COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : FEVEREIRO 2017

TEMA : Produzindo frutos de excelência

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Mt 13:3-9

Introdução: A Palavra de Deus é a semente que quando é lançada em terra boa produz muitos frutos. O
que é a terra boa? Um coração cheio de fé. A verdadeira fé leva à prática da Palavra de Deus. Quando
lemos e meditamos a Palavra de Deus, a compreendemos no espírito e pela fé a colocamos em prática. Esta
palavra produz muitos frutos em nossas vidas.
Vejamos alguns dos frutos produzidos pela prática da Palavra:
1- VITÓRIA SOBRE O PECADO – Sl 119:11 – A Palavra de Deus é um grande recurso para nos auxiliar a
viver em santidade. Muitas pessoas lutam com áreas de pecado em sua vida e não prevalecem pelo fato de
não dedicarem tempo de leitura e meditação na Palavra de Deus. A medida que fazemos isto é liberado o
poder de Deus para nossas vidas, santificando-nos. Ver ainda Jo 17:17 e Sl 119:173.
2- A BÊNÇÃO DE DEUS – Deut. 28:1-8 – A prática da Palavra de Deus desata a bênção de Deus sobre
nossas vidas. O que é a bênção de Deus? É a mão de Deus a nosso favor, concedendo vantagens que nos
proporcionam felicidade e bem estar. A prática da Palavra de Deus faz com que os nossos inimigos sejam
derrotados e que tudo o que pusermos as mãos seja abençoado, pessoas que tocarmos, o trabalho que
fizermos, os bens que possuímos, tudo passa a produzir fruto a 100 por 1.
3- PROSPERIDADE – Js. 1:8 – Meditar na Palavra de Deus, é diferente de ler, de estudar e conhecer a
palavra. Meditar na Palavra de Deus é ler e refletir sobre ela, deixando o Espírito Santo trazer revelação do
que Deus quer dizer através do texto lido. A promessa de Deus é que aquele que meditar e colocar em
prática a Palavra de Deus, atrairá para si a prosperidade e sucesso. E a prosperidade bíblica abrange a vida
espiritual, a vida familiar, a saúde e a vida financeira. Você deseja este fruto em sua vida? Então aplique-se
à Palavra de Deus.
4- CURA DA ALMA – Sl 19:7 e 119:92 – A Palavra de Deus é verdade e por isto, quando investimos tempo
em relacionamento com ela, Deus começa a substituir toda mentira que o diabo diz a nosso respeito pela
verdade, o que é que Deus pensa e diz a nosso respeito. Ao meditar na Palavra de Deus, descobrimos o
nosso valor, significado e importância. E isto traz cura para nossa alma. Sentimentos de tristeza, depressão,
angústia, inferioridade, incapacidade, são destruídos pela ação da Palavra de Deus em nós.
5- NOS FAZ GANHADORES DE VIDAS – At 4:31 – Qual o segredo da grande colheita de vidas que a
Igreja de Atos teve? Eles tinham uma vida de oração e compromisso com a Palavra de Deus. Eles estavam
cheios do Espírito e da Palavra. É interessante observar que eles pregavam a Palavra de Deus e isto fazia
com que multidões se convertessem.
Conclusão - Como você ouviu, para que haja fruto da Palavra de Deus em nossas vidas, é necessário uma
terra boa, que é um coração que crê na Palavra de Deus. Hoje é o dia de tomar esta decisão com o Senhor,
se comprometendo de meditar mais na Sua Palavra, para que tenha uma vida de qualidade. Ou você
gostaria de fazer uma oração entregando seu coração a Jesus pois ainda não o fez?

