COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (03 à 07JUL17)

TEMA : BÊNÇÃOS QUE DEUS TEM PARA NÓS

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 070
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Efésios 1:3-9
Este estudo se propõe a auxiliar você e seus discípulos a reconhecerem quantas bênçãos recebemos
através de Jesus Cristo. O verso 3 declara que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, as bênçãos que recebemos são completas, suficientes e
mais do que simples favores imediatos, são espirituais e liberadas diretamente dos céus.
Qual é o pai que tem prazer em ver seu filho passar necessidades? Um bom pai não é aquele que faz
todas as vontades de seu filho, mas aquele que supre as necessidades de seu filho. Inclusive destaco
uma promessa acerca da provisão de Deus, em Fp 4:19: O meu Deus suprirá todas as necessidades
de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
1. A bênção da REDENÇÃO. Para sermos Povo de Deus e desfrutarmos do acesso à Sua presença,
precisamos nos livrar dos nossos pecados. Redenção significa cancelamento de dívida e foi
exatamente isto que Jesus Cristo fez por aqueles que a Ele se entregam. Observe o verso 7: Nele
temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da
graça de Deus... Quem não tem redenção é cativo, seqüestrado pelo pecado e conseqüentemente
pelo espírito que age nos filhos da desobediência (Ef 4:17 e 18 nos dão uma idéia de como vivem as
pessoas que ainda não tiveram sua redenção efetivada por conta de se recusarem a receber a graça e o
poder do sangue do Cordeiro).
2. A bênção da nossa ADOÇÃO por parte de Deus. Esta é a maior das bênçãos que poderíamos
receber através de Jesus Cristo. Leia o verso 5: Em amor nos predestinou para sermos adotados
como filhos, por meio de Jesus Cristo... Nos tornamos filhos adotados mediante a nossa fé em Jesus
Cristo como o Unigênito de Deus que foi morto por nossos pecados (Jo 1:12). Por isso temos a
liberdade de chamar Deus de Abba, a forma como Jesus se referia a Deus Pai. É assim que o Espírito
Santo nos incentiva a tratarmos com Deus! (Rm 8:15-16). Aqui em Ef 1:14 o apóstolo ensina que o
Espírito é o penhor, a garantia de que fomos aceitos como filhos.
3. A bênção de compormos o Povo Santo, Fiel e Eleito. O Povo particular de Deus, aquele que
desfruta de Sua presença. Trata-se de um projeto que Deus desenvolveu antes da fundação do
mundo. O projeto de ter um povo particularmente Seu, que fosse como Ele: santo, fiel,
irrepreensível... Observe o verso 4: Porque Deus nos escolheu nele (em Cristo) antes da fundação do
mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O Plano já estava traçado antes de o
mundo ser criado. Na Eternidade, o Filho fora destinado a cumprir o caminho que percorreu aqui até
passar pelo Calvário. Abraão recebeu esta revelação de Deus, acerca da bênção que se estenderia
para famílias de toda a Terra (Gn 12:3) – isto se cumpriu através de Jesus Cristo. Está incluída nesta
bênção o privilégio da comunhão com os demais filhos adotados que compõem a Família de Deus
na Terra (Ef 2:19).
4. A bênção de VIVER na Terra uma vida em Cristo. Por conta do que recebemos através de
Jesus Cristo, temos o privilégio de viver aqui não sendo mais daqui. Entende? Agora somos cidadãos
celestiais. Nossos nomes estão no Livro da Vida do Cordeiro e a vida aqui na Terra é
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transitória. Nossa provisão vem diretamente das regiões celestiais, o exato lugar onde Cristo está
neste momento (v. 20). A comunidade celestial não nos vê como peregrinos ou forasteiros, mas
como autênticos concidadãos dos santos. Assim, a vida aqui deve ser para o louvor da glória de
Deus (Ef 1:12). Isto quer dizer, uma vida que louve, que realce a glória do nosso Deus. Esta
expressão para o louvor da glória é utilizada por Paulo três vezes no texto base deste estudo (vs: 6,
12 e 14). Esta e a nossa vocação.
Toda bênção tem um ônus, uma responsabilidade. Você foi perdoado, aceito como filho de Deus Pai,
tornou-se parte de um Povo e recebeu uma Vida Nova em Deus. Agora cabe dedicar-se a viver para o
louvor da glória do Senhor. Não queira menos do que isto!
Sugestão: Querido líder de célula, à medida que você apresentar cada uma das bênçãos alistadas no
estudo, pare e leve seu grupo a declarar em uníssono uma palavra de apreço por tal bênção. Exemplo:
Senhor, louvado seja o teu Santo Nome por haveres operado a redenção da minha vida através do
sangue de Jesus Cristo. Depois, Senhor, louvado seja o teu Santo Nome por haveres adotado como
Teu filho e porque eu posso chamá-lo de Pai.

