COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (01MAI à 05MAI)

TEMA : “EU NASCI PARA VENCER”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 016/17
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : JUÍZES 11:1-11
Introdução: A certeza de uma vida vitoriosa é algo que nunca pode sair do coração do homem. A
cada manhã devemos acordar e declarar: “Eu nasci para vencer” – “Deus me criou para vencer”.
Muitos crêem em Deus, crêem até em outras pessoas, mas não crê em si mesma. Não consegue se ver
com os olhos de Deus. Nesta noite vamos aprender com a história de Jefté:
QUATRO LIÇÕES PARA UMA VIDA DE VITÓRIA.
1ª Lição - Deus vê em nós qualidades que ninguém vê.
vs.1º ... Era, então, Jefté, o gileadita, homem valente e valoroso...
Líder, leia também; 1Samuel 16:7
Para as pessoas e até mesmo seus irmãos, Jefté era apenas um bastardo filho de uma prostituta. Mas
Deus nos vê de uma forma diferente, para Deus Jefté era um homem valente e valoroso. É assim que
Deus te contempla, alguém valente e valoroso. Você nasceu para vencer!!! Creia!
PERGUNTA: Em sua opinião, porque o homem tem dificuldade de acreditar em si mesmo?
2ª Lição - Se você veio ao mundo Deus tem um propósito em sua vida.
vs.1b ... O seu pai era Gileade; a sua mãe era uma prostituta...
Líder, leia também; 1 Coríntios 1:27-28
Não importa seu passado, quem você foi, quem são seus pais. Deus tem um propósito em sua vida.
Talvez nem o próprio Jefté cria que Deus pudesse usar sua vida. Mas Deus não olha nosso passado
para decidir nosso futuro.
PERGUNTA: Em sua opinião, como descobrir o propósito que Deus tem em nossas vidas?
3ª Lição –Todo homem de Deus também passa por um tempo difícil.
vs.2-3
Embora sendo um homem valente e valoroso, Jefté passou por um tempo muito difícil. Ele foi
humilhado pelos líderes da cidade e até pelos próprios irmãos. Em tempos difíceis temos que
continuar confiando em Deus e em nós mesmos. Se você estiver passando por este tempo difícil fique
firme, pois a Palavra de Deus diz: ...o meu povo não será envergonhado para sempre....(Joel
2:27)...em lugar da sua vergonha terão dupla honra....(Isaías 61:7)
PERGUNTA: Em sua opinião, porque Deus permite passarmos por adversidades na vida?
4ª Lição –– A sua hora vai chegar, Deus está te preparando para grandes conquistas: v.4-6, 32
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Deus está te preparando para grandes conquistas, depois de Jefté ter passado por momentos difíceis,
Deus o levantou como um grande Juíz em Israel. Assim será com você, a sua hora está chegando e
Deus vai te abençoar poderosamente!!!
PERGUNTA: Em sua opinião, qual o segredo para permanecer firme em meio às adversidades?
CONCLUSÃO: Você nasceu para vencer, por isso não desista. Não importa o seu passado, não
importa o que as pessoas falam, pensam sobre você, siga em frente, e acredite em sí mesmo, porque
Deus acredita em você e tem um lindo plano pra sua vida!!!!

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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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (08MAI à 12MAI17)

