
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A natureza nos mostra, em todo o tempo e lugar, a importância que Deus dá às estações, ao 
tempo devido, ao planejamento. Na descrição da criação do universo no livro de Gênesis vemos 
claramente o Senhor pontuando: “e houve tarde e manhã... o terceiro... o quarto... o quinto dia...” 
 

“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém 
no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, 
o seu prazer está na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é 
como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo, dá o 
seu fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo quanto ele faz será bem-sucedido.” 
Salmos 1:1-3 
 
“Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros comam; 
porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos 
gozarão por longo tempo das obras das suas mãos...” Isaías 65:22 
 
“Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor,  
verão e inverno, dia e noite.” Genesis 8:22  
 
“Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do 
céu.” Eclesiastes 3:1   

 
Somos bagunçados, tudo no improviso, 

sem planejamento adequado ou 
estamos nos tornando excelentes, como é o nosso Pai? 

 
 
AS FESTAS DO SENHOR 
Estudamos sempre sobre as festas bíblicas. Elas não são rituais da cultura dos judeus, são “santas 
convocações” do Senhor para o Seu povo. 
Nestas festas aprendemos os valores eternos do Reino e vemos claramente a precisão de Deus 
com as datas, as estações. O tempo certo da semeadura é respeitado em qualquer cultura, em 
qualquer nação, é a natureza; assim deve ser na nossa vida. 
 
(Sobre cada festa bíblica você deve escutar as ministrações disponíveis no site do Projeto.) 

 
DISCIPULADO 1/1 

DILIGÊNCIA, EXCELÊNCIA E PRECISÃO DAS ESTAÇÕES DE 
DEUS 
 
Foi Deus quem criou as estações. Organizadamente, seu Reino flui de forma 
planejada. Submeter aos Seus princípios assegura-nos prosperidade e paz. 
As Festas Bíblicas nos revelam princípios e planos divinos e nos estabelecem 
um trilho, um ritmo de caminhada em cada uma das estações de Deus. 

Você se ocupa de conhecer esses princípios? 
Você já experimentou os frutos das Festas? 

 



“Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente 
à terra; depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente 
germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica: 
primeiro a erva, depois, a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o 
fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.” Marcos 
4:26-29 
 

Jesus está ensinando o padrão do Reino. As coisas da vida, da natureza, do Céu, todas estão 
relacionadas a uma excelência divina que inclui planejamento, tempo certo, 
oportunidades, estações, progressões, hierarquias, desdobramentos, causa e efeito. 
 
Porque nossa vida, muitas vezes, não segue essa diligência? 
 

• A PROCRASTINAÇÃO 
• O IMPROVISO 
• A FOLGA 
• PREGUIÇA 
• IGNORÂNCIA 
• DESCULPAS 
• ACHOLOGIAS 
• FALTA DE HUMILDADE PARA BUSCAR AJUDA 

 
Quais dessas coisas você reconhece em você e pode colocar diante do Senhor hoje, com 
arrependimento para uma transformação? (Essa não é uma pergunta para ser respondida na reunião da Célula, 
mas para ser levada individualmente ao altar do Senhor.) 
 
4 Perguntas para as conversas no Encontro das Células 
 
 

1. Nós somos bagunçados, tudo no improviso, sem planejamento adequado ou 
estamos nos tornando excelentes, como é o nosso Pai? (Não vamos conversar sobre como as 
pessoas são, sobre como a sociedade está, vamos testemunhar sobre como cada um de nós se vê e sobre o 
que cada um reconhece e toma como valor para mudanças hoje.) 

 
2. Porque, muitas vezes, não seguimos uma excelência no planejamento adequado? O 

que deve ser mudado na sua vida para uma precisão maior nos momentos certos 
de cada ação? 

 
3. Você tem um exemplo de ações precisas que geram frutos certos porque foram 

tomadas na hora certa, na estação devida? 
 

4. Quais áreas ou quais assuntos você pode testemunhar na reunião da Célula, que 
serão cuidados com prioridade, para que o planejamento, a excelência do tempo e 
modo certos sejam adotados a partir de hoje? 
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