Agora todos em uma só voz digam; EU SOU ABENÇOADO: PORQUE
“BENDITO O DEUS E PAI DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, O
QUAL NOS ABENÇOOU COM TODAS AS BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS
NOS LUGARES CELESTIAIS EM CRISTO”.

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL: (10 À 11JUL17)

TEMA : Recebendo a plenitude da Bênção

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 071
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Lucas 17:11-19
Quebra-gelo: Em sua opinião o que é receber a plenitude da benção?
Introdução: O texto lido fala sobre 10 homens que tinham as mesmas necessidades, serem curados
da lepra. Através desta passagem bíblica aprendemos que é da vontade de Deus abençoar a todos.
Embora só um leproso voltasse para glorificar a Deus, sendo que os dez foram curados. Em Mt 5:45
Jesus disse que Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e
injustos. Agora, sem dúvida a maior lição que Jesus nos ensina neste texto, é: Deus quer nos
abençoar com a PLENITUDE DA BENÇÃO (Rm 15:29) e não apenas com uma benção parcial.
Nesta noite vamos aprender juntos.
04 ATITUDES PARA RECEBERMOS A PLENITUDE DA BENÇÃO
1ª Atitude – SE APROXIMAR DE DEUS – (Tiago 4:8). Aproximar de Jesus é o primeiro passo
para recebermos a plenitude da benção. Esta foi a primeira atitude que os dez leprosos tiveram, eles
saíram ao encontro de Jesus. Ainda hoje, Deus é galardoador (presenteador) daqueles que O buscam.
(Hb 11:6) PERGUNTA: Em sua opinião, o que mais impede as pessoas de se aproximarem de
Deus?
2ª Atitude – CLAMAR A DEUS – (Jeremias 33:3). Os 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus e
CLAMARAM a Ele. Clamar é implorar, gritar, incomodar. Muitos até oram, mais falta à
perseverança na oração. Se quisermos viver a plenitude da benção de Cristo em nossas vidas,
precisamos perseverar em oração e clamor. PERGUNTA: Em sua opinião, porque as pessoas tem
dificuldade em perseverar em oração?
3ª Atitude – OBEDIÊNCIA A PALAVRA DE DEUS – (Lucas 17:14 – Lucas 5:4-6). Os 10
leprosos praticaram um ato de obediência. Quando Jesus mandou eles se apresentarem aos
sacerdotes, eles ainda não estavam efetivamente curados, mas como obedeceram a Palavra de Cristo
foram curados no caminho. Pedro também desfrutou de uma pesca maravilhosa quando lançou a rede
sobre a Palavra de Cristo. PERGUNTA: Com suas palavras, comente um dos benefícios da
obediência a Palavra de Deus?
4ª Atitude – PERMANECER NA PRESENÇA DE DEUS – (Lucas 17:15-19). Os nove leprosos se
aproximaram de Jesus, clamaram a Jesus e obedeceram a Jesus, mas depois de receberem o milagre
abandonaram a Jesus. Apenas um dos dez leprosos voltou para glorificar e agradecer a Jesus pelo
milagre. A plenitude da benção são para aqueles que assim como este leproso tem prazer em
permanecer na Presença de Jesus. A fé dos nove leprosos os curou. Mas a fé deste leproso além de
curá-lo, também o salvou, ele recebeu a plenitude da benção. PERGUNTA: Em sua opinião, qual o
segredo para permanecermos na Presença de Deus?
CONCLUSÃO: Aprendemos que a vontade de Deus não é apenas nos abençoar em uma área
especifica de nossas vidas, mas sim nos dar a plenitude da benção de Cristo que inclui aquilo que é
mais importante, a salvação das nossas almas.
Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL: (17 À 21JUL17)

