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VÊ QUE ESTÁS CURADO! 
Lição #01 Células 
 
 
Querido Líder de Célula; 
A ministração desta semana tem como objetivo nos despertar para as coisas que Deus já fez, 
já nos deu. 
Muitas vezes olhamos para frente, para tudo o que ainda falta, para os desafios. Eles se 
tornam pesados, mas o que deveríamos fazer é descansar, olhando para o quanto já 
avançamos, com gratidão. “Vê que estás curado!” 
 
Sugestão para os participantes da Célula: 
“Parem por um instante e tentem se lembrar de algo precioso que Deus já fez. 
Avaliem se não murmuramos ou nos desanimamos com alguns fatos, mesmo já tendo sido 
abençoados por Deus.” 
Depois de dar a todos um pequeno tempo, peça que alguns testemunhem de bênçãos 
recebidas e que já haviam se esquecido. 
 
Nosso objetivo nesta reunião da Célula é que todos possam parar um pouco para avaliar o 
que Deus já fez, o que Ele já nos deu, a ponto de minimizarmos o que falta, as dificuldades 
que enfrentamos, e simplesmente nos fortalecermos, com a certeza de que, assim como o 
Senhor nos abençoou até aqui, nos abençoará por todos os anos para frente. Queremos “ver 
que já estamos curados!” 
 

1 Pedro 5:6-7  
6 Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, 
em tempo oportuno, vos exalte, 7 lançando sobre ele toda a vossa 
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 
 

Você não precisa ler todo o texto de João 5.  
Pode pedir a alguém que conhece a história para relatar rapidamente  
o que aconteceu com Jesus e aquele homem que estava enfermo há 38 anos. 
Depois do relato, feche com o verso 14. 
 
 
João 5:1-15  
 
14 Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado; não peques 
mais, para que não te suceda coisa pior.  
 
Quais testemunhos podemos ter de frutos daquilo que o Senhor tem falado a nós no Projeto 
Adoradores através das mensagens? 
Lembre a todos quais foram as mensagens mencionadas no Domingo. 
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1. TADEL / SONHE! 
• A história de José em Genesis 37 a 45 
• A palavra profética de Joel 2:28-29  

28 E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos 
filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão 
visões; 29 até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles 
dias. 
 

2. SPLAGNIZOMAI / Amadureça, sejam alguém com compaixão! 
• Olhe para o Brasil, a Dilma, o Lula, o Carnaval, as pessoas à volta... com compaixão. 
• Jesus olhava a multidão com compaixão 

 
3. LONGO PRAZO / ABRÃO e seus 175 anos 
• Com quanto tempo desistimos dos nossos projetos? 
• Com que facilidade achamos que “não vai ser possível”? 
• Exemplos bíblicos de como Deus trabalha no decorrer do tempo 
• Necessitamos de longanimidade. 

 
4. ANDAI NO ESPÍRITO 
• O Senhor tem nos mostrado como a vida de intimidade com Ele nos traz 

direcionamentos, fortalecimentos, vitórias. 
• Impressionante como nossa carne nos obriga a reclamar, murmurar, ver de forma 

negativa, não contabilizar as vitórias... 
• Precisamos nos encher do Espírito. Efésios 5:18 

 
5. Pr. Getúlio 
• Palavras pessoais de revelação 
• Como você vai velar por aquilo que foi dito da parte de Deus? 

 
6. AS COISAS VELHAS JÁ PASSARAM.  SEXTA FEIRA 

Muitos buscam na lata do lixo, o que Deus já trabalhou para aniquilar 
Não é mágica, automático. Eu preciso exercitar a fé, ainda que o maligno me mostre 
circunstâncias.  
 

7. EU PRECISO TESTEMUNHAR. SÁBADO 
Como pode, alguém que recebeu o maior presente de Deus, não compartilhar com 
outros. As pessoas podem criticar, mas nós precisamos dar a elas o que lhes é de 
direito, 
“Ouvir o Evangelho”! 
 

8. DEVOCIONAL. DOMINGO manhã 
Confirmação da importância do TEMPO COM DEUS / DEVOCIONAL 
Uma palavra clara sobre como TODOS PODEM COMEÇAR. 
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9. VÊ QUE ESTÁS CURADO.  NÃO PEQUES MAIS. DOMINGO Noite 
 
Orem juntos para que o Senhor leve a todos a “ruminarem” as palavras, os ensinos 
que já temos recebido. 
Orem por aqueles que, sem perceber, têm o hábito de reclamar, murmurar ou 
desanimar, mesmo diante de tantas intervenções de Deus. 
Muitas vezes vivemos milagres de Deus, mas nos esquecemos deles por causa dos 
desafios à frente. Devemos andar por fé, descansar, crer, valorizar o que já nos 
aconteceu... Viver felizes com Jesus. 
 
 
RECURSOS DA MENSAGEM DE DOMINGO 
VÊ QUE ESTÁS CURADO! 
Não quero perder o que tenho de precioso, para depois conseguir ver. 
Não quero voltar a pecar, pois coisa pior me acontecerá. 
Não quero menosprezar o que Deus tem me dado. 
 

Zacarias 4:10 
Quem desprezará o dia dos pequenos começos? 
 
Mateus 25:21  
21 Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu 
senhor. 
 
Lucas 16:10  
10 Quem é fiel no pouco também é fiel no muito; e quem é 
injusto no pouco também é injusto no muito. 
 
Apocalipse 3:11 a 13 
11 Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém 
tome a tua coroa. 
 
12 Ao vencedor, fá-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí 
jamais sairá; gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, 
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce 
do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. 
13 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 
 
Tiago 1:12  
12 Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, 
a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a 
coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 
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Chegar mais perto de Deus 
Lição #02 Células 

 
Texto: Hb 10. 19 a 25 

O sacrifício de Cristo conquistou para os homens uma singular autorização ou liberdade: 
Entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar no templo, separado do recinto 
maior do santuário por uma cortina e era o lugar onde Deus se manifestava. Não era acessível 
a qualquer pessoa, nem mesmo a qualquer sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava ali, uma 
vez por ano. Mas este mesmo lugar é considerado o mais santo devido a presença de Deus. 
Entrar aí é chegar mais perto de Deus. Agora o texto nos afirma que cada membro do Povo 
de Deus, da nova aliança, recebeu autorização para fazer uso do acesso a Deus, aberto por 
Jesus Cristo. A menção do sangue recorda rituais da antiga aliança, mas faz, ao mesmo 
tempo, lembrar a Ceia do Senhor, que traz remissão dos pecados. O acesso é chamado de 
um novo e vivo caminho. Novo, porque foi recentemente aberto por Cristo; Vivo, porque está 
ligado à pessoa de Jesus, que vive. Por isso, este caminho não pode ser percorrido de modo 
independente, sem a igreja ou desligado da pessoa de Cristo. O que é requerido de todos que 
assim se aproximam é a sinceridade de propósito no coração e a confiança absoluta pela fé 
de que aquilo que Cristo realizou é suficiente para tornar nossa vida plena. 

 O autor da carta, faz também um apelo no v23 que “Guardemos firme a confissão da 
esperança”. É aqui talvez que resida um dos problemas mais crônicos. Não temos visto essa 
“firmeza”, temos visto em nosso tempo na verdade, tanto um ambiente impregnado de 
religiosidade quanto um ambiente secularizado, as pessoas consideram as igrejas como 
instituições que servem para dar alguma educação moral válida e consolo para a alma, mas a 
maioria leva suas vidas de forma independente e descompromissadas. Se, de um lado, existe 
esta autorização de comunicação direta com Deus, que é motivo de grande alegria, de outro, 
cabem as exortações que apelam para a responsabilidade: 

 “...ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia.” 

 
 
 
 
 

 
1) Se todo mundo quer chegar mais perto de Deus e o caminho está livre e acessível a 

todos por meio de Cristo, o que você acha que tem impedido as pessoas de 
acessarem esse lugar de mais intimidade com Deus?         

2) Uma vez que alguém já está tendo acesso a este lugar de experiências com Deus, o 
que é na sua opinião necessário para alguém manter-se “firme a confissão da 
esperança sem vacilar”? 
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CONCLUSÃO: 

Hoje temos livre acesso ao Pai, não há mais impedimentos, o sangue de Jesus nos purificou 
e rasgou o véu de separação, basta confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, pois 
Cristo é O caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.   

COMPARTILHANDO A VISÃO: 

O discipulado é o cumprimento verdadeiro do IDE, é ajudar a imprimir o caráter de Cristo no 
discípulo. Não perca a oportunidade de aprender e ensinar mais de Deus, você tem o 
privilégio de servir a Jesus. 
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RESTAURE SEUS MUROS! 
Lição #03 Células 
 
Queremos identificar os valores, princípios, mandamentos do Senhor que estão esquecidos 
ou sem atenção na nossa vida e nossa família.  
Eles são como muros de proteção, mas deixamos vulneráveis à invasão do inimigo. Abrimos 
pequenas brechas que acabam por se tornar grandes oportunidades do maligno sutilmente 
roubar, matar, destruir. 
 
O que para você representa uma brecha? 
Quais questões estão se tornando comuns, normais, mas são claramente a destruição de 
valores e princípios de Deus? 
Quais princípios de Deus deixamos se perder na vida em família, nas questões financeiras, 
no casamento, na comunhão com Deus...? 
Cada participante da Célula pode mencionar uma destas brechas. 
Cada um pode mencionar seus desafios. 
Podemos em seguida buscar em versículos bíblicos, recursos para “taparmos as brechas”, 
restauramos valores do Reino de Deus que serão muros de proteção para todos. 
 
NEEMIAS 4 
Nosso texto base é o capítulo 4, onde Neemias relata: 

• A ira e afronta dos inimigos quando decidimos restaurar muros. 
• A oração como único recurso dos oprimidos construtores diante de Deus. 
• A tentativa dos inimigos tentando se infiltrar para semear desânimo no meio do 

povo. 
• A estratégia de Deus para Seus filhos, instruindo cada um a cuidar da sua família, da 

parte do muro que diz respeito à sua casa. 
• A estratégia de Deus para que o povo tivesse uma ferramenta em uma das mãos e a 

arma de guerra na outra mão. 
• A declaração de que, mesmo com dificuldades, uma vez decididos, reergueram os 

muros! 
 
Qual aplicação desta verdade espiritual na sua vida pessoal? 
Quem pode testemunhar? 
 
Qual aplicação destas verdades na família, na igreja, para o nosso Brasil? 
 
Sem ficar comentando notícias políticas ou questionando o que acontece, como podemos 
interferir na nação com nossa vida de oração, testemunho, posição espiritual...? 
Na nossa vida profissional e financeira, como podemos levantar os muros de proteção do 
Reino de Deus? 
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PRIVILÉGIO MEU, CARREGAR AS DORES DE CRISTO! 
CÉLULAS / Lição #04 
 
20:00 – Lanche 
20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 
20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 
Nos textos bíblicos que leremos, Paulo, Pedro, Jesus, afirmam algo sobre sofrimento. 
Entendemos que a vida cristã inclui sofrimentos. 
Para muitos, os sofrimentos são pura fonte de reclamação, tristezas ou desânimos. 
Não falaremos hoje dos sofrimentos da nossa alma cheia de angústias, dúvidas e erros, mas 
dos sofrimentos de Jesus que nos levam à Intercessão. 
 