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga uma pessoa na próxima reunião,
e que esse seja um desafio constante.
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VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria

At. 2:46 - 47 – “ Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa tomavam
suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentavaacrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos”.
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : FEVEREIRO DE DE 2017

TEMA : Amor - Princípio para a Comunhão

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : 1 Jo 4.7-8

Introdução: Não podemos falar de comunhão sem falar de amor. E a igreja é uma comunidade de amor.
Mas por que muitos não conseguem ter bons relacionamentos? Será que para ter uma qualidade de vida
melhor, preciso aprender a me relacionar com as pessoas?
A principal evidência de maturidade cristã é um amor cada vez maior por Deus, pelo próximo, pelo serviço
na igreja e pelas almas perdidas.
“O amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo.”
Precisamos buscar amadurecimento em nossa caminhada cristã. Devemos crescer em amor, pois ele é
duradouro – A ORIGEM DO AMOR ESTÁ EM DEUS. DEUS É AMOR!
“Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de
ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para
caminhos errados.” Ef 4.14
“Porém continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.” 2 Pe
3.18
Em 1 Co 13.4-5, Paulo está tratando dos problemas dos coríntios: divisão, mau uso dos dons de Deus,
invejas, impaciência, egoísmo, falta no servir na casa de Deus – tudo que envergonhava o nome do
Senhor.
Neste texto, Paulo nos ensina a respeito do amor, que estão ligados intimamente com o fruto do Espírito,
em Gálatas 5.22.
1 – Paciente – lento em se ofender, em se irar.
2 – Bondoso – que gosta de servir, é servo, trata bem a todos, mesmo que lhe tratem mal.
3 – Não Inveja – não se entristece com a prosperidade ou alegria do outro.
4 – Humilde – não se vangloria, não se ensoberbece com nada, reconhece as suas fraquezas, não afronta
os outros.
5 – Não é Orgulhoso – não é altivo, não se infla com ninguém.
6 – Não maltrata – tem boas maneiras, não afronta ninguém na frente dos outros, levando a se
envergonhar, não retribui o mal com mal, mas com o bem.
7 – Altruísta - não procura seus próprios interesses, trabalha em prol do outro, até abrindo mão dos seus,
pelo bem do outro.
8 – Não se ira facilmente – é equilibrado, buscando não irritar ninguém, não se amargura ante as
ofensas reais ou imaginárias.
9 – É simples – não guarda rancor, não é maldoso, não imagina o mal de ninguém.
Para me relacionar bem com as pessoas preciso amar em três dimensões:
1 – Amar a Deus – Mc 12.30-31 – Se relacionar bem com Deus - “Ame o Senhor, seu Deus, com todo o
coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é este:
“Ame os outros como você ama a você mesmo.”
2 – Amar a si mesmo – autoimagem positiva, autoestima.
Coração em crise torna a língua uma arma que destrói. Mt 12.34b – Pois a boca fala do que o coração está
cheio.
3 – Amar o próximo – 1 Jo 1.7 – “Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos
unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado.”
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Portanto:
- Fomos criados para comunhão – 1 Jo 1.7
- Temos um coração perdoador – Ef 4.32b - E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de
Cristo, perdoou vocês.
- Olhamos as pessoas como Jesus olha, o lado bom.
- Somos tolerantes com o próximo e exigente com nós mesmos.
Conclusão: Bons relacionamentos dependem mais de mim do que do outro.
Líder, faça essa declaração juntamente com a célula:
Declaro que perseverarei em amor a Deus e ao meu próximo, sabendo que o amor se revelará naquele
grande dia que estivermos com Cristo na eternidade. Reconhecerei que sem amor, as minhas obras de
nada valem e, por isso necessário é que minha vida esteja pautada no vínculo da perfeição que é o amor.
Desenvolverei atitudes de amor para com o próximo de modo a refletir a glória de Deus em mim.

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga uma pessoa na próxima reunião,
e que esse seja um desafio constante.

VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria

1 Co 13:1 – “Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o
metal que soa ou como o prato que retine”.
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : FEVEREIRO DE DE 2017

TEMA : O Poder da Oração

ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Tiago 5.17
Introdução: Vivemos um tempo em que a grande maioria dos cristãos encontram dificuldades em ter
uma vida contínua de oração e comunhão com Deus, porém ao analisarmos os tópicos descritos abaixo,
percebemos a necessidade de rompermos com todos os obstáculos e nos aplicarmos mais a este saudável
compromisso diário.
1. Salva de situações impossíveis.
“Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também,
naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu
adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender; mas, depois, disse consigo: Bem que eu não temo a
Deus, nem respeito a homem algum; todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para
não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz
iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado
em defendê-los?” (Lc 18.2-7).
Observamos neste texto a necessidade da persistência na oração, pois a promessa do Senhor é a solução
de todas as causas impossíveis – “Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas”
(Lc 1.37).
2. Liberta do medo.
“Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta,
e as ondas se acalmaram” (Sl 107.28, 29).
Veja o que diz o Salmo 91.15, 16: “Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com
ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação”.
Os dois textos acima demonstram que quando clamamos mesmo em angústia, somos respondidos pelo Pai
e livres das tribulações.
3. Move e abre os céus.
“Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com
intrepidez, anunciavam a Palavra de Deus” (At 4.31);
“Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não
chovesse sobre a terra, e, por três anos e seis meses, não choveu. E orou, de novo, e o céu deu chuva, e a
terra fez germinar seus frutos” (Tg 5.17, 18).
A oração perseverante move e abre os céus, trazendo a nós o sobrenatural e consequentemente as coisas
grandes de Deus.
4. Protege do inimigo.
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando
alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se
cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo” (1 Pe 5.8, 9).
5. Livra das preocupações.
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 Pe 5.7).
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus” (Fp 4.6, 7).
A oração perseverante aquieta a alma, traz paz e qualidade de vida.
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6. Conduz a uma vida frutífera.
“Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos
será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis meus discípulos” (Jo
15.7, 8).
Quando nos posicionamos e permanecemos no Senhor e consequentemente Ele em nós, através da
oração, podemos pedir e seremos atendidos e nos tornamos frutíferos.
7. Abre cadeias e traz liberdade aos algemados.
“Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de
prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão; abriramse todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos” (At 16.25).
Aquele que ora não somente usufruiu de libertação, como também traz libertação a outros que estão
aprisionados.
Conclusão: Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5.17: “Orai sem cessar”.

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga uma pessoa na próxima reunião,
e que esse seja um desafio constante.

VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da

COLHEITA
Juntos somos
+

FORTES
Apóstolo Rui Mendes Faria

Mt.
Mt. 6:6 – “Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu
Pai, que vê em secreto, te recompensará”.
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TADEL : FEVEREIRO DE DE 2017