TEMA : A IMPORTÂNCIA DA FIDELIDADE EM TODAS AS ÁREAS

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 072
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial:
A Palavra de Deus nos fala da importância da fidelidade, em todas as áreas da nossa vida. Em 2
Tm.2;2 o Apostolo Paulo destaca que nós devemos transmitir o que aprendemos a homens fieis;
Em Tt. 2.9, o Apostolo Paulo, afirma: que nos devemos ser; apegado à palavra fiel, que é segundo a
doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que a
contradizem.
Contudo, ao que pese a Palavra de Deus ser clara e direta, em todos os seus termos, a Palavra não
tem sido observada e aplicada em sua plenitude. Isto porque, atualmente, muitas pessoas tem sido
conduzidas e direcionadas por toda sorte de doutrinas que em nada acrescentam.
1 – A Palavra de Deus é clara e direta, e exige de nós fidelidade, seguem algumas:
– A Ele: Sl 101:6 os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Dn. 6:4b Porque ele era fiel, e não se
achava nele nenhum erro nem culpa. Nm. 12:7 Não é assim com o meu servo Moises, que é fiel em
toda a minha casa.
– As autoridades por Ele constituídas: Hb.13:17 Obedecei a vossos pastores e sede submissos para
com eles; Ef.4;11,12, Rm. 13:1,2 De modo que aquele que se opõe á autoridade resiste á ordenação
de Deus.
– Ao ministério (obra de Deus) Hb.10:25 Não deixemos de congregar-nos como é costume de
alguns; Nm. 12:7 Não é assim com o meu servo Moises, que é fiel em toda a minha casa.
– Nos dízimos e nas ofertas: Há promessa de bênção vinculada à fidelidade na entrega dos dízimos e
ofertas.
2 – Deus nos desafia a que O provemos, sendo-lhe fiéis e experimentemos bênçãos tão grandes
que todos as nossas volta se admirarão.
– Bênçãos lhes serão derramadas do céu .Em várias ocasiões somos instados a sermos fiéis ao Senhor
(Dt. 28), para que possamos desfrutar de benção. Em Malaquias 3:10 a condicional para a
desfrutarmos é a diligência na entrega dos dízimos. Pelo que lemos na história de Israel, Deus não
tem compromisso de abençoar a quem não lhe é fiel. Assim como foi com Israel será conosco, nos
dará a proteção, nos iluminará, nos suprirá as necessidades básicas.
– Dela lhes virá a maior abastança (vida sem privações). Nossa oferta servirá para abastecer nossas
dispensas materiais, aumentar nossa fé. A abundância aqui prometida é para que multipliquemos
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nossas boas obras. Através da contribuição nos dedicamos mais a Deus, que nos abençoa nos
assuntos financeiros.
– O devorador será repreendido. A presença do devorador no meio do povo de Deus pode ser uma
forma de acordar-nos para nossa infidelidade (Am 4.9,10). Lembremos como Deus usou várias
nações pagãs para levar Israel ao arrependimento e reavivamento (Jz 6.3). Aqui o povo se desviou e o
devorador (Midianitas, Amalequitas e outros) foi usado para fazer o povo voltar a Deus, mesmo que
como último recurso.
– A promessa de Deus no versículo 11 de Malaquias 3 é de que se formos fiéis a Ele o inimigo será
abatido. Da mesma forma como abateu os Amalequitas e Midianitas e tantos outros, ainda estão ao
nosso lado para destruir o devorador. Quem é o devorador na nossa realidade? Podem ser os juros
bancários, a má administração na economia doméstica, o exagero nas compras, a falta de sabedoria
na administração de nossos recursos financeiros.
Portanto, entregar os dízimos e ofertas, deve ser para nós uma prova do nosso amor e devoção a
Deus, e testemunho de nossa satisfação em serví-lo.
Reflita: O que o dízimo significa para você? Você já provou a fidelidade de Deus através dos
dízimos? Você tem sido fiel a Deus?
Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para obedecermos e usufruirmos de todas as promessas.
– Aos pais: Ef.6:2,3 Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa) para
que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Cl.3:20 Filhos, em tudo obedecei a vossos pais;
pois fazê-lo é grato diante do Senhor.

Agora todos em uma só voz digam; EU SOU ABENÇOADO: PORQUE
OUÇO A VOZ DO SENHOR E GUARDO SEUS MANDAMENTOS,
SOU FIEL A MEU DEUS!!! Dt 28:1-2
Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL: (24 À 28JUL17)

TEMA : CORAGEM, SANTIDADE E FIDELIDADE

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 073
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : 2 Co 4:16-18
A Palavra nos esclarece que ainda que o homem exterior esteja se consumindo, o homem interior se
renova diariamente. Essa renovação nos garante, dentre tantas outras coisas, três elementos
fundamentais para o sucesso em todas as áreas de nossa vida: coragem, santidade e fidelidade.
Coragem
Um dos maiores inimigos do homem é o medo, um espírito maligno que paralisa a fé e inopera a
ação. Mas Deus quer que você saiba que aquele que se renova por dentro perde todo o temor (medo).
Portanto, pegue o medo e jogue-o no lixo. Agora, como fazer isso? Pelo amor! Aquele que ama a
Deus lança fora todo o medo (I João 4:18).
A Bíblia diz que Davi era pequeno, mas o seu homem interior era grande. Isso é tão verdade, que
Davi tragou e derrubou o gigante Golias (I Samuel 17). Davi não teve problema porque conhecia e
amava a Deus, por isso rejeitou a armadura de combate. Ele confiou que somente com uma funda e
uma pedrinha daria fim ao homem que mais amedrontava e afrontava o exército de Israel.
O homem renovado não compartilha e não aceita o medo, mas o renuncia, porque conhece o amor de
Deus e reconhece que o medo é uma regência espiritual. Satanás planta o medo porque quer paralisar
a fé e inibir a ação dos filhos de Deus. Não temos que ser temerosos, mas, sim, ousados. “Porque
Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de moderação.” (II Timóteo
1:7)
Como fez Davi ao incircunciso Golias, assim devemos fazer. Deus ampliará a medida do nosso
homem interior, a ponto de tragarmos e derrubarmos qualquer gigante que queira nos ameaçar. Você
dirá para todas as situações adversárias que elas não conhecem a estatura do seu homem interior, que
tem uma medida ilimitada. Então, se está sobrando medo e faltando amor em você, comece agora
mesmo a buscar socorro em Deus, e você terá autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre
todo o poder do inimigo; e nada lhe fará dano algum (Lucas 10:19). Creia nisso!
Santidade
Há uma medida para o homem exterior e uma medida para o homem interior. O homem interior está
associado a Jesus (Romanos 7:22; Efésios 3:16, 4:13), e o homem exterior está associado a Adão
(Romanos 5:14; I Coríntios 15:22). Agora, como podemos romper com a natureza de Adão e ter a
natureza de Deus?