TEMA : “COMO SER UM CRISTÃO INABALÁVEL”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 017/17
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : 2 Co 11:24-33
Quebra- Gelo: Pergunte: O que abala você? O que tira você do sério? O que faz você desistir de
algo? Resposta sugerida: Um mau comentário, uma crítica, desprezo, lutas, adversidades, etc...
INTRODUÇÃO: A vida do Apóstolo Paulo, é uma prova que é possível passarmos pelas maiores
dificuldades e conflitos neste mundo, e continuarmos firmes, INABALÁVEIS, na Presença de Deus.
Aprendemos com o Apóstolo Paulo que é possível ajudar às pessoas, orientá-las, libertá-las de suas
prisões, formar discípulos, mesmo passando por muitas perseguições, lutas, dificuldades, desafios,
decepções, ingratidão e incompreensão, e, ainda assim continuar INABALÁVEL, firme na fé até o
fim. Nesta noite, vamos aprender com a Palavra de Deus algumas lições de como ser um cristão
inabalável.
LIÇÕES PARA SER UM CRISTÃO INABALÁVEL.
1ª Lição - Para Se Tornar Inabalável – Nossa Mente Precisa Ser Blindada – Protegida. Leia II
Cor 10:5
Existe um ditado que diz: “Mente vazia é oficina do diabo” – Na verdade a mente é um campo de
batalha. É um lugar de investidas do diabo. Não adiante ter as emoções curadas, mas a mente
desprotegida. Um pensamento errado, um entendimento errado derruba as pessoas. A Mente precisa
ser protegida dos ataques do maligno - Ataque contra a mente se chama: Sofisma – É um
pensamento errado sobre algo. Um sofisma é um engano, uma mentira. Exemplos: Eu acho que
aquela pessoa não gosta de mim; Eu me sinto traído; Eu acho que todo mundo sabe do meu erro; Eu
acho que vou ser mandado embora, pois o chefe está estranho; Eu acho que estou doente, etc..
Pergunta: Em sua opinião como proteger a nosso mente dos ataques do inimigo?
R. Pensar no que edifica, (Fl 4:8); Renovar a mente evitando assistir programas mundanos e imorais
como novelas, (Rm 12:2); Manter os pensamentos nas coisas de Deus (Cl 3:1-3); repreender
(resistir) pensamentos ruins (Tg 4:7), etc...
2ª Lição - Para Se tornar inabalável – Nosso Coração Deve Ser Blindado – Protegido. Leia Pv
4:23
Guardar o coração significa se empenhar, aplicar-se com zêlo e cuidado para não deixar que nada de
mal entre no coração. Pois do coração procedem às fontes de vida. Jesus ensinou que é do interior do
coração do homem que procedem todos os pecados. (Ler Mc 7:21-23)
Pergunta: Com suas palavras, como limpar um coração que já está contaminado pelo pecado?
R. Confessar os pecados a Deus (Sl 32:5; 1Jo 1:9); abandonar o pecado (Cl 3:8-10); Ter um
discipulado sério e profundo (Tg 4:16).
3ª Lição – Para se tornar inabalável – Temos que estar envolvido com a Igreja (Corpo de
Cristo), participando regularmente das reuniões realizadas no Templo.
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Leia Sl 27:4-5; Lc 2:36-37
Sem dúvida, o motivo de muitos cristãos se abalarem facilmente, é devido à falta de
comprometimento com a Igreja local na qual ele congrega. Muitos não valorizam as reuniões e
trabalhos da Igreja,e nem comparecem à convocação de seu líder (pastor) e ainda quando
comparecem estão sempre criticando as Igrejas e seus líderes, alegando como forma de defesa;
defeitos, problemas, falsidade, exclusão etc.. Precisamos entender que embora não exista uma igreja
local perfeita, sem conflito (At 6:1; 15:39;1Co 11:18-19), pois ela é formada por homens
imperfeitos, a Igreja continua sendo o lugar mais importante onde podemos crescer em Cristo,
crescer na comunhão, dar frutos para o Reino de Deus e permanecer inabaláveis. (At 2:46)
Pergunta: Em sua opinião qual o segredo para nos tornarmos cristãos comprometidos,
atuantes e perseverantes na Igreja como Ana (Lc 2:37)?
R. Focar em Jesus, buscar amar os irmãos ao invés de criticá-los; ser fiel ao ministério e seus líderes;
entender que todos temos defeitos, etc... (líder deixe os membros compartilharem)
Conclusão: Deus precisa nesses dias de homens e mulheres inabaláveis – pessoas blindadas, que
suportem calúnias, injurias, críticas, indiferença, maus tratos por amor a Cristo. Deus quer levantar
homens, mulheres, discípulos, pessoas inabaláveis que mesmo passando por lutas e adversidades, não
venham deixar o interior se abalar, mas continuem a glorificar a Deus.

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.

Apóstolo Rui Mendes Faria
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (15MAI à 19MAI17)