2 Timóteo 2:1-3 / Hebreus 2:8 a 10 / Tiago 5:10, 11 

 
Muitos estão em busca da felicidade. “Eu mereço ser feliz”. 
Realmente Deus tem alegrias, felicidade para cada um de Seus filhos, mas a verdadeira 
realização, através da vida cristã, envolve dores. Muitas vezes não compreendemos, não 
identificamos corretamente, mas podemos aprender a transforma-las em intercessão. 
 
21:00 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 

1. Cite um tipo de sofrimento que as pessoas geralmente passam. 
2. Quais sofrimentos você já passou e reconhece pertencer à missão de Cristo? 
3. Você busca se livrar dos sofrimentos ou identifica-los e transforma-los em 

intercessão? 
 
Colossenses 1:24  
Paulo declara que o que sentimos no coração, as dores por pessoas que estão agindo errado, 
vivendo dificuldades, cegadas pelo inimigo, podem ser motivo de alegria. Como assim? 
 
PODEMOS TRANSFORMAR TODA INDIGNAÇÃO, TODA DOR CAUSADA POR ALGUÉM OU 
POR ALGUMA SITUAÇÃO, EM INTERCESSÃO. Isso é motivo de regozijo. 
Entramos no descanso do Senhor quando cumprimos a missão de Cristo, intercedendo pelas 
pessoas e circunstâncias à volta, ao invés de carregar tristezas. 
Até as dores dos nossos erros e defeitos podem ser transformadas em intercessão! 
 
Quantas vezes você já pensou até em desistir, por causa de um problema ou de uma pessoa? 
Que tal experimentar transformar isto em intercessão? 
Faz parte da nossa vida, carregar alguns sofrimentos que são de Cristo, os sofrimentos 
produzidos por pessoas ou necessidades que o Senhor quer transformar. Deus precisa de 
intercessores. Jesus intercede por nós. O Espírito Santo é nosso intercessor. 
 
21:15 – Dedique um tempo final orando por todos. Alguém pode desejar compartilhar um 
motivo. Alguém pode confessar ser um que reclama muito, que sofre demais, que busca a 
todo custo se livrar de problemas, mas agora quer levar ao trono de Deus como intercessão. 
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DEUS ESCOLHEU SOFRER 

CÉLULAS / Lição #05 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 

Na reunião anterior falamos dos sofrimentos de Jesus que nos levam à Intercessão. Mas 
essa reflexão não foi sempre admitida na história do cristianismo. Uma doutrina antiga 
defendida por Tomás de Aquino, Agostinho, John Wesley e outros estudiosos, dizia que 
Deus é incapaz de sofrer, pois é destituído de emoções. A chamada doutrina da 
impassibilidade divina tinha a intenção de proteger a reputação imutável de Deus, 
protegendo-a de uma imagem fraca, vulnerável ou manipulável pelos homens. Salmos 
18:30 diz que Deus é perfeito e Mateus 5:48 diz que o caminho de Deus é perfeito. Isso 
pode passar a ideia de que Deus não pode ser perturbado, até porque o Salmo 102:27 diz 
que Deus é o mesmo e que seus anos não tem fim. 
 
20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 
Hoje vamos nos debruçar sobre algumas perguntas intrigantes: 
- Deus pode sofrer?  - Deus é desprovido de emoções? – Deus é indiferente aos 

sofrimentos? Ele suporta os sofrimentos passivamente? Ele pode ser tentado ou 
manipulado ao ver nossos sofrimentos? Como Deus se envolve conosco? 

 

Ler Hebreus 4:14-16 / Mateus 1:23 / Salmo 23 
 

A Bíblia registra algumas características claras da natureza de Deus. Podemos aqui, cada 
um, ler textos a respeito dessa descrição sobre o caráter de Deus: 
 
Levítico 20:23 (sente desgosto); Deuteronômio 3:24 (forte e grandioso), 4:24 (zeloso e 
fogo consumidor) e 12:31 (detesta/odeia); Salmos 23:1 (é pastor), 91:4 (refúgio e proteção) 
e 106:40 ( abomina); Isaías 7:13 (repreende), 60:10 (se ira e demonstra favor) e  64:8 
(oleiro da nossa vida); Jeremias 7:18 (ciumento quando provocado), 9:24 (se agrada e 
sente prazer) e 14:19 (rejeita e se aborrece); Sofonias 3:17 (se alegra, deleita e regozija 
conosco); João 6:35 (pão vivo) 
E o que dizer das sensações que experimentamos com os frutos do Espírito (Gálatas 
5:22)?  
 
Isso parece emocional para você? Como pode um Deus revelado em Sua Palavra como 
comprometido conosco ser classificado como impossível? Como assim? 
C.S.Lewis disse que Deus não pode ser tentado contra Seu caráter. Ou seja, Deus é livre 
de manipulação. Ele é juiz, mas também é Salvador misericordioso. 
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 Ele leva tão a sério a aliança com Seu povo que acaba sofrendo por ele. Não há 
contradição entre a visão bíblica de que Deus é imutável e Seus planos de amor. Ele nos 
ama e essa é a maior prova de envolvimento. 
A Bíblia revela a personalidade divina. Mostra que o Deus do amor e do sofrimento não 
suporta a dor passivamente. Ao contrário, ele escolhe abraçar ativamente a dor e o 
sofrimento. Ao ir para a cruz sem merecê-la Jesus escolheu se envolver com a dor da 
conquista de muitos filhos para Deus. Ele espera o mesmo nível de comprometimento de 
nossa parte, através de um envolvimento em amor para com o mundo perdido. 

 

Jesus criou caminho onde não havia. Deus não desistiu de você. Você vai desistir do seu 
próximo ou se envolver em amor e compaixão com o sofrimento alheio? 
21:120 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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PALAVRAS SÃO SEMENTES – TRANSFORMANDO NOSSA GERAÇÃO PELA 
PALAVRA 

CÉLULAS / Lição #06 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 

Estamos vivendo tempos de emoções à flor da pele. Somos provados quando nos 
expomos à influência da linguagem dessa geração. A Bíblia nos orienta, em Provérbios 
4:4 e 13 e I Tess 5:21, a pôr a prova tudo que chega a nós, a reter o que é bom ensino e 
descartar o resto. A Bíblia também ensina que nossa palavra pode conquistar um lugar, 
um território, um coração. 
Nossa Palavra ou resposta deve ter o tempo certo (Provérbios 25:11 e Eclesiastes 3:7), a 
forma certa (Provérbios 15:1). Hoje vamos tratar do conteúdo certo daquilo que deve sair 
da nossa boca, porque palavras são como sementes que devem ser aplicadas na estação 
certa. 
 
20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 
Hoje vamos nos debruçar sobre algumas perguntas intrigantes: 
- Quando alguém te ofende como você reage?  - Você repassa todas as brincadeiras e 

mensagens que recebe em conversas, no celular ou email? - Uma palavra proferida 
pode impactar a sua vida? – Você se lembra de uma palavra que recebeu e influenciou 
sua vida (positiva ou negativamente)?  

-  
Ler Filipenses 2:14-15  e 4:4-8 

 

A partir do texto de Filipenses 2:14-15 - reflita com o grupo sobre a possibilidade de nossas 
ações nos transformarem no que somos. As perguntas que devem ser respondidas a 
partir desse texto são: No que você quer se tornar na vida em relação aos outros? Quais 
impactos você quer produzir na sua geração, especialmente em relação aos que convivem 
ao seu redor? 
 
A partir do texto de Filipenses 4:4-8 - reflita como é possível guardar a nossa mente de 
pecar. 
Paulo ensinou que a murmuração leva ao perecimento, à morte (I Coríntios 10:10), ou seja, 
uma palavra mal colocada ou uma crítica destrutiva abafa qualquer semente de 
crescimento. 
I João 3:15 diz que quem odeia seu irmão é um homicida; Jesus disse, em Mateus 5:22, que 
quem se encoleriza é tolo, um réu de morte. Temos que refletir que a cultura que o mundo 
passa adiante se reflete por gerações e precisamos romper com o ciclo de ministrações 
negativas, de palavras que matam. Devemos querer que a partir de nós só vida seja 
gerada. 
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Checando nossas reações: 
 
Veja o padrão de reação de Jesus:  
- em Lucas 22:19-21: na noite em que foi traído, Ele deu graças pelo pão que comia com o 
traidor; 
- em  João 6:11 Ele deu graças diante da falta de pão. 
 
FAÇAMOS, JUNTOS NA REUNIÃO E SEMPRE, O CHECK LIST DE FILIPENSES 4:8. Esse é o 
padrão para agasalharmos ou expulsarmos todo pensamento que vier à nossa mente ou 
mensagem que recebemos. Esse checklist é uma proteção que represa o que pode 
permanecer em nós e ser passado adiante. 
 
21:120 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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OLHANDO FIRMEMENTE PARA O SENHOR JESUS. 

O AUTOR E CONSUMADOR DA FÉ! 

CÉLULAS / Lição #07 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 

Textos Bíblicos: Hebreus 2:14-15 / 8:1-2 / 9:11-12;26  / 10:19-25 / 12:1-3, 13:8 / Mateus 17:2-8  

Vivemos em uma sociedade pós-moderna, movida por entretenimento, e quase tudo 
coopera para roubar nossa atenção. A internet tem nos consumido, muitas vezes 
escravizado. Tudo rouba nossa atenção: a crise, a política, o desemprego, a televisão...   

LEIAM Hebreus 12:1 

20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 

• Quanto você tem se ocupado com internet, WhatsApp, Facebook, durante o dia? 
• Você usa sabiamente estes recursos ou tem se tornado dependente, escravo das 

mídias e entretenimento? 
• Qual revelação do Senhor você tem tido, quanto a administração do tempo? 
• Durante o dia, seu olhar está fixo em quem? Jesus ou as coisas da terra? 
• Quanto tempo você dedica ao devocional, oração, comunhão com o Espírito Santo, 

servir as pessoas...? Quais são as prioridades do seu coração? 
 

LEIAM Hebreus 12:2 

Vamos refletir em três aspectos do “olhar firmemente para o Senhor Jesus”: 

1. Que tipo de olhar nós temos?  
O nosso olhar não pode ser distraído, fragmentado, voltado para as circunstâncias. O 
nosso olhar deve ser focado, concentrado, contemplativo. Um olhar que, ao se 
encontrar com o de Jesus, tudo mais cai por terra.  
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Mateus 17:8  

Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus.  
 

2. A quem nós olhamos?  
Quem é Jesus para você? Leiam Mateus 16:13-16 /  Apocalipse 1:8   
Estimule os participantes a proclamarem nomes de Jesus que falam profundamente a 
cada um.  

 

3. Olhar para Jesus no passado, presente e futuro. 
Hebreus 2:14-15, 4:16 / 8:1-2 / 9:11-12;26 / 10:15-23 

 

APLICAÇÃO PESSOAL   

Como trilhar este caminho? O padrão está em Hebreus 10:22-25 

21:120 – Dediquem um tempo final orando por todos. 
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Guarda o Teu Coração 

CÉLULAS / Lição #08 

 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 
Um barco afunda por causa da água que deixam entrar dentro dele. O que vai determinar 
o naufrágio ou não, a dúvida ou a fé, a ansiedade ou a paz, é o que está cheio o nosso 
coração.  
 