6

COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
Simples: todo homem interior é chamado à santidade. Se fosse impossível, Deus não nos daria a
ordem de Levítico 20:7. “Portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus.”.
Então, como nos renovaremos? Obedecendo ao comando de Romanos 12:2 e descobrindo que Deus é
quem opera isso em nós (Filipenses 1:6; 2:13). “E não vos conformeis a este mundo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável,
e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2)
É imprescindível reconhecermos que precisamos ser santos, pois esta é uma chamada irrevogável e
sem negociação. Somos santificados por e para Deus (João 17:17; Romanos 6:11), que tem o perfil e
o caráter modelo para nós. Algo santo é algo separado, consagrado para, que está entregue. Você já
não é mais você, porque agora o seu viver é Cristo (Gálatas 2:20; Filipenses 1:21). Você foi separado
para Deus, consagrado para Ele, e não pode ser mesclado com as coisas deste mundo, mas precisa
estar associado com Deus e plenamente separado das coisas mundanas.
O perfil de Deus é correto. O homem interior que existe em nós precisa ser renovado. A Visão
Celular é a estratégia que trouxe uma saúde verdadeira, faz-nos reconhecer que precisamos de
tratamento e, à medida que vamos sendo tratados, Deus vai nos dando pessoas para que possamos
tratá-las e abençoá-las, na visão cellular, um cuida do outro e, ao mesmo tempo auxilia seu pastor a
cuidar de todas as suas ovelhas.
O nosso caráter precisa ser mexido e Deus colocará nosso caráter na prensa, porque Ele tem um perfil
correto para cada um de nós. Deus quer que saiamos de um nível para outro. E a base para que
cheguemos a níveis mais altos está na santificação, precisamos buscar a santidade.
Fidelidade
No estudo anterior falamos dessa virtude, mas iremos reforçá-la, no Salmo 101:6, Deus está dizendo
que procura os fiéis da terra para que habitem com Ele. Você quer habitar com o Senhor? Seja fiel.
Se você decidir ser fiel a Deus, Ele lhe dará a posse da bênção, não importa quando. Na hora que
você decide, o mundo espiritual se completa, e a bênção vem para o mundo físico. Há pessoas que
passaram por várias privações e necessidades e estão esperando o tempo em que a bênção virá. Por
causa da fidelidade e da decisão, Deus os honrará. Todo homem que decide pela fidelidade tem sobre
sua vida e família o derramar de um turbilhão de bênçãos.
Há três coisas que impedem um homem de ser fiel: as lembranças do passado, os costumes antigos e
as feridas não curadas. Se reconhecermos nossa necessidade de sermos livres de tudo isso, Deus nos
promete uma cura maravilhosa: “Voltai, ó filhos infiéis, eu curarei a vossa infidelidade.
Responderam eles: Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus.” (Jeremias 3:22)
É necessário vivermos verdadeiramente tudo o que temos ouvido e visto, para que a nossa mente seja
renovada a ponto da transformação ser externalizada no espírito, na alma e no corpo. Com essa
completude, nenhum gigante, nem pecado, nem infidelidade nos assaltarão, e veremos que é possível
deixarmos de ser homens e mulheres corrompidos e aprisionados, e nos tornarmos homens e
mulheres renovados em Cristo Jesus.
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Apóstolo Rui Mendes Faria

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga
uma pessoa na próxima reunião, e que esse seja um
desafio constante, vamos buscar àquelas pessoas que não
conhecem JESUS, vamos buscar os soldados feridos,
existem muitas pessoas esperando por uma Palavra para
sua salvação, bem como para reconciliação com o
SENHOR.
VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
Colheita
Juntos somos
+ Fortes

Apóstolo Rui Mendes Faria
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