TEMA : “É TEMPO DE MUDANÇAS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 018/17
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial: 2 Coríntios 5:17
Introdução: Há muitas situações em nossas vidas que tentamos fazer concertos e remendos, mas na
verdade o que precisa é uma mudança profunda. Muitas pessoas estão paralisadas fisicamente e
espiritualmente, estão vagueando, andando em círculos, sem sair da rotina do dia a dia. Não tem
alvos, não tem direção, a vida não está focada em nada; querem mudanças, mas não tem atitudes. O
texto lido, diz que se alguém está em Cristo é nova Criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se
fez novo. Cremos que vivemos em um tempo de profundas mudanças em nossas vidas. Nesta noite
vamos rever alguns passos para mudarmos nossas vidas:
QUATRO PASSOS PARA ALCANÇARMOS MUDANÇAS EM NOSSAS VIDAS.
1º Passo - Reconhecer a necessidade de mudanças. - Lc 15:17 ... Então, caindo em si...
O filho pródigo só teve a vida restaurada quando reconheceu a necessidade de mudança. Ninguém
melhor do que nós mesmos para saber o que precisa ser mudado em nossas vidas. O texto de 2Co
13:5 diz: ...examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. provai-vos a vós mesmos....
Aprendemos que o primeiro passo para vivermos uma profunda mudança é reconhecer a necessidade
de mudar.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual a maior dificuldade que temos para reconhecermos os nossos
erros?
2º Passo - Estar aberto às mudanças. Fl 3:7-8 - ...Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei
perda....
Para Paulo ser transformado de Saulo para Paulo, teve que se abrir para mudanças. Ele se tornou um
odre novo e recebeu vinho novo.(Mc 2:22) Não adianta apenas reconhecermos a necessidade de
mudanças e não se abrir para as mesmas, como Paulo nos ensinou temos que buscar viver em
...novidade de vida.... (Rm 6:4).
PERGUNTA: Você já teve experiência de abrir mão de algo, e viver uma mudança radical?
Compartilhe!!!!!
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3º Passo - Estar disposto a lutar por mudança. Lc 15:18 ... Levantar-me-ei, e irei...
O filho pródigo provou através de atitude sua disposição de mudar, humilhou-se. Zaqueu também
provou a sua disposição em mudar através de atitude (Lc 19:1-10). Para viver algo que nunca
vivemos, temos que fazer algo que nunca fizemos.
PERGUNTA: Fale sobre uma atitude de alguém que realmente quer mudar?
4º Passo – Dependência de Deus. Jo 15:5 ... porque sem mim nada podeis fazer...
Por muitas vezes tentamos mudar algo em nossas vidas e não conseguimos. Isto acontece porque
quase sempre buscamos esta mudança na força do nosso braço, um dos grandes segredos para uma
mudança profunda, é sem dúvida depender inteiramente da Graça de Deus.
PERGUNTA: Em sua opinião, o que mais atrapalha nossa dependência de Deus?
CONCLUSÃO: Você quer realmente viver mudanças profundas? Está disposto a lutar por
mudanças? Então peça graça e unção a Deus e dependa D’Ele. Pela fé confesse as mudanças que
você quer em sua vida, e em Nome de Jesus já tome posse delas!!!

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.

Apóstolo Rui Mendes Faria
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (22MAI à 26MAI17)

TEMA : “DETERMINAÇÃO: É O QUE EU PRECISO”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 019/17
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Jó 22:28
Quebra-gelo: Você já começou fazer algo e não terminou?

Introdução: A DETERMINAÇÃO é uma forte inclinação para alcançar algo desejado. Trata-se de
uma qualidade imprescindível para uma pessoa alcançar um sonho. O texto lido como base, nos
ensina que quando uma pessoa determina fazer algum negócio, assim será feito. Nesta noite vamos
aprender juntos:
TRÊS LIÇÕES SOBRE DETERMINAÇÃO.

1ª Lição – Ser determinado é uma questão de escolha. Daniel 1:8
O homem é um realizador por excelência. Em Gn 1:26 a 28 diz que Deus criou o homem para
frutificar, dominar e sujeitar a terra. Deus o criou com a capacidade de lançar as bases para o seu
futuro através de suas escolhas. Não se contaminar com a porção do rei, foi uma ESCOLHA que
Daniel determinou em seu coração
PERGUNTA: Em sua opinião, qual a característica de uma pessoa que escolheu ser determinada?

2ª Lição – A determinação é um dos segredos da prosperidade (em tudo). Daniel 6:7-10 e v.28
A determinação fez toda diferença na vida de Daniel. Quando ele determinou não se contaminar com
a porção do Rei, foi promovido de escravo para governador, e foi esta mesma determinação que o
levou a continuar orando só a Deus, e não dobrou o joelho diante do Rei Dario para lhe fazer petição.
O versículo 28 diz que foi esta atitude que o fez prosperar
PERGUNTA: Você já conquistou algo usando como base a determinação?

