COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : JANEIRO 2017

TEMA : ANO NOVO, VIDA NOVA

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial: Apocalipse 21:1-8
Introdução: Estamos iniciando um novo ano em nossas vidas e isso renova as nossas esperanças, os nossos sonhos, alvos e
objetivos. Deus, ao nos presentear com um novo ano, nos presenteia também com novas oportunidades de conquistas,
sonhos e realizações.
Deus tem seus planos e objetivos para esse novo ano de 2017. Ele não faz nada à toa, sem um propósito definido e nem
deseja que nós vivamos sem planos e metas definidas para as nossas vidas. Quais são os seus sonhos para este novo ano?
I – DEUS QUER HABITAR CONOSCO – V.3
Desde a criação do homem, Deus demonstrou ardente desejo de manter comunhão conosco, de estar ao nosso lado, de ser
nosso amigo. No jardim do Éden, Deus, ao cair da tarde, visitava o homem e conversava com ele. Depois do homem pecar e
se distanciar de Deus, houve todo um plano elaborado com todo o carinho, paciência e amor para a restauração dessa
comunhão com Deus (Gn 3.15). E por fim, Deus se fez homem, habitou entre nós por meio do Seu Filho Jesus (João 1:14).
Por meio de Jesus, o homem se fez “templo do Espírito Santo de Deus” (I Cor 6:19). Vemos que na consumação dos séculos,
Deus mesmo habitará eternamente conosco. Mas para isso, precisamos convidar Jesus para entrar em nossa vida, em nosso
coração. Você deseja fazer isso agora? Ou você que já fez, fez verdadeiramente de coração, com fé, senão fez, refaça isso
agora. (Apocalipse 3:20).
II- DEUS QUER ACABAR COM O SOFRIMENTO – V.4
A dor, morte, sofrimentos, tristezas, decepções, enganos, doenças, tribulações e toda a espécie de sofrimento é resultado do
pecado do homem. Deus não planejou isso para nós e hoje, em Jesus, temos a solução para todos os nossos problemas,
sofrimentos, enfermidades e até mesmo para a morte, pois com Jesus o homem não morre eternamente, ou seja, não
enfrentará a chamada “2ª morte” (Ap 21.8 / João 11.25-26).
Se desejamos um ano novo com alegria, paz, felicidade, prosperidade e tudo o mais de bom, agradável e perfeito, precisamos
entregar as nossas vidas a Jesus, precisamos entregar a Ele todo o nosso “fardo, problemas, dificuldades e sofrimentos”, pois
“Ele cuida de nós” (Mateus 11:28-30 / I Pedro 5:7). O que você está esperando para entregar verdadeiramente a sua vida a
Jesus? Ou você que já entregou, está vivendo na dependência Dele, ou não força de seus braços?
III- DEUS QUER NOS FAZER VENCEDORES – V. 7
Temos visto, ano após ano, as pessoas se debaterem em meio aos seus problemas e lutas, tentando vencer na vida, tentando
conquistar os seus sonhos e serem felizes, mas muitas não conseguem, ainda que lutem com toda a bravura e dedicação. São
tantos os sonhos: emprego, casa própria, carro novo, curso de nível superior, casamento, cura, restauração familiar, projetos
guardados nos corações etc. E por não conseguirem, desanimam, perdem a esperança e até desistem. Isso acontece quando
estão lutando sozinhas, pois aqueles que “entregam o seu caminho ao Senhor e confiam n'Ele, tudo Ele fará” (Salmo 37:5).
Você crê que Deus pode te dar a vitória ?
A vitória começa quando o homem se rende ao Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador. A partir daí, a sua vitória é certa!
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus (I João 5:4-5).

Conclusão: Deus deseja habitar conosco, andar conosco, acabar com todo o sofrimento e nos fazer vencedores. Deus
também deseja nos salvar e nos fazer Seus filhos (Apocalipse 21:7)!
Tudo só depende de uma decisão nossa para Deus executar os Seus planos e a Sua vontade em nossas vidas.
Diga sim para Deus, receba a Jesus verdadeiramente, com fé, em seu coração e tenha um novo ano de 2017, repleto de
conquistas, e de colheitas.