Provérbios 4:23 “Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida”. 
 
20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 
Do que devemos guardar o nosso coração?  
Como devemos guardar o nosso coração?  
Como mantê-lo cheio do que gera fé, paz e conduz a vitória?  
É possível guardar o coração sem esforço, dedicação ou renúncia? 
 
Questões para Refletir: 
 
Salmo 27:8 – “Quando disseste: buscai o meu rosto; o meu coração te disse a ti: O teu 
rosto, Senhor, buscarei”. 
 
O que é vida devocional com Deus? 
 
1) Não dar a Deus só um pouco do meu tempo ou um dia da semana.  (Salmos 27:4) 
2) Não dar a Deus as Palavras como gotas; mas que saia um dilúvio de bênçãos da minha 

boca. (Salmos 51:15) 
3) Deus ser sempre o meu primeiro pensamento da manhã. ( Salmos 19: 11-14) 
4) É ter sempre luz na minha janela, mesmo em dias nebulosos. (Filipenses 4:5-7) 
5) Deus enchendo cada um dos meus pensamentos.  (Isaias 55: 8-9) 
6) É ter o poder e a presença de Deus como meu alimento. (Marcos 12:24) 
  
 
 
21:20 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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A LEI DA SEMEADURA – O solo, as sementes e o cuidado.
 
 

CÉLULAS / Lição #09 

O objetivo desta lição é um despertamento pessoal. O que precisamos entender é que só 
eu posso avaliar a mim mesmo. Se dou ouvidos à Palavra de Deus, minha terra é sarada. 
Cabe a cada um sondar seu coração para saber que tipo de solo existe ali.  
Paulo ensina que o espírito do homem é que entende as coisas que nele está.  
I coríntios 2:11  
 
Leiam juntos LUCAS 4:4-8  e 11-15  
A parábola inicia dizendo “o semeador saiu a semear” (v.5). Perceba que a mesma unção 
derramada sobre Saul foi derramada sobre Davi. O que cada um faz com o que recebe é 
o que faz a diferença. O que vale é a reação pessoal à reflexão sobre a parábola. Por isso 
o texto diz: “Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça”. É certo que Jesus não falava a 
surdos, mas a pessoas que não davam ouvidos à Palavra. Quem quer ser despertado dê 
ouvidos à Palavra. 
 
A partir do texto reflita com o grupo: 
 
(v. 11) A semente é a Palavra de Deus proclamada – Quem dá ouvidos a ela tem a receita 
para recriar um solo fértil, produtivo. Passa a ter um local adequado para estabelecer. 
(v. 12) A parte que cai à beira do caminho – Um solo impenetrável, um coração duro que 
tem dificuldade de dar ouvidos ao que a Palavra orienta. Porque não tem a umidade da 
Palavra não se firma e o diabo arrebata. É a geração do prazer rápido, fácil e sem esforço. 
(v.13) A parte que cai sobre a pedra – São os que não criam vínculos ou compromisso com 
a verdade da Palavra. Até escutam e acham interessante, mas não suportam a prova. É a 
turma do “ôba, ôba”, do “se der eu vou..” e quase nunca dá, até que nunca mais dá. 
(v. 14) A parte que cai entre espinhos – Estes também dão ouvidos, e até se 
comprometem inicialmente, mas os deleites e as riquezas falam mais alto ou os cuidados 
dessa vida ocupam a agenda e o coração, sem deixar espaço para Deus e Sua Palavra. 
(v.15) A parte que cai em terra boa – São os perseverantes, que se mantém vinculados à 
seiva independentemente das circunstâncias. 
 
É preciso crer que sem a semente da Palavra, não há vida na terra. Para ser frutífera, a 
terra tem que ser ambiente receptivo e ávido pela semente. Terra boa é a que dá ouvidos 
(dá crédito) ao poder da semente. Essa é a cultura do Reino: a semeadura que dá frutos 
depende da qualidade da terra, já que a semente é da espécie que produz até cem por 
um. Deus estabeleceu a lei da semeadura desde a criação (Gên 1:12, 21, 24 e 26). Em Gên 
1:26 Ele colocou Sua própria semente no homem, mas o pecado corrompeu a semente e 
o homem passou a gerar uma semente corrompida (Gên 5:3). Adão gerou à sua 
semelhança (quando a semente já estava corrompida pelo pecado) e não mais à 
semelhança de Deus (semente pura e santa). 
O que me impede de amadurecer, regenerar e fluir não é Deus nem o pecado alheio. É o 
meu pecado. O solo que está em mim precisa ser mudado e regado pela ação do Espírito 
de Deus e Sua Palavra. Cabe a mim cuidar do meu território e acolher a semente da 
Palavra. 
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Checando nosso território e nossas reações: 
 
Qual espécie de solo é o seu coração? Qual espécie você gostaria de ser? Há brecha para 
o inimigo roubar a semente que Deus plantou em você? Como seu coração reage ao 
confronto com a Palavra de Deus? É desconfiado, resistente, petrificado? Há espaço para 
Deus em sua agenda e em seu coração? Você cuida da sua terra com vigilância e 
persistência limpando, tirando pedras, arrancando espinhos, arando, regando, gastando 
tempo? 
 
21:20 – Dedique um tempo final orando por todos. 
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A VIDA ZOE DE DEUS! 

CÉLULAS / Lição #10 

  

1. Lembrem-se do cuidado com a recepção das pessoas. Sala organizada, anfitriões 
servindo com alegria, palavras de boas-vindas e de benção para cada discípulo e 
visitante que chega. 

2. Se você lancha com sua Célula no início da reunião, trabalhe para que tudo já esteja 
pronto e terminem este período até 20:30. Alguns vão podem chegar atrasados, 
mas vão lanchando mais rapidamente. 

3. Tenham uma oração dando início à ministração e duas ou três músicas de louvor. 
Escolha bem as músicas, levando os irmãos a agradecerem, ministrarem alegria uns 
aos outros, louvor e adoração ao Senhor. 

4. Leiam o texto do tema do dia.  II Pedro 1: 3 a 11 -  Incentivem que cada um leia um 
versículo. Ajude os visitantes a manusearem a Bíblia, encontrarem os versículos e 
lerem também. 

5. Exponha em 10 minutos os pontos centrais do tema deste dia. 
 

2 Pedro 1:3  

“Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à 
vida e à piedade…” 

 

VIDA = ZOE (Palavra no Grego) ζωη - O estado de alguém que está cheio de vitalidade ou é 
animado / da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente  /  vida real e 
genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte já aqui neste mundo 
para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição na eternidade. 
Vida no padrão do Reino de Deus. Inclui intimidade com o Espírito Santo, Descanso da 
provisão pela fé em todas as áreas e autoridade pelos frutos e dons do Espírito para obras 
sobrenaturais de Deus através de nós! 

 

PIEDADE = EUSEBEIA (Palavra no Grego) ευσεβεια  -  respeito, fidelidade a Deus, 
espiritualidade, sensibilidade, devoção, amor fluindo, unção, dedicação… Característica de 
alguém confiante e descansado, que tem olhos e sensibilidade para servir a Deus e aos 
irmãos com máxima alegria e dedicação. 

 

Deus está mostrando, através de Pedro, que todas as coisas que nos conduzem a esta 
realidade já nos foram dadas. Cabe a cada um de nós aplicar fé e se empenhar 
diligentemente para alcançar e viver assim. 
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2 Pedro 1:4  

“…para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina…” 

Você crê realmente que ao se tornar membro da Igreja, pelo novo nascimento, você é 
participante da natureza divina? Como então deveríamos viver diante desta verdade? Quais 
as coisas que podemos “deletar” da nossa vida, uma vez que somos mesmo participantes 
da natureza divina? 

 

2 Pedro 1:5  

“…por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência…” 

O Reino é tomado por esforço, diz a Palavra de Deus. Esta geração é caracterizada pela 
falta de empenho para as coisas. Queremos tudo fácil, no aplicativo do celular. Mas quais 
atitudes cada um de nós precisamos tomar para conquistar e viver as verdades do Reino de 
Deus em benefício pessoal, familiar e do Reino de Cristo? 

 

O que significa para cada um de nós, as palavras Fé / Bondade / Conhecimento / Domínio 
Próprio / Perseverança / Piedade / Fraternidade / Amor? Como podemos agir 
diligentemente para alcançar isso diariamente? 

 

Veja a conclusão de alguns discípulos ou visitantes, de todo o assunto ministrado, 
baseados nestes dois versículos: 

2 Pedro 1:8  

“Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando,  

fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso 
Senhor Jesus Cristo.” 

2 Pedro 1:11  

Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida  

a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 

• Orem pela aplicação prática pessoal destas verdades na vida de cada um.  
• Orem por motivos pessoais e familiares daqueles que desejarem expressar alguma 

necessidade. 
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AS PERSEGUIÇÕES DA IGREJA DE CRISTO! 

CÉLULAS / Lição #11 

 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 
A IGREJA PERSEGUIDA 
Saibam o que representou para cada um, o culto do DIP/Domingo da Igreja Perseguida. 
Como aquelas notícias e as orações impactaram você? 
 
Romanos 12:12  
Romanos 8:35 
Marcos 4:17 
II Timóteo 3:12 
 
20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 
• Você já sofreu alguma perseguição por ser cristão? 
• Quais são as características da perseguição em nações em que não há liberdade 

cristã? 
• Qual é a nossa missão enquanto igreja do Senhor sabendo dos sofrimentos dos 

nossos irmãos cristãos? 
• O slogan: Engaje-se, ore, divulgue, contribua - tem sido uma realidade na sua vida? 
• Há esperança para continuar? 
• Agradecemos a Deus pela nossa realidade? 
 
 
Questão para Refletir: 
 
“Esta crise pode marcar um novo começo” Pr. Thabet – Líder da igreja cristã no Iraque. 
 
Dedique um tempo de oração intercedendo pelos pastores, missionários, líderes e 
cristãos do Iraque e da Síria. 
 
 
 
21:20 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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SANTIDADE – Levítico 19:1-2 

CÉLULAS / Lição #12 

  

Vivemos dias maus, dias de angústia, de intolerância, de impaciência, de relativismo e de 
pouco temor a Deus.  

A Palavra de Deus vai sendo difamada e seus Estatutos vão sendo descumpridos. Com os 
lábios, muitos têm amaldiçoado pessoas ao invés de abençoar.  

Sim, quando falamos de alguém, sem abençoá-lo, estamos amaldiçoando.  

 

• De que forma reagimos a essa realidade?  
• Qual o meu entendimento e discernimento espiritual com relação a isso?  
• Qual tem sido o meu posicionamento diante disso?  
• Quanto Deus tem podido contar comigo?  

 

O Evangelho de Jesus é simples, quando simplesmente obedeço. 

 

O Senhor requer de mim uma vida no altar: vigilância, oração, santidade.  

Devo clamar: “Venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.”  

Mateus 6:10  

Não posso me conformar com uma vida de repetição dos mesmos erros.  