3ª Lição – Pessoas determinadas nunca desistem – Neemias 1:1-4 - 2:4-5 - 6:15-16
Deus sempre honra pessoas determinadas. Neemias recebeu de Hanani um relatório negativo de sua
Pátria, dizendo que os que sobreviveram ao exílio estavam em grande aflição e humilhação, e os
muros de Jerusalém estavam derrubados e suas portas queimadas. Mesmo diante de uma situação de
total adversidade ele não desanimou. Neemias se levantou, venceu toda oposição e liderou a
reconstrução dos muros de Jerusalém, vencendo muitas oposições, nos ensinando que pessoas
determinadas nunca desistem.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual o maior inimigo de uma pessoa determinada?
Conclusão: Com Daniel e Neemias, aprendemos que uma pessoa determinada vence qualquer
adversidade em sua vida, pois o Deus a quem servimos nos criou para vencer. Por isso podemos
declarar que podemos todas as coisas Naquele que nos fortalece (Fl 4:13), e em Cristo Jesus somos
mais que vencedores (Rm 8:37).
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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 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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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (29MAI à 02JUN17)

TEMA : “DISPONÍVEIS PARA DEUS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 020/17
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Mateus 22:1-10 e 14; Lucas 10:38-42.
Quebra-gelo: Você já quis muito algo que não conseguiu por não ter tempo?
Introdução: A vida é feita de escolhas e todas as vezes que escolhemos algo, sem perceber, estamos
abrindo mão de outras opções já que não podemos fazer e ter tudo ao mesmo tempo. Isso quer dizer que
muitas vezes queremos várias coisas, mas teremos que escolher. O que pode nos ajudar a escolher é
pensar: o que é mais importante para nós não só no momento, mas para nossa vida toda? Em Mateus 22
Jesus conta uma parábola sobre o Reino dos céus. A parábola diz que muitos são chamados para
participar do reino dos céus (banquete do rei), mas que preferem não participar porque vivem
preocupados com seus próprios problemas e interesses. Em Lucas 10 Jesus fala que estar com Ele e
aprender Dele é a boa parte, mas que muitos perdem a oportunidade de aproveitar porque andam
inquietos e preocupados com muitas outras coisas.
Vamos ver abaixo três coisas essências para participar do Reino de Deus.
1)Precisamos estar disponíveis a Ele. Jo 4:23
A maioria das pessoas não está disponível para Deus porque está inquieta e preocupada com muitas
coisas. Jesus disse que só uma coisa é essencial, a comunhão verdadeira com Ele, o verdadeiro adorador
sempre buscará estar disponível para Deus.
PERGUNTE: Em sua opinião, o que mais rouba nosso tempo, deixando-nos indisponíveis para Deus?
Resposta sugerida: Trabalho, entretenimento como TV, INTERNET, sono, interesses pessoais, etc...
2)Precisamos estar disponíveis para Ele, quando Ele quiser. Ez 22:30
Muitos acham que são disponíveis a Deus porque o buscam em oração, lêem a Bíblia e vão a uma igreja,
ou a uma reunião de célula. Isso não nos torna disponíveis, nos tornam muitas vezes religiosos. Fazemos
isso nos horários que não incomodam ou atrapalham nossos afazeres de vida, mas se Deus precisa de nós
em outros horários não estamos disponíveis, assim como os convidados do banquete e Marta, estamos
sempre cuidando de nossas coisas. Quer ter uma vida cheia de Deus e da sua bênção? Esteja disponível
para Deus sempre que Ele quiser e não quando você quiser.
PERGUNTE: Você já teve a experiência de rejeitar um convite para trabalhar na obra de Deus devido à
falta de disponibilidade? Se a pessoa quiser, peça para ela comentar justificando o motivo.
PERGUNTE: Com suas palavras, o que é necessário para ser uma pessoa sempre disponível a Deus?
Resposta sugerida: Priorizar o Reino de Deus (Mt 6:33); Ter prazer na obra de Deus (Jo 6:27)
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3)Precisamos deixar que realmente o Rei Jesus cuide de nossa vida. Sl 37:5
O Salmo 37:5 diz que devemos entregar nosso caminho a Deus, confiar Nele e o mais Ele fará. Se
continuarmos agitados e inquietos em muitos afazeres sem que isto nos permita estar disponíveis para
Deus não entregamos de verdade nossa vida a Ele, portanto Deus não cuidará de nós. Deus cuida e usa
aqueles que se entregam e confiam Nele de verdade. (Sl 145:20 - Sl 91:14).
PERGUNTE: Em sua opinião, o que mais impede o cristão de se entregar totalmente a Deus e a Seu
serviço? Resposta sugerida: Medo, falta de compromisso, falta de intimidade (oração) etc...

Conclusão: Jo 4:23-24 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai
em espírito e em verdade; porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ser um verdadeiro adorador é
estar sempre disponível para Deus, ser alguém que Deus possa usar a qualquer hora, a qualquer momento.
Precisamos entregar verdadeiramente nossa vida ao Senhor, e deixá-lo decidir sobre os nossos caminhos,
usando-nos com Ele quiser.

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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