenho condição ninhuma”
Toda expressão limitante, antes do sonho, da oração e da ação, gera muros intransponíveis que
impedem Deus de realizar o que tem de bênçãos para nós. LUCAS 18:27 – FILIPENSES 4:13
# 02 – “Ninguém vai querê isso não sô, ninguém vai dar atenção”
Muita gente deixa de vender, de comprar, de realizar, de alcançar, de prosperar, de vencer,
porque sempre antecipa à ação, uma expressão limitante. É uma mania perturbadora. SALMOS
81:10 a 16
# 03 – “Que que ele vai pensar de mim.” “Eu num vô sê o primero, num vô sê o único não”
Muitas vezes, deixamos de tomar atitudes positivas, principalmente o testemunho de Jesus a
outros, por medo do que os outros vão pensar de nós. Muitos deixam de ser quem realmente
são, por constrangimento, timidez, temores, vergonha. DEUTERONOMIO 20:8 - JUIZES 7:3 –
MARCOS 4:40
# 04 – “Tem jeito não. Num muda nunca”
Não podemos desistir nunca, nem pensar que algo é impossível. Precisamos ter o espírito de
Cristo, e ter o Espírito Santo. Garra, visão, determinação, confiança, ânimo!
ROMANOS 5:1 a 5 - DEUTERONÔMIO 31:7 - SALMOS 27:3
•
•
•
•

QUAIS DESTAS MANIAS EU TENHO CONSERVADO NA MINHA BOCA E NAS MINHAS
DECISÕES?
COMO ESTAS PALAVRAS PODEM ESTAR ME IMPEDINDO DE PROCLAMAR O QUE DEUS
DIZ?
O QUE EU TENHO QUE FAZER PARA ELIMINAR ESTAS MANIAS, E PASSAR A DECLARAR
AS PROMESSAS DE DEUS?
QUAL A MINHA PRIMEIRA META DE MUDANÇAS PARA HOJE?

www.projetoadoradores.org

63

Estudo Bíblico para as células - #36

06. Quebra-gelo - 15 minutos
Você tem constrangimento para elogiar alguém?
Você tem constrangimento para elogiar alguém dentro da sua casa, da sua família?
Você já passou por uma situação de desejar elogiar alguém na sua família, mas acabar não
fazendo?
Como você se sente quando alguém vem lhe dizer algo bom, agradável?
02. Estudo Bíblico
Título: PALAVRAS QUE NUNCA FORAM DITAS
# 01 – PROVÉRBIOS 2:6 – PROVÉRBIOS 10:11 - Da boca de um discípulo de Jesus, deve sair
palavras de benção, sabedoria, vida. Quando isto não acontece, é necessário o ensino,
conscientização, mudança de atitudes e novos frutos.
# 02 – PROVÉRBIOS 10:14 - Muita gente, dentro de casa, no trabalho ou em qualquer outro
lugar, perde a oportunidade de falar palavras de vida, de benção, para falar o que não deve.
Muita gente gera morte com a própria boca. Mas o Senhor quer nos levar a experiências novas
de abrirmos nossa boca para abençoar a muitos.
# 03 – PROVÉRBIOS 31:9 - Temos, como servos e discípulos de Cristo, uma tremenda
oportunidade de usarmos nossa boca para profetizar bênçãos sobre as vidas ao nosso redor.
# 04 – SALMOS 109:30 - Todos nós precisamos crescer na ousadia e intrepidez para proclamar
os louvores a Deus diante de todos, em todo tempo e todo lugar.
•
•
•
•

EM FAMÍLIA, TEMOS APROVEITADO TODAS AS OPORTUNIDADES PARA MINISTRAR
AOS DE CASA?
VOCÊ CONSEGUE IDENTIFICAR MOMENTOS EM QUE TEM APROVEITADO MAL AS
OPORTUNIDADES DE MINISTRAR COM PALAVRAS, BENÇÃOS, ELOGIOS, VIDA,
ALEGRIA?
VOCÊ QUER SER ALGUÉM QUE MINISTRA COM PALAVRAS, COM MAIS OUSADIA DO
ESPÍRITO SANTO?
ONDE ESTÁ A FONTE DE PALAVRAS DE SABEDORIA, E COMO OBTE-LAS?
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