Preciso orar: Senhor, faz-me refletir a tua glória.  

 

Texto para leitura: I Pedro 1:13-21 / Escolha alguns dos temas para priorizar, a fim de não ser 
prolongado na reunião. 

 

1. Cingindo o vosso entendimento (vs. 13) - Preciso preparar a minha mente e ajustá-la 
às verdades de Deus. Faço isso orando, estudando a Palavra e tendo tempo com 
Deus. 

2. Sede sóbrios (vs. 13) – ser sóbrio é ser calmo e sereno de espírito; não tenso, 
desassossegado e nervoso. Precisamos dar espaço para que o Espírito Santo nos 
revele estas verdades. 
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3. Esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus (vs. 13) – Jesus 
está voltando.  O nosso coração precisa ansiar por isso e não estar preso a coisas 
passageiras. (Mateus 6:19-21) 

 
4. Como filhos da obediência (vs. 14) – nossa vida precisa ser de submissão e obediência 

à Palavra. 
5. Não vos amoldeis às paixões que tínheis anteriormente na vossa ignorância (vs. 14) 

– não posso voltar a fazer o que fazia quando não conhecia as verdades de Deus.  
6. Tornai-vos santos (vs. 15-16) – nosso procedimento precisa ser santo, diferenciado. 

Deus quer tratar o meu comportamento: o que penso, o que falo, como ajo.  
7. Se Deus é nosso Pai (vs. 17) – não podemos nos portar de qualquer maneira. Somos 

peregrinos nesta terra. Aqui não é nosso lugar, temos uma pátria celestial (Filipenses 
3:20). 

8. Comprados pelo sangue de Cristo (vs. 18-19) – fomos resgatados do nosso fútil 
procedimento do passado. Vivemos agora em novidade de vida (Romanos 6:4). 

  

Devo buscar uma transformação verdadeira. É para a luta da santidade que Deus me chama. 
Eu decido amar, perdoar e abençoar! Não posso guardar lixo no meu coração. Deus me quer 
limpo e me quer livre! Senhor, o que preciso mudar hoje? Quais têm sido os meus pecados 
recorrentes? 

 

Santidade no meu interior: meus sentimentos precisam estar sob o governo de Cristo.  

Preciso guardar o meu coração Provérbios 4:23.  

Todos são afetados positivamente ou negativamente, pelo que existe em meu coração. 
Tenho pensado nisto? 

 

Oração: Existe algo do passado contaminando o meu coração? Coisas não resolvidas, 
mágoas, ressentimentos, por atitudes ou palavras? Preciso orar: Senhor, quero ser limpo, 
quero ser livre. Declaro em nome de Jesus: não recebo ofensa; palavra negativa não é para 
mim; eu perdoo as pessoas. Senhor, ensina-me a obedecer a tua Palavra; dá-me um coração 
igual ao Teu!  
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MEU TEMPO COM DEUS! 

CÉLULAS / Lição #13 

  

Qual tem sido a sua experiência com o TCD / Devocional Tempo Com Deus? 

Todos os meses a Igreja recebe as revistas, cada discípulo dedica um tempo de 15 ou 20 
minutos diários lendo, 

anotando o que ouve de Deus e colocando em prática a comunhão e intimidade com o 
Senhor e Sua Palavra. 

Você tem se dedicado a esta comunhão com o Senhor? Isto é fonte de vida, inspiração, 
instrução, força! 

Vimos o exemplo pastoral. 

No TcD do dia 02 Junho 2016 ele destacou algumas observações do texto de Neemias. 

O que estas observações representam para você?   

Quais detalhes o Senhor pode falar ao seu coração, para sua realidade de vida? 

 

Neemias 2:1-10  

1 No mês de nisã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante 
dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei; ora, eu nunca antes estivera triste diante 
dele.  

Quais motivos te deixam triste? São coisas realmente importantes, como a cidade 
de Jerusalém? 

2 O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser 
tristeza do coração. Então, temi sobremaneira 3 e lhe respondi: viva o rei para sempre! 
Como não me estaria triste o rosto se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, 
está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? 4 Disse-me o rei: Que me pedes 
agora? Então, orei ao Deus dos céus 

Quais são as suas reações diante da tristeza ou da necessidade de ação? Você busca 
direcionamentos de Deus ou realimenta a tristeza? Caminha com desânimo ou busca 
sabedoria?  
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5 e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, 
peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a 
reedifique. 6 Então, o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto 
durará a tua ausência? Quando voltarás?  

Você tem planos e estratégias ou fica procurando culpados? Quais as suas reações 
diante dos desafios? Você tem projetos nobres e ousadia ou nunca sabe o que fazer? 

(Leiam também os versos 7 a 9) 

10 Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita; e muito 
lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. 

Você sempre pondera que as resistências fazem parte quase obrigatória de todo 
desafio? 

 Você fica paralisado ou reúne forças para vencer? Você luta sozinho, se acumula de 
justificativas e desculpas ou encara os desafios de Deus para sua vida, como Neemias? 

A propósito; Qual o projeto de Deus tem sido colocado como um desafio pra você? 

Neemias era copeiro do rei, escravo, prisioneiro em terra estranha. Mas ainda assim 
tinha um projeto ousado para o Reino de Deus. Qual o projeto para Deus ocupa sua 
vida com prioridade? 
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REAFIRMANDO O EVANGELHO DE JESUS 

CÉLULAS / Lição #14 

  

I – Através da nossa identidade em Cristo 

− Efésios 2:1-6 – Antes de recebermos Jesus éramos filhos da desobediência e filhos da 
ira. Com a ação do Senhor em nossas vidas fomos transformados em filhos de Deus. 
Fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida e Ele nos fez assentar nos lugares 
celestiais. Nossa identidade e natureza mudou de filhos da ira para filhos da graça. 

− Colossenses 3:1-2 – Se fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas 
eternas do alto, e não as passageiras daqui da terra.  

− I Coríntios 10:31 – Devemos, então, fazer tudo com um novo propósito: para a glória 
de Deus. 

− Mateus 28:19-20 - Não podemos nos esquecer que a nossa principal missão é cumprir 
o “ide” por onde formos e onde estivermos. É ordenança do Senhor para cada um de 
nós. 

− II Coríntios 2:14-15 - Precisamos fazer tudo sendo luz e, em tudo o que fizermos, 
devemos exalar o bom perfume de Cristo. 

 

II – Através do nosso testemunho no trabalho 

− Gênesis 1:26-31 – Deus é um Deus trabalhador. Fomos criados à Sua imagem: somos 
trabalhadores e, por isso, nos realizamos no trabalho. O Senhor deu ao homem o 
privilégio de cuidar da terra e trabalhar no Seu Jardim. 

− Gênesis 3:17-23 Com a desobediência, o trabalho se tornou um fardo. Por causa do 
pecado ocorreu a primeira “demissão”: Adão foi expulso, “demitido” do Jardim do 
Éden e teve que ir trabalhar fora do Jardim. 

− A redenção prenunciada em Gênesis 3:15 envolveu três fases relacionadas ao trabalho: 
• 1ª Fase – Regulamentação do trabalho por meio da Lei: formas diversificadas de salários, 

empréstimos sem juros, tempo de descanso, assistência aos pais (aposentadoria, 
honrando pai e mãe), não roubar e não cobiçar o que é do próximo (trabalhar para se 
sustentar). 

• 2ª Fase – O Evangelho (Isaías 53:4): as dores que Jesus levou sobre Si incluem as dores 
do trabalho (fadiga, angústia, cansaço, injustiça, opressão e outros sofrimentos). 

• 3ª Fase – Novos Céus e nova Terra (II Pedro 3:13; Isaías 65:17-23): nessa nova terra haverá 
trabalho, mas sem os sofrimentos causados pelo pecado e pela queda. 

− Efésios 4:28 - Visão bíblica do trabalho:  É para abençoar outros, repartir com o 
necessitado, não somente satisfazer nossas necessidades. 

− Efésios 6:5-8 – Devemos trabalhar como se estivéssemos fazendo para o Senhor. 
− Efésios 6:9 – Da mesma forma, o patrão ou empregador também deve glorificar a 

Deus, servindo ao Senhor em seu trabalho. 
− Devemos também trabalhar ajudando nas tarefas de casa, evitando que alguns se 

sobrecarreguem mais que os outros. 
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Perguntas: Diante da afirmação “Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor.”, onde 
você se encaixa? O seu trabalho tem sido um peso ou uma satisfação para você? No seu 
trabalho Deus tem sido glorificado? 

ORAÇÃO: Peçam a Deus que os façam assumir a verdadeira identidade em Cristo. Que o 
trabalho de todos sejam lugar de bênção e que o Senhor seja glorificado através de cada 
trabalho. Orem por aqueles que se encontram desempregados e por aqueles que dependem 
da ajuda de outros. 
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RESGATANDO O SACERDÓCIO 
CÉLULAS / Lição #15 
 
20:00 – Lanche 
20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 
 
20:45 - Exposição da Palavra da semana 
Textos Bíblicos:  Genesis 1:26-31; 2:4-25   
(Leiam apenas os versículos chave. Separe-os com antecedência) 
 
Deus tem um projeto que se chama FAMÍLIA. Um plano perfeito para nossas vidas!  
Inquestionavelmente a autoridade da família foi dada primeiramente ao homem: os 
decretos, a ordenança e o encargo celestial para guardar o jardim. 
 
Vemos que Satanás trabalha o tempo todo para destruir este plano de Deus. 
Em todo o mundo, a sociedade insiste em oficializar o homossexualismo como algo normal, 
seja através de leis do homem, material didático empregado em escolas, livros, filmes etc.    
(Reforce que não vamos tratar ou discutir sobre este assunto e não podemos nos posicionar 
contra os homossexuais, mas sim contra o pecado do homossexualismo.) 
 
Percebemos também que cada vez mais o homem assume um papel omisso e fraco em suas 
famílias. Por consequência, na sociedade vemos as mulheres assumindo fortemente 
responsabilidades dos homens.   
 
20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 
Como vocês percebem hoje essa realidade em casa?  
Estão atentos ao sacerdócio do pai, do marido? 
Quais deuses têm tomado seu tempo e atenção? Sexo, futebol, dinheiro, ansiedades, 
materialismo? 
 
Vamos refletir sobre conselhos de Deus para os homens: 
 

• PRECISAMOS DE POUCAS COISAS - Devemos parar de correr atrás do vento e 
cuidar do nosso jardim, que é a nossa família!   Mateus 6:25-34 

 
• VENÇA A ANSIEDADE - O caminho é nos humilharmos diante de Deus e lançar toda 

ansiedade aos seus pés.     I Pedro 5:6-7 
 

• RESGATE SUA AUTORIDADE E SACERDÓCIO - Temos que trabalhar e buscar 
incansavelmente este alvo para nossas vidas. Devemos orar, buscar ao Senhor e 
sermos sacerdotes em nossa casa com sabedoria e graça.    I Pedro 5:8-11 
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• POSICIONE-SE! -  As respostas vêm do Senhor. Todos os homens precisam ser 
líderes frutíferos! Não será na força do nosso braço, mas no poder do Espírito 
Santo. Precisamos buscar a manifestação dos frutos e dons do Espírito Santo. 