TEMA : Porque muitas orações não são respondidas

ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : “Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres” (Tiago
4.3).
Introdução: Como é frustrante orar e não receber a resposta ao nosso clamor, porém isto pode
acontecer, pois tudo o que se refere ao Reino de Deus, é movido por princípios e a quebra destes
princípios invalidam o nosso esforço na oração.
Vejamos abaixo posturas que frustram (impedem) as nossas orações:
1. Por causa de pecados não perdoados.
Os pecados só não serão perdoados se não forem confessados. Veja o que diz 1 João 1.8, 9: “Se
dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça”.
Note as consequências de pecados não confessados e portanto não perdoados:“Eis que a mão do Senhor
não está encolhida, para que não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as
vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto
de vós, para que vos não ouça” (Is 59.1, 2).
2. Devido a incredulidade.
O pecado da incredulidade é terrível diante de Deus, pois nega toda a obra feita por Cristo na cruz por
nós. Veja o que Jesus disse em Marcos 16.14-16: “Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam
à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham
visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer
e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado”.
Tem um decreto de condenação para os incrédulos: “Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos
abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte
que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte”.
Precisamos agradar ao Pai e sem fé é impossível fazê-lo. Analise Hebreus 11.6.
O texto de Tiago 1.6, 7 é contundente: “Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é
semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do
Senhor alguma coisa”.
(Jo 11.39, 40).
Jesus disse que se crermos veremos a Glória de Deus (João 11.39, 40).
3. Em razão de prazeres carnais.
Aquele que opta por viver na carne e não no espírito faz a opção de distanciar da fonte da vida. Analise
Romanos 8.6-8: “Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Por
isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode
estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus”.
Tiago explica porque as orações feitas pelo carnal não é respondida: “pedis e não recebeis, porque pedis
mal, para esbanjardes em vossos prazeres” (Tg 4.3).
4. Por causa da falta de misericórdia.
Em tudo temos sido cuidados pelo Pai e Ele espera o mesmo de nós com relação aos necessitados. Veja o
texto a seguir em Provérbios 21.13: “O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será
ouvido”.
Jamais poderemos nos esquecer da lei da semeadura:“pois aquele que faz injustiça receberá em troca a
injustiça feita; e nisto não há acepção de pessoas” (Cl 3.25).
As Palavras do Senhor através do profeta Isaias são contundentes: “Dizei aos justos que bem lhes irá;
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porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso! Mal lhe irá; porque a sua paga será o que as
suas próprias mãos fizeram” (Isaias 3.10, 11).
Veja Isaias 58.10:“se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas
trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia”.
5. Em virtude do orgulho.
Orgulho: Pecado associado à soberba, arrogância, vaidade e altivez. Pensamento elevado sobre si
mesmo. A obstinação é também uma faceta do orgulho.
A soberba é abominação diante de Deus e Ele rejeita o soberbo: “Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes” Tg 4.6b).
Orar com coração ensoberbecido não será respondido pelo Pai: “Não ameis o mundo nem as coisas que há
no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele; porque tudo que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas
procede do mundo” (1 Jo 2.15, 16).
Deus considera a oração de um arrogante como gritos vazios. Veja o texto do livro de Jó: “Clamam, porém
ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para
eles o Todo-Poderoso” (Jó 35.12, 13).
Compensa deixar a vaidade e ter o nosso clamor respondido pelo Pai. Veja Salmo 66.16-19: “Vinde, ouvi,
todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca,
com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração”.
6. Por falta de perseverança na oração.
A falta de perseverança na oração tem sido um dos principais entraves para resposta à nossas petições.
Veja o que o Senhor diz em Lucas 18.1: “Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e
nunca esmorecer”.
Veja como Jesus nos incentiva a orar com perseverança em Lucas 11.9-12: “Por isso, vos digo: Pedi, e
dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois aquele que pede recebe; o que busca
encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir [pão, lhe dará
uma pedra? Ou se pedir] um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo lhe
dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o
Pai celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem?”.
7. Falta de reconciliação.
Oração sem perdoar aquele que nos ofendeu, não funciona, pois sem perdão ao próximo não seremos
perdoados pelo Pai:“E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para
que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. [Mas, se não perdoardes, também vosso Pai celestial
não vos perdoará as vossas ofensas.]” (Mc 11.25, 26).
Quando soubermos que alguém tem algo contra nós precisamos ir e buscar a reconciliação para que
sejamos abençoados pelo Pai. Veja Mateus 5.23, 24: “Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te
lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro
reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta”.
Quem não perdoa ao seu próximo é entregue pelo Pai aos verdugos. Veja Mateus 18.34, 35: “E,
indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também
meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão”.
8. Pelo pouco ouvir da Palavra de Deus.
É pelo ouvir a Palavra de Deus é que teremos a fé gerada em nossos corações. O texto de Romanos 10.17,
diz: “E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo”, e vemos em Hebreus 11.6,
que para nos aproximarmos de Deus é necessário crer que Ele existe que está disposto a nos abençoar.
Porém o que pouco ouve a Palavra não gerará fé em seu coração e a sua oração será abominação: “O que
desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável” (Pv 28.9).
Conclusão: A oração é tão importante que Jesus nos incentivou a pratica-la continuamente, o apóstolo
Paulo também fez o mesmo, inclusive instruindo-nos a orar e suplicar em todo o tempo (Ef 6.18). Daniel e
Davi também tinham o habito de buscar a Deus e o faziam pelo menos três vezes ao dia.
“Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto” (Is 55.6).
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Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga uma pessoa na próxima reunião,
e que esse seja um desafio constante.

VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da

COLHEITA
Juntos somos
+

FORTES
Apóstolo Rui Mendes Faria

Is. 55:6 - “Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocaiinvocai-o enquanto está perto”.
perto”.
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