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES
Jr. 29:11 : “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazêfazê-los prosperar e não
de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”
futuro”.
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : JANEIRO DE DE 2017

TEMA : A SEMENTEIRA E A CEIFA

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Gl 6:7
Introdução: A lei da ceifa e da sementeira é uma lei universal, que sempre se cumpre na vida de todo ser humano. "Porque
o que o homem semear, isto também ele ceifará".
Sabemos então que, precisamos viver uma vida em sabedoria para que sejamos vencedores e os planos do Senhor acerca da
nossa vida se cumpra integralmente.
Mas, para isto, é necessário observarmos alguns aspectos importantes.
Façamos um paralelo de nossa vida (família, relacionamentos pessoais, finanças, decisões, posturas, posicionamentos e etc.),
com uma lavoura.

Vejamos o que é necessário:
A - Preparação do solo para a semeadura de uma boa semente
1 – Remoção das ervas daninhas – desconfianças, ciúmes, incompreensões, impaciência, desconsideração, desrespeito.
2 – Aração: revolver a terra, retirar os pedregulhos, tocos – retirada da frieza emocional, da falta de sensibilidade, indiferença,
desconfiança.
3 – Correção da acidez do solo – retirada do mau humor e das palavras duras que tanto machucam

B – Escolha da semente
Quais são as boas sementes:
1 – Bons pensamentos: pensamentos de: vitórias, de conquistas, alegrias, realização de sonhos, prosperidade, qualidade de
vida, uma família estruturada, um casamento, um bom trabalho e ministério.
2 – Amor: conforme o padrão que está escrito em I Cor 13:4-7.
3 – Afeto: o toque, o carinho, o afago (o amor em ação).
4 – Palavras: elogios, incentivo, compreensão, perdão.
5 – Finanças: Líder leia, 2Co 9:6 e Lc. 6:38; dízimos (obediência à Palavra) e ofertas (investimento, exige sacrifício) e
alimentos (primícias).
6 – Trabalho: empenho, estudo, especialização, visão ampla.
7 – Fé: crer no amanhã melhor, na providência de Deus e na Sua Palavra.

C - Chegou à hora do plantio
1 – Lançar a semente ao solo: iniciativa, rejeitar a preguiça e a imobilidade.
2 – Irrigação diária (água): leitura e meditação na Palavra de Deus diariamente (Devocional).

D - Chegou o momento mais esperado: a colheita do fruto esperado
1. Convivência harmoniosa
2. Cumplicidade
3. Companheirismo
4. Amizades
5. Alegria
6. Prazer
7. Saúde
8. Prosperidade divina (espiritual, emocional, física, social e financeira)
9. Realização dos sonhos
10. Realização ministerial
11. Família estruturada em Cristo
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Conclusão: Para recebermos uma boa colheita que é o desejo de todos nós, é, necessário entendermos que a todo o
momento, estamos lançando uma semente ao solo através de pensamentos, palavras, decisões, posturas, iniciativas,
liberalidade, bondade e misericórdia.
Em Oséias 8:7 vemos: “os que semeiam ventos colhem tempestades”.
Em Jó 4:8 lemos: “Segundo eu tenho visto, os que lavram iniqüidade, e semeiam o mal, segam o mesmo”.
O Salmo 126:5-6 diz: Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e
chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Então não se esqueça de semear, e semear coisas boas, porque tudo que semear, irá colher ao seu tempo, ou
seja ao tempo de Deus.

2017 – Este é o ano da

COLHEITA
Juntos somos
+

FORTES
Apóstolo Rui Mendes Faria

Sl. 126:4126:4-6 : “Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios.
Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria! Aqueles que saíram chorando, levando a semente para
semear, voltarão cantando, cheios de alegria,
alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita”.
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