 
• SEJA REFERÊNCIA DE OUSADIA, FÉ E FRUTIFICAÇÃO - O caminho é a unidade 

familiar e a busca das coisas que são do alto. É fundamental investirmos mais tempo 
com as coisas do Reino de Deus.   

 
Alguns passos para atingirmos este objetivo: Vencer a procrastinação / Buscar 
constantemente o crescimento espiritual / Priorizar experiências de fé e estudo da Palavra 
de Deus. Colossenses 3:1-3 
 
Se os homens se levantarem como sacerdotes e líderes do Senhor, teremos um avivamento 
nos lares e na Igreja!  Cuidem do seu Jardim!  Sejam homens inspiradores! 
 
21:20 – Dediquem um tempo final orando por todos. 
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Tema: O Inferno 
CÉLULAS / Lição #16 
 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 
Lucas 16: 19-31 - A Parábola do Rico e Lázaro 
 
“19 Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os 

dias se regalava esplendidamente.    20Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado 
Lázaro, todo coberto de úlceras;    21o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam 
da mesa do rico; e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras.    22Veio a morrer o 
mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; morreu também o rico, e foi 
sepultado.    23No hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão, e 
a Lázaro no seu seio.    24E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-
me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou 
atormentado nesta chama.    25Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida 
recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males; agora, porém, ele aqui é consolado, 
e tu atormentado.    26E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte 
que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para 
nós.    27Disse ele então: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai,    28porque 
tenho cinco irmãos; para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também 
para este lugar de tormento.    29Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas; ouçam-
nos.    30Respondeu ele: Não! pai Abraão; mas, se alguém dentre os mortos for ter com eles, 
hão de se arrepender.    31Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, 
tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.” 

 
20:55 - Perguntas a serem feitas aos participantes: 

 
1. Qual é o seu bem supremo?  
2. O que você busca e valoriza acima de qualquer outra coisa? 
3. O que dá sentido a sua vida? 
4. O que te motiva a viver? 

 
Mateus 10:28 
“E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes o que pode 
fazer perecer no inferno a alma e o corpo.” 

 
Questões para Refletir: 
Precisamos conhecer sobre o inferno para sondar nossos corações e refletir sobre em que 
estamos construindo a nossa identidade. Todos os que estão no inferno escolheram. Sem 
sua escolha, não seria inferno. 
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1. Em que você está construindo a sua identidade? 
2. Em que se baseiam suas escolhas? 
3. O que você faz como cristão na sua vida? 
4. Quem é você realmente? 
5. Você tem um nome, uma identidade que durará por toda uma eternidade? 
6. Como vai o seu coração? 

 
21:20 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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NOVO TEMPO – ALVOS DO SENHOR  

CÉLULAS / Lição #17 

 

20:00 – Lanche 

20:30 – Oração / Abertura / 2 Cânticos 

20:45 - Exposição da Palavra da semana 
 

Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. (Salmo 133) 

 

BEM-VINDOS AO REINÍCIO DE NOSSA COMUNHÃO EM CÉLULAS, IRMÃOS!   

Salmos 1 – Manhã / Salmos 2 e 3 – Noite 

Para todas as coisas, para cada assunto, o Senhor tem uma instrução para nós. Precisamos 
buscar a instância do governo do Senhor - Seu padrão, para sermos estes “bem-aventurados” 
(no original – “em marcha” – dando passos, chegando a um lugar), alcançando esta 
promessa. 

NÃO CONSIDERE “NORMAL” O QUE JÁ ESTÁ “COMUM” EM SUA VIDA! 

Seja determinado em cumprir a vontade do Senhor! Ele nos ensina como agir, nos 
conduzindo à Sua boa vontade: - “antes, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de 
dia e de noite”.  

Identifique áreas em sua vida que estão estagnadas, na área pessoal, familiar, conjugal, 
espiritual, ministerial, tendo convicção de que Deus é um Deus de ordem, e tudo Ele 
transforma quando obedecemos e buscamos em primeiro lugar o Seu Reino e a Sua justiça. 
(Mt 6:33)  

“UM SISTEMA DESORGANIZADO NÃO PODE COMPREENDER AS COISAS PERFEITAS DE 
DEUS”. 

Ele tem o melhor para nós na terra dos viventes! Se em alguma área você detecta que não 
prospera, não se conforme! Aprimore! É tempo de mudanças, de inconformismo, de ousadia 
e confiança, de discernimento e avivamento do Senhor em nossas vidas. (Hc 3:2)  

NÃO EXISTE LIMITES PARA O QUE O SENHOR QUER FAZER! CREIA, SOMENTE. SERÁ! 

Melhor é a sabedoria do que a força. (Ecl 9:16ª).  Mude hábitos, seja disciplinado, retenha os 
valores do Reino! Ele é contigo!! Ele nos designou para sermos reis na terra – peça, e Ele te 
dará as nações por herança (Salmos 2;10); Ele te instruirá, em todas as coisas, te fazendo 
lembrar de tudo que lhe tem ensinado (Jo 14:26). 
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CHEGAMOS AO MEIO DO ANO, E O SENHOR ESTABELECEU ALVOS PARA TRABALHARMOS 
EM 04 VALORES: 

1) Estudar a Bíblia e orar 
2) Cultuar e celebrar 
3) Compartilhar o Evangelho 
4) Termos comunhão e servir aos outros. 

Busquemos intensamente praticar a vontade do Senhor sobre estes alvos, meditando em sua 
Palavra, conhecendo e prosseguindo em conhece-lo. Com quebrantamento, intercessão, 
com humildade e rendição, e sinceridade de coração. As portas se abrirão para o mover do 
Senhor. 

Agindo assim, você será “como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu 
fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará”. (Salmos 
1: 3)  

Comecemos por orar e participar do nosso Domingo de Primícias e o Congresso de Homens. 

 
FAÇAMOS, JUNTOS NA REUNIÃO E SEMPRE, O CHECK LIST DE FILIPENSES 4:8.  
Esse é o padrão para agasalharmos ou expulsarmos todo pensamento que vier à nossa 
mente ou mensagem que recebemos. Esse check list é uma proteção que represa o que 
pode permanecer em nós e ser passado adiante. 
 
21:10 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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O MEDO E A PRESENÇA DE DEUS 

CÉLULAS / Lição # 18 

 

O objetivo desta lição é mostrar como Jesus conhece nossa fragilidade. Ele está sempre 
disposto a se revelar como o caminho da nossa paz. Ele nunca nos abandona e nos 
prepara para todas as circunstâncias até um despertamento pessoal afim de crermos que 
o melhor a guardarmos em nós é Ele, Sua Palavra e Seu Espírito.  
 
Leiam João 14:1-31 - A partir do texto reflita com o grupo: 

 

Neste capítulo Jesus aparece preparando Seus discípulos para viverem sem a presença 
física dele após o Getsêmani.  
Enquanto o mundo vive instabilidade e só passa mensagens de medo e insegurança, Jesus 
ensina neste capítulo sobre princípios que retiram de nós todo o medo e a ansiedade. 
 
O texto revela que: 
 
 Embora o mundo não tenha estabilidade, quando o amor de Deus entra em nós, o 

medo vai embora. I João 4:18 
 Jesus aponta O Caminho qualificado - João 14:6. Não é apenas um dos, mas “O 

Caminho”. 
 Deus tem planos de obras grandes para nós. João 14:12 
 
 Para cumprirmos o propósito de Deus, o texto revela que precisamos: 
 
 > DA PRESENÇA DE DEUS: João 14:9 e 11 
 > DO ESPÍRITO DE DEUS: João 14:16-17 e 26 
 > DA PALAVRA DE DEUS: João 14:23 
 > DA PAZ DE DEUS:  João 14:27 
 
O mundo quer implantar outras coisas em nosso coração, para roubar a paz e o lugar que 
é de Deus em nós.  O mundo quer ter um trono em nós também, para desacreditar a 
grande obra de Deus em nossa vida. 
 
No mundo espiritual nada acontece na nossa força. É impossível realizar as grandes obras 
de Deus quando não é Deus quem ocupa o nosso pensamento.  
Quando a primazia da nossa vida é Ele, Ele nos aponta o caminho! 
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Checando nosso território e nossas reações: 
 
Quando você tem medo, qual o primeiro caminho de escape que procura?  
Quais pensamentos e estratégias você usa?  
Quanto do mundo e quanto de Deus, do Seu Espírito, Sua Palavra e Sua paz, habitam em 
você? O que eu tenho que fazer para que as grandes obras de Deus aconteçam em mim e 
através de mim? 
 
21:20 – Dedique um tempo final orando por todos.  
 
 
 

 

Estou incentivando cada um dos líderes e 
auxiliares a dedicarem um tempo especial de 
oração pedindo ao Espírito Santo que flua 

poderosamente na reunião da Célula. 

Alguns minutos de meditação, sensibilidade à voz de Deus, busca com humildade, pureza, 
fome e sede. Dependência completa Dele.  

Vocês ouvirão o Espírito Santo inspirando em algo especial para cada discípulo, em cada 
encontro nos lares. 

Precisamos dedicar mais tempo no Santíssimo Lugar, ouvindo cada direcionamento de 
Deus. 
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ROTEIRO DAS CÉLULAS 

Lição 19 

  19:45 - Recepção de alegria e descontração / Quebra-Gelo 
  20:10 - Louvor e Adoração 

  20:25 - Oração inicial 
  20:30 - Exposição da Palavra na Lição da semana 

  20:45 - Ouvindo e ensinando os participantes 
  21:20 - Orando por cada vida 

  21:30 - Lanche 
  22:00 - Encerramento e despedidas 

 

Exposição da Palavra  

"Estamos vendo nesta semana sobre...” 

1. Temos um mapa de vida para este semestre 
2. Temos Valores inegociáveis 
3. No mapa estamos estudando sobre IDENTIDADE E DESTINO 

 

EU SOU FILHO DE DEUS – Herdeiro com Cristo 

Efésios 1:3-5  

Se sou filho, meu destino é reinar, pela oração!  

Romanos 8:14  

14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 

EU SOU SALVO  - Sou vitorioso 

2 Timóteo 1:8 e 9  

Se sou salvo, meu destino é vencer, pela fé! 

A fé vem pela Palavra. Estude a Bíblia. 

EU SOU MEMBRO  Pertenço ao Corpo de Cristo 

1 Coríntios 12:27  
EU PERTENÇO! 

Não veja isto da perspectiva da alma, desejando apenas ser suprido, mas ser ativo e 
vitorioso. 
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Se pertenço ao Corpo de Cristo, o meu destino é governar, em santidade. 

 

 

EU SOU MINISTRO / EMBAIXADOR  - Um Servo Comissionado 

Colossenses 1:21-23  /  2 Coríntios 5:18-21  
Se sou ministro, meu destino é exercer autoridade pela palavra profética. 

EU SOU IRMÃO!  (Vínculos) 

Colossenses 3:12-17  
Se sou irmão, meu destino é ser curado e crescer pela confissão. 
Se sou membro, meu destino é servir com os dons. 

Escolha algumas perguntas que fazem os participantes incluídos no compartilhar da 
Palavra. 

1. Escreva os motivos de oração que esta lição gerou no coração de cada discípulo ou 
visitante. 

2. Antes de orar, confira com alguns participantes o que aprenderam nesta lição. 
3. Orem juntos por todos! 

 

 

Estou incentivando cada um dos líderes e 
auxiliares a dedicarem um tempo especial de 
oração pedindo ao Espírito Santo que flua 

poderosamente na reunião da Célula. 

Alguns minutos de meditação, sensibilidade à voz de Deus, busca com humildade, pureza, 
fome e sede. Dependência completa Dele.  

Vocês ouvirão o Espírito Santo inspirando em algo especial para cada discípulo, em cada 
encontro nos lares. 

Precisamos dedicar mais tempo no Santíssimo Lugar, ouvindo cada direcionamento de 
Deus. 
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DESCOBRINDO A MINHA IDENTIDADE DE FILHO DE DEUS 

CÉLULAS / Lição # 20 

Textos Bíblicos:  João 1:6-8 / 22-23 /  Lucas 12:15  / II Tim 4:7 

Vivemos em uma geração que precisa resgatar a Paternidade.  

Deus não nos fez membros de igreja, evangélicos! Deus nos fez filhos!  

Como filhos precisamos entender Deus como Pai.  

Um dos grandes dilemas que a Igreja enfrenta atualmente é o espírito de orfandade e este 
problema afeta diretamente a sua identidade.  

Os cristãos têm encontrado grande dificuldade em se verem como Filhos!  

Filhos de Deus! Isto tem causado verdadeiros desastres nas famílias.  

Muitas vezes não sabemos desfrutar do amor, da presença e do carinho do Pai. 

Padrão Humano versus Padrão Celestial: TER x SER  

A sociedade de hoje vive uma busca frenética por TER, o foco tem sido TER, TER, TER. Isto 
tem afetado a identidade da Igreja, as pessoas deixam de buscar o que elas realmente são 
para correr atrás daquilo que a sociedade impõe para elas.  

Este fato tem gerado pessoas dilaceradas, deformadas e sem identidade, prejudicando todos 
os aspectos da nossa vida.  

Quando nos voltamos para a Palavra de Deus, Jesus nos mostra um padrão que está na 
contramão do mundo.  
No Padrão Celestial, percebemos que Jesus exalta o SER!   Lucas 12:15 

João Batista era um sucesso aos padrões do mundo?  

Mateus 3:4 / Mateus 11:7-9 /  Lucas 7:25 

O que Jesus fala sobre João Batista?  Mateus 11:11 Em verdade vos digo que, entre os nascidos 
de mulher, não surgiu outro maior do que João, o Batista; 

João sabia exatamente quem ele era: Uma voz que clama no deserto. João sabia 
exatamente a sua missão: Ele veio anunciar o Messias.  João 1:6-8; 22-23    
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A identidade de João era extremamente forte e sedimentada. Ele 
não se rendeu e nem se corrompeu, apesar dos desafios daquela 
época. 

 

Como vocês percebem hoje essa realidade em suas vidas?  

Quais os desafios para viver na contramão do mundo?   

Quem de fato é você frente às pressões da sociedade?  

Como você tem vivido sua identidade de Filho de Deus?   

 

O TER é vulnerável e o SER é eterno.  

Fomos criados por Deus com uma identidade, um sonho e um propósito.  

O cerne de uma pessoa bem-sucedida é viver no Centro da Vontade de Deus.   

Mais importante que seus resultados é saber quem você é em Deus e cumprir o Seu 
propósito!   Atos 13:22 

Cure a sua identidade!  

Coloque a sua vida, objetivos, esperança, motivação no “SER”! 

Quando deixarmos esta vida seremos aprovados?  

Poderemos dizer: Eu não perdi a minha identidade!  

HOUVE UM HOMEM CHAMADO...   II Tim 4:7 

 

21:120 – Dedique um tempo final orando por todos. 
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IDENTIDADE DE FILHO E VOCAÇÃO! 
ROTEIRO DAS CÉLULAS 

Lição 21 

João 1:1-14 – “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele 
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele 
nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens; a luz 
resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado 
de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, 
para que todos cressem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da 
luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele 
no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o 
que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem 
no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus; os quais não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez 
carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória 
do unigênito do Pai. ” 

 
Perguntas a serem feitas aos participantes: 

 
5. Qual é a sua nova identidade em Cristo? 
6. Por meio de quem e como a Bíblia nos ensina a sermos filhos? 
7. Você sabe qual é a sua vocação? Qual é o seu propósito? 
8. Porque você está nessa cidade, no seu emprego, nesta família? 

 
Verbo = palavra grega que significa LOGOS = lógica 
Lógica quer dizer propósito - Há um propósito para tudo vir a existir. 
 
O propósito de nossas vidas não está em nós mesmos, em nosso desejo, no que temos, e, 
sim, que formos criados por Deus. A nossa vocação é divina. Antes de nascermos, Deus já 
tinha um propósito para nossas vidas.  A vocação divina é revelada, não escolhida. 

 
Questões para Refletir: 
 
I Pe 2:9 – “ Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, 
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa 
luz. ” 
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O nosso propósito é proclamar a Gloria de Deus, exercendo a identidade revelada pelo 
Apóstolo Pedro. Nosso propósito é glorificar a Deus exercendo sacerdócio real (na minha 
casa, no meu trabalho, onde estiver), o que fazemos e como fazemos, fazemos como se fosse 
o próprio Deus. 

 
Salmos 146:5-10 
 A nossa vocação, o nosso chamado, é que quando defendemos a causa dos oprimidos, o 
Senhor é quem o faz; quando damos alimentos aos famintos, o Senhor é quem o faz. O quê 
e como fazemos é como se o próprio Deus o fizesse! 
 
O que falta para você exercer com mais segurança e ousadia, seu chamado, sua identidade? 
 
21:20 – Dedique um tempo final orando por todos.  
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A CURA DA LEPRA DO PECADO PRODUZ O LOUVOR QUE AGRADA A DEUS  

ROTEIRO DAS CÉLULAS 

Lição 22 

  

            1) Lucas 17:11-19 – A cura dos dez leprosos 

        Embora a lepra produza feridas, seu pior problema é que a pessoa torna-se insensível ao 
toque. Ela impede a pessoa de sentir seu corpo sendo, por exemplo, queimado ou cortado. 
Naquela época, onde as condições de higiene eram precárias, as pessoas eram mordidas 
enquanto dormiam, porque uma pequena ferida atraía vermes, baratas e ratos. Socialmente, 
era algo desagradável e indesejável, por causa das feridas e do mau cheiro. Por isso, o leproso 
vivia em um local afastado, fora do arraial e do convívio com o povo. Todos sabiam que, pela 
lei, eles não podiam se aproximar. 

          2) Números 12:8-10 – A lepra comparada ao pecado 

       A Bíblia compara a lepra ao pecado, porque o pecado torna a pessoa insensível. Muitas 
vezes as pessoas agem sem sentir que estão pecando. Até mesmo cristãos cometem pecados 
sem se sentirem incomodados e sem sentirem a dor do pecado. 

          3) Levítico 14:1-5 – A importância do sacerdote no processo de cura 

    “Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes.” (Lucas 17:14). A lei que 
regulamentava os casos de lepra dizia que, se um leproso se sentisse em processo de cura, 
deveria ir ao sacerdote para ser declarado limpo ou não. Tiago diz: “Confessai, pois, os vossos 
pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados…” (Tiago 5:16).  

        Hoje, como servos de Deus, somos sacerdotes e podemos ministrar uns aos outros a cura 
da lepra do pecado. Precisamos deixar que um sacerdote ministre sobre nossa vida para que 
sejamos libertos e curados: nosso líder, nosso pastor ou um irmão de confiança. Não permita 
que o diabo prenda você em uma vida medíocre simplesmente porque você não quer 
confessar o seu pecado. Mais vergonhoso do que confessar o pecado é alguém dar ao diabo 
legalidade sobre sua vida. 

          4) Lucas 17:14 – A obediência precede os milagres de Deus 

       “… Aconteceu que, indo eles, ficaram purificados.” (Lucas 17:14). A cura dos leprosos foi 
consequência de sua fé e obediência a Jesus. Muitos frequentam igrejas mas não obedecem 
ao Senhor. Outros vão aos cultos e não se prostram aos pés de Jesus. 
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           5) Salmo 148 – Um coração fervendo de louvor, adoração e gratidão ao Senhor 

 “Um dos dez, vendo que for a curado, voltou, dando glória a Deus, e prostrou-se com o 
rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe; e este era samaritano.” (Lucas 17:15-16). Ainda 
que recebamos milagres, corremos o risco de não voltarmos para agradecer. Muitas vezes 
não temos palavras de gratidão. É possível que um de casa não volte para agradecer e um 
estranho volte com gratidão a Deus no coração. Jesus disse àquele homem: “A tua fé te 
salvou” (Lucas17:19). Os outros nove foram somente curados, enquanto que ele, além de 
curado, foi salvo. Duas coisas podem me impedir de louvar ao Senhor: o pecado e a falta de 
gratidão. No cativeiro se penduram as “harpas”; não se entoam cânticos de louvor. Não 
podemos ser escravos do pecado e impedidos de louvar e adorar ao Senhor. (Salmo 137:1-4) 

 

Perguntas: Estou disposto a confessar o meu pecado para ser curado? O que me impede de 
abrir o meu coração? Tenho tido um coração grato ao Senhor por tudo o que tem feito por 
mim?  

 

Lembrem-se de que estamos estudando um Mapa. Um trilho para nossa vida cristã. Já 
passamos pelo passo de definirmos, crermos e vivermos nossa IDENTIDADE e DESTINO. 
Agora estamos vendo que aquele que conhece sua identidade se aproxima de Deus para 
louvar, agradecer, adorar, orar! Porém, o pecado pode impeder alguém desta comunhão com 
Deus e com os irmãos. 

Oração: Cada um peça a Deus que lhe mostre um sacerdote, um irmão ou irmã idôneos, com 
quem possa abrir o coração. Um discipulador.  
 
 
AVISOS: 
 
Aniversário do Projeto 
12 Anos! 
MATURIDADE. 
 
Sábado 19 horas 
Domingo 10 e 18 horas. 
 
O Asaph Borba estará conosco no Domingo. 
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Tema: PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO – A PRENSA E O PERFUME 
ROTEIRO DAS CÉLULAS 

Lição 23 

 
Objetivo:  
O objetivo desta lição é reconhecer que, para cumprirmos o propósito para o qual 
fomos recriados em Cristo, Deus precisa nos retirar de uma zona de conforto e nos 
amadurecer por meio de santificação e preparo para trabalharmos na grande 
comissão que nos foi confiada. 
 

Lucas 3:21-22 e 4:1 - Jesus, que é o nosso padrão referencial de vida, se submeteu 
a um processo de transformação no deserto, ao qual o Espírito Santo o conduziu 
para ser transformado e capacitado para seu chamado e missão. 
 
A flor de lótus, o lírio do Nilo e o papiro são símbolos egípcios do poder de 
transformação.  
A flor de lótus ornamenta festas, roupas, rainhas.  
Dela se retira um óleo que serve para perfumar, curar, unguentos para feridas e 
até para embalsamar os mortos, mas para sair toda a resina que resulta no óleo, 
para cumprir esse propósito, ela precisa ser esmagada e até fervida no processo 
de purificação da essência.  
 
Já o papiro é prensado, colocado na água e novamente prensado, suas gomas são 
trançadas, para resultar num material flexível e resistente que dura mais de dois 
mil anos. É usado para fabricar leque, papel e muitas outras utilidades duradouras. 
 
II Coríntios 4:17 – Nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno 
peso de glória. Deus usa circunstâncias e provações da vida para moldar nosso 
caráter e nos preparar para os alvos da missão. Podem ser provas na criação de 
filhos, nas áreas de finanças, negócios, desemprego, política e crise do país etc. 
 
II Coríntios 2:15-16 – Somos o bom perfume de Cristo. Não podemos reter o aroma 
de vida que Ele nos incumbiu de espalhar na Terra. 
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Lucas 8:38-39 – Você não foi liberto das garras do inimigo para ficar sentado num 
banco de igreja. É muito comum na Igreja nos acomodarmos na zona de conforto 
e nos esquecermos que temos uma missão de ir por todo o mundo para levar a 
mensagem de salvação a toda criatura. Submeta-se ao processo e leve o aroma de 
Cristo ao mundo. 
 

Ore ao final para que todos percebam a urgência da missão, entendam e queiram 
passar pelo processo de transformação. 
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RESGATANDO MINHA IDENTIDADE: LOUVOR, ADORAÇÃO E ORAÇÃO 
CÉLULAS / Lição #24 
 
Textos Bíblicos:  I Tessalonicenses 5:17-19 / Salmos 66:13-20 / Lucas 11:9-10 /Hebreus 
1:1-4 
 
Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo 
Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:17-19 
 
Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 

Nós oramos sem cessar? É possível orar sem cessar? 
Tenho dado graças em tudo? Como posso dar graças em tudo? 
Você tem apagado o Espírito Santo de Deus? 

 
Temos encontrado grande dificuldade em separar um tempo para o Senhor, 
acordamos diariamente e já nos envolvemos com muitas atividades, passamos um 
dia completamente atarefados, e nem percebemos que muitas vezes passamos 
todo um dia sem separar um tempo para Deus. 
Existe uma chave: eu preciso usar a minha voz! Orar, dar graças, profetizar, não 
apagar o Espírito Santo, todas estas atitudes estão interligadas. 
 
Como podemos tornar esta Palavra uma verdade em nossas vidas? 
 
1. Resgate sua identidade de Filho de Deus.  
Quando sabemos quem somos, o mundo não terá poder sobre nós. Em qualquer 
lugar que estiver, saberemos o que fazer e para quê fomos enviados.  
Quando decidimos andar no “mapa” de Deus para nossas vidas e seguimos suas 
instruções, caminhamos seguros, valorizados e amados. 
 
2. Seja uma pessoa de louvor e adoração a Deus.  
A falta de discernimento da identidade de Filhos de Deus afeta a nossa capacidade 
de louvar. Muitos não têm coragem de usar a voz porque não tem certeza de 
quem são. 
 
Todas as coisas que existem foram criadas pela Palavra de Deus! Hebreus 1:1-4 
Tudo é afetado pela Palavra!  Jesus é a Palavra! 
A Salvação vem pela Palavra. Romanos 10:8-10 

http://www.projetoadoradores.org/


 

www.projetoadoradores.org                                                                                                                                                        45 
 

 
 
 
 
O Louvor e a adoração afetam todas as coisas ao nosso redor!  Salmos 66:13-20 
A adoração genuína deve vir do fundo do nosso coração.  
Eu devo usar a minha voz para proclamar os atributos do Nosso Deus, não de 
forma religiosa, mas prostrado e rendido. Nós precisamos expressar o nosso amor 
a Deus através da nossa adoração. 
Os discípulos de Jesus só pediram uma coisa: Jesus, ensina-nos a orar. Lucas 11:1-4 
Cada vez que eu ajudo um irmão, levo dízimos ao altar, sirvo à Igreja, levanto a 
minha voz para orar e profetizar; Eu estou louvando!  
 

21:20 – Dedique um tempo final orando por todos. 
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O Mapa da Minha Vida – A Igreja 
CÉLULAS / Lição #25 

Mateus 16:18-19 – O Senhor deu as chaves (autoridade) nas mãos da Igreja. 
 
I Pedro 2:1-9 - Somos criados para manifestar (tornar público) as virtudes de Deus: a 
bondade, a fidelidade, o amor, a mansidão... 
 
Efésios 1: 20-23 – Somos a realização, a plenitude de Deus, a igreja, que é a reunião 
daqueles que foram chamados para fora, para anunciar as virtudes de Deus. Somos o 
Corpo de Cristo e Cristo o Cabeça. 
 
I Co 12:12-27 – Corpo de Cristo: relação de interdependência, membros ligados uns aos 
outros.  
Somos parte de algo maior. Se não entendo que faço parte e não faço a minha função, 
deixo de abençoar o Corpo. O que Deus me deu (dons) é meu, e precisa se manifestar 
para a Igreja através da comunhão. 

 
Os dons são distribuídos para cooperação, cada um fazendo o que sabe, com alegria, 

não fica pesado, cada um recebe, no fluir do corpo, da comunhão. 
 
Perguntas a serem feitas aos participantes: 
 

• Qual é a sua função e missão no Corpo de Cristo? 
• Quais são os dons e habilidades que Deus te deu? 
• Quem você é no Corpo de Cristo? 

 
Efésios 4: 15-16 – Unidade, auxílio mútuo, suprir a necessidade do outro – viver menos 
para nós mesmos, mais para o outro e para o Senhor.  
Efésios 2: 19-22 – A igreja é a família de Deus e está sendo edificada sobre a rocha, que é 
Jesus. Deus nos chamou para crescermos, amadurecermos em Cristo, que é o cabeça. O 
Espírito Santo nos capacita e o sangue de Cristo nos une. Eu cresço a partir do momento 
que estabeleço vínculos no corpo. 
Mateus 28: 18-20 – Não há como ser Igreja se não cumprirmos nossa missão: Pregar o 
evangelho. Temos a autoridade: Cristo. Não pode haver dúvida: não duvidar do que o 
Senhor pode fazer através da minha vida, porque não sou eu que faço é o Espírito Santo. 
 

O Desejo de Deus é que nenhum se perca.  
Para isso Ele usa o Corpo a fim de manifestar a sua glória. 

Na sua vinda, que Ele possa encontrar muitos filhos parecidos com Jesus. 
  

 
Momento de Oração:  
Orem destruindo fortalezas, toda mentira do diabo, qualquer construção mental que vai 
contra a palavra de Deus.  
Proclamem que somos livres, membros do corpo, família de Deus, pedra viva, homens e 
mulheres de Deus com o propósito de manifestar as virtudes de Deus. 
 

http://www.projetoadoradores.org/


 

www.projetoadoradores.org                                                                                                                                                        47 
 

 
 
 
 
O MAPA DA MINHA VIDA 

CORPO FAMILIA EDIFICIO NOIVA / A Igreja! 

CÉLULAS / Lição #26 

Meus irmãos, continuemos em unidade, o estudo do TcD, com disciplina e zelo. 
Leiam Efésios 2: 11 a 22. 
 
Sem Cristo vivemos sem esperança, sem Deus no mundo (v. 12), sem identidade, sem 
propósito, a mercê das circunstâncias. Temos estudado o “Mapa da Minha Vida”, e 
nestes estudos vemos a importância de entendermos e recebermos a revelação da nossa 
IDENTIDADE E DESTINO.  
 
Fomos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus, para reinarmos em unidade. 
(Unitas, em latim - único ou indivisível). Um só Corpo – Corpo de Cristo, templo e morada 
do Senhor, sendo transformados e edificados no relacionamento diário, servindo uns aos 
outros em amor, assim como Jesus viveu e serviu a todos. Sede, pois, imitadores de Deus. 
(Ef 5:1) 

        
       A Palavra, viva e eficaz, nos ensina que: 

 
- SOMOS FAMÍLIA - próximos do Senhor (vs.13), com acesso ao Pai (vs.18), cumprindo o 
Ide - a vontade soberana do Senhor, a cada dia de nossas vidas; somos filhos de Deus (Rm 
8:16,17/Ef 1:3-6/ Fp 3:14/Rm 8:28,29); 
- SOMOS CORPO – reconciliados pela cruz, por meio de Jesus, em um só Corpo (vs.16); 
somos feitura sua (Ef 2:10 a); nos vivificou juntamente com Cristo (Ef 2:4,5); pertencemos 
ao Corpo de Cristo;  
- SOMOS EDIFÍCIO – família de Deus (vs. 19); canal da ação do Espírito Santo na terra, para 
restauração das famílias; anunciadores das Boas Novas/Evangelho (Is 61:1); criados em 
Cristo Jesus para as boas obras (Ef 2:10 b); Cristo é a cabeça da igreja (Ef 5:23b); 
- SOMOS NOIVA - Eu sou do meu amado (Ct 6:3); como o noivo se alegra da noiva, assim 
se alegrará de ti o teu Deus (Is 62:5); vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se 
aprontou (Ap 19:7); mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro (Ap 21:9); e as que 
estavam preparadas entraram com ele para as bodas (Mt 25:10); pois era perfeita, por 
causa da minha glória que eu pusera em ti (Ez 16:14) 
 
Tenha a expectativa da Noiva – Igreja, que aguarda pelo Noivo – Jesus, para o Encontro 
nos ares. (I Tes 4:17), “para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem 
coisa semelhante, mas santa e irrepreensível”. (Ef 5: 27) 

 
Sejamos diligentes e prudentes, pedindo ao Espírito Santo discernimento, e que 
recebamos a revelação de IDENTIDADE. Com perseverança solidificada, firmados na 
Rocha, andemos no firme fundamento (Hb 11:1), rendidos àquele que é a Cabeça do Corpo 
– Jesus Cristo. E nós, membros do Seu Corpo – Sua igreja - sejamos guiados no Caminho 
como um só Corpo e um só Espírito (Ef 4:4), e para a Sua glória. Amém!   
 
 Apocalipse 22:17  /  Eclesiastes 9:8  / Mateus 25:7  /  Apocalipse 19:7-9 
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O MAPA DA MINHA VIDA - A Igreja como Tabernáculo 

CÉLULAS / Lição 27 

 

Apocalipse 21:3-8 – “Eis o tabernáculo de Deus com os homens.” Se nesse texto Deus está fazendo 
menção do Tabernáculo no Céu, certamente trata-se de algo muito importante. Precisamos saber 
mais sobre o que é a Igreja e conhecer a relação entre ela e o Tabernáculo. 

 

Quando o povo de Israel se acampava no deserto, as doze tribos eram dispostas organizadamente em 
torno do Tabernáculo. A vida do povo de Israel era em torno do Tabernáculo. No deserto, o Senhor 
alimentava o povo com maná, protegia o povo por meio da nuvem de dia, da coluna de fogo à noite e 
se manifestava ao povo por meio do Tabernáculo. Se a minha vida não for em torno do Tabernáculo 
estarei perdido! Não terei a nuvem, o calor, o alimento e a condução para a terra prometida. Deus quer 
a nossa vida em torno do Seu projeto. O Tabernáculo é a expressão física do projeto de Deus: o átrio, 
o santo lugar e o Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. 

 

Átrio – a porta de entrada do átrio é a pessoa de Jesus (João 10:9). Nesse lugar se encontravam:  

1) o altar de bronze: sacrifício, entrega, confissão (I João 1:9); 
2) a pia de bronze: perdão, purificação, vestes lavadas (Apocalipse 22:14).  

Santo Lugar – vida de discipulado, lugar do culto, relacionamentos, célula, oração, ensino para 
crescimento e amadurecimento, lugar de se  aprofundar em um relacionamento com Deus e com o 
corpo.  

Santo dos Santos – sabedoria, revelações e vida de intimidade com Deus. 

 

Relação entre o Tabernáculo e o Homem 

 I Tessalonicenses 5:23  

Tabernáculo Homem  Propósito 

Átrio  corpo Vida terrena 

Santo lugar alma Vida na Igreja 

Santo dos Santos espírito  Intimidade com Deus 

 

Preciso saber que eu sou o Tabernáculo (I Coríntios 3:16). Ao mesmo tempo que, individualmente, 
somos o Tabernáculo, como congregação, juntos formamos o Tabernáculo. O própósito maior e 
principal de Deus está expresso no Tabernáculo:  Deus nos quer no Santo dos Santos, no Santíssimo 
Lugar. Quando Jesus morreu na Cruz, o véu do santuário se rasgou e o sangue de Jesus nos deu livre 
acesso ao Santo dos Santos (Mateus 27:50,51; Hebreus 10:19-23). 
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O que é uma vida de intimidade com Deus? O lugar de intimidade é reservado aos amigos. Se alguém 
é amigo de Deus tem muita coisa para conversar com Ele (João 15:15). Discernir o corpo envolve ter 
uma vida de intimidade com Deus. Se eu não discernir a igreja, hoje pode estar tudo bem comigo, mas 
isso não garante que vai continuar assim. Discernir o corpo é discernir o Tabernáculo. Examine-se o 
homem a si mesmo, diz a Palavra de Deus. Muitos participam da ceia do Senhor sem discernir o corpo 
(I Coríntios 11:28,29). Quando discirno o corpo me disponho a servi-lo. Quem não serve o corpo está 
fraco e doente; alguns estão até mortos (I Coríntios 11:30). Para aprender a discernir o corpo preciso 
estudar a Palavra, honrar e adorar ao Senhor e ter intimidade com Ele. 

Quero mais de Deus! Decido que não quero conduzir a minha vida do meu jeito. Eu tenho um alvo: 
viver no Santo dos Santos, na presença do Senhor, contemplando a Sua glória e fazendo a Sua 
vontade.  

Você tem desenvolvido uma vida de intimidade com o Espírito Santo? 

Oração: Que o Espírito Santo de Deus nos leve a buscar um relacionamento mais profundo com Ele. 
Não queremos viver apenas no Átrio, cuidando dos nossos interesses; não queremos viver apenas no 
Santo Lugar, cumprindo nosso papel de um cristão ativo na Igreja; queremos ir além, queremos uma 
maior intimidade com Deus. 
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O QUE É DISCIPULAR? 
 
Estes assuntos abaixo, estas e outras perguntas tão pontuais, fazem parte de uma caminhada 
de discipulado. 
O discipulador precisa ser um discípulo também, e deve ter vida com Deus para acessar o 
coração do discípulo. O discípulo deve ter humildade e renúncia aos pés da cruz, a fim de se 
expor a Jesus através das perguntas e desafios que nos conduzem para a santificação. 

 
Relacionamento com Deus.  
 

• Como está o seu relacionamento com Deus?  
• Como você se sente diante de Deus?  
• Qual é o seu tempo sozinho com Deus?  
• Quanto tempo você tira com Deus por dia? 
• Quando acontece este tempo de comunhão?  
• Onde acontece?  
• Como você conduz este tempo de relacionamento com Deus?  
• Como é o seu tempo de oração?   
• Como é o seu tempo de leitura da Palavra de Deus?  
• Como você cultiva mais intimidade com Deus?  
• que você fala para Deus quando está em comunhão? 
• que você ouve de Deus? 

 
 

Relacionamento com a Família.  
 

• Como está a sua família?  
• Quais sentimentos você tem acerca de sua família?  
• Que tipo de relacionamento você tem com seu cônjuge?  
• Como você cuida de seus filhos?  
• Como você ser relaciona com seus irmãos?  
• Como você se relaciona com seus pais?  
• Você está ganhando a sua família para Jesus?     
• Quanto tempo você dedica à sua família por dia?  
• Quanto tempo e investimento é dedicado à sua família nos finais de semana?   
• Você realiza culto doméstico?  
• Como acontece este culto, ainda que não seja semanal?  
• Você ora com o seu cônjuge? Ele ora por você? 
• Você está andando em amor, sem grosserias, sem palavras duras ou gritos, em casa com 

o cônjuge e os filhos?     
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Relacionamento com suas autoridades. 
 

• Você tem alguma dificuldade para se submeter a liderança?  
• Como você trata os seus pais?  
• Que tipo de relacionamento você tem com seu patrão?  

 
Lembre-se você não pode liderar se não sabe ser liderado.  
 

• Você tem o costume de criticar as ações de sua liderança em casa, na igreja, escola, ou 
trabalho?  

• Como é o seu relacionamento com os colegas de escola, ministério, trabalho, 
vizinhança?  

• Você tem algum discípulo?  
• Como é o seu relacionamento com seus discípulos? 
• Como você se relaciona com pessoas do sexo oposto?  
• Você se sente tentado emocionalmente ou sexualmente?  
• Você enfrenta alguma tentação referente a atos sexuais ilícitos ou qualquer outro tipo 

de pecado?  
• Como você tem cuidado dos pensamentos, palavras, ações, olhares, sentimentos, 

desejos, vícios…? 
 
 

Relacionamento com dinheiro.  
 

• Você tem compromisso de não amar o dinheiro? 
• Você se preocupa com dinheiro? 
• Você tem receios de gastar ou investir dinheiro? 
• Você é muito preocupado em guarde dinheiro?  
• Como é o seu compromisso com dízimos e ofertas?  
• Você tem compromisso pessoal de ajudar pobres e necessitados?  
• Quais atitudes ou reações você tem quando ganha algo ou recebe dinheiro?  
• Como você expressa integridade no uso das finanças?  
• Como você avalia sua administração geral e uso das finanças? 
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Atitudes do coração.  
 

• Como você lida com o orgulho?  
• Você é constantemente afetado por desânimo?  
• Você identifica preguiça em alguma área das suas atividades ou responsabilidades?  
• Você já passou por alguma tentação de roubo, ainda que seja a sutileza de pegar ou 

“emprestar” algo sem permissão?  
• Existe no seu coração ou na sua história mágoa ou ressentimento contra alguém?  
• Você está andando em amor, paz e perdão com todos?  
• Você tem algum problema com mentira ou “pequenas inverdades”? 
• Você já enganou alguém, mesmo que só contando um fato, exagerando um pouquinho?  

 
 

Uso do seu tempo . 
 

• Como você administra seu tempo? 
• Quanto tempo do seu dia é gasto com televisão, revistas, internet, jogos, celular e etc.?  
• Quando você assiste televisão ou lê revistas?  
• Você é faminto por notícias, filmes ou fotos na internet? 
• Você é atraido por piadas? 
• Que tipo de cuidado você tem com seus olhos e pensamentos?  
• Quais as prioridades da sua vida? 
• Quais as prioridades do seu chamado cristão? 
• Quais os seus investimentos para o futuro? 
• Como você economiza tempo?  
• Como você aproveita seu tempo?  
• Você consegue dizer “Não” quando necessário?  
• Como você organiza sua agenda semanal? 
• Como você trabalha para não ser controlado por compromissos? 
• Como você organiza as coisas para que não sejam esquecidas?  
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Vida ministerial . 
 

• Como vão os seus discípulos?  
• Você tem pelo menos 3 discípulos? 
• Seus discípulos já têm discípulos? 
• Eles estão sendo bem cuidados no ensino dos princípios do Reino de Cristo?  

 
 

Detalhes na sua vida ministerial.  
 

• Você sabe fazer visitas?  
• Quais são os seus “Natanaéis”? 
• Você se encontra com alguém não convertido para proclamar o Evangelho? 
• Você se disponibiliza para visitar novos convertidos?   
• Como você se prepara para visitas? 

 
É importante que cada discipulador faça visitas com o seu discípulo, a fim de demonstrar como 
realiza-las de forma frutífera.  
É importante os discipuladores visitarem pelo menos um “Natanael” (visita evangelística) e 
pelo menos um novo convertido, junto com seus discípulos. 
 
 

Como está o seu envolvimento na célula?  
 

• Como vai a sua Célula? 
• Qual o seu compromisso com seus irmãos da Célula? 
• Sua participação na reunião semanal é constantemente comprometida ou prioridade 

absoluta? 
• Você se relaciona pessoalmente, em outros momentos, com irmãos da sua Célula? 
• Sua Célula tem a visão clara, correta, bíblica, acerca da Igreja local? 
• Sua Célula tem a visão clara, correta, bíblica, acerca das Células? 
• Sua Célula tem a visão clara, correta, bíblica, acerca do Discipulado? 
• Você reconhece crescimento espiritual e frutificação na sua caminhada? 
• Além da sua família, você tem testemunhado de Jesus para seus parentes?  
• Você está ganhando seus vizinhos para Jesus?  
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Na vida profissional, no ambiente de trabalho, na vizinhança, há uma grande importância em 
sermos pessoas que trabalham de forma exemplar. Isso é testemunho inegável da presença do 
Reino de Cristo, do Espírito Santo vivendo dentro de nós.  
 

• Você tem cuidado deste testemunho? 
• Você sabe ouvir a voz de Deus? 
• Como Ele fala a você? 
• Você tem palavra clara de Deus acerca do seu futuro, de passos diários, condutas, 

valores, família, ministério…? 
 
 
 

LONGANIMIDADE 
 
Longanimidade é um fruto do Espírito. 
Deus é longânimo. 
Ele é paciente, misericordioso e gracioso para conosco. 
Portanto, precisamos ser assim com todas as pessoas. 
 
Estas perguntas não representam uma obrigação, um alvo a ser alcançado rapidamente, para 
adquirimos mérito ou bençãos. 
Este é o processo de santificação. 
Dia após dia. Como a luz da aurora, brilhando cada vez mais. 
 
Tenha paciência, amor, longanimidade com você mesmo e com os discípulos. 
Os pequenos e diários passos, continuamente, valem mais que aparentes mudanças 
repentinas, grandiosas. 
 
Nunca desista de ninguém. 
Persevere. 
Ame incondicionalmente. 
 
 
 
COMUNIDADE CRISTÃ PROJETO ADORADORES 
BELO HORIZONTE Minas Gerais 
 
Avenida Silva Lobo, 280 Bairro Calafate 
+55 31 3224 2800 
www.projetoadoradores.org 
Pr. Sóstenes Mendes Xavier 
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