COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (19Mar à 24Mar18)

TEMA : “A FÉ pode mudar a sua vida”

ESTUDO PARA CÉLULAS I – Nº 099/18
Hoje iremos começar um novo e importantíssimo assunto, falaremos da FÉ e seus fundamentos, pois
entendemos que a FÉ é o único modo de viver para o cristão, pois o Reino de Deus opera pela fé.
“O amor que nos leva a viver uma vida de fé”.
LÍDER, leia (todos os textos mencionados no estudo): 1Jo 4:15-16, Hb. 11:1, e Hb 11:6
PERGUNTE a sua célula, e incentive a participação de todos, inclusive que leiam em casa o capítulo
11 de Hebreus - (Galeria da Fé): Analisando os textos lidos, o que você entende que é fé?
Citamos abaixo alguns textos, que podem justificar do porquê devemos estudar sobre a fé?
• “Pela graça sois salvos, mediante a fé” – Ef. 2:8
• “ Justificados, pois, mediante a fé” - Rm. 5:1
• “Visto que andamos por fé” – 2Co 5:7
• “Sem fé é impossível agradar a Deus” – Hb 11:6
• “Obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça” – Rm. 5:2
Obteremos a cura mediante a fé, seremos prósperos mediante a fé, tudo o que fizermos exigirá de nós
cristãos, FÉ; inclusive para entendermos as coisas do Reino Espiritual, ou seja a vida do cristão deve
ser regida mediante a fé, pois a fé é um mandamento, sem a qual não conheceremos e entenderemos
o Senhor, pois Jesus é o autor da fé – Hb 12:2 . Deus ensina, manda que Seus filhos, vivam pela fé,
diz em Sua Palavra que “Justo viverá pela FÈ” – (Hb 10:38-39, Hc 2:4, Rm 1:17, Gl 3:11).
LÍDER, leia: Jó 19:25, Mc 9:23, 1Jo 5:4-5
CONCLUSÃO : Podemos entender que ter FÉ, é crer que Jesus Cristo é filho de Deus, nascido de
uma virgem, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje está assentado no trono à
direita de Deus Pai Todo Poderoso, e que voltará e julgará os vivos e os mortos. Crer, ter fé é
acreditar na soberania de Deus em todas as circunstâncias, que somente através da fé venceremos o
mundo, que FÉ é a certeza, prova, segurança, confiança, o firme fundamento (não baseado nos cinco
sentidos) de que o que esperamos, ainda que não vemos acontecerá, veremos! Fé é crer que no
momento em que oramos à Deus, já recebemos, é para agora (Mc 11:23-24 – 1Jo 5:15). Fé é crer no
coração – Rm 10:10. Fé é não duvidar. Fé é uma força espiritual que move com poder no mundo
espiritual e no mundo físico. Fé é baseada no que é eterno, na Palavra de Deus.
LÌDER, para encerrar este primeiro estudo, leia sobre o pai da fé - Abraão: Hb 11:8-19 e Rm.
4:16-21.
A fé em JESUS CRISTO, nos capacita como cristãos a sermos vitoriosos o tempo todo,
nosso modelo de vida é JESUS CRISTO.
Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria
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TADEL: (26Mar à 31Mar18)

TEMA : “Vivendo pela FÉ”

ESTUDO PARA CÉLULAS II – Nº 100/18
LÍDER, leia : Hb 10:38 – 2Co 4:18
Quebra-gelo: Você se considera um homem (mulher) de fé?
Introdução: Para que possamos viver a vida cristã na sua plenitude e vivenciando todas
as promessas de Deus, precisamos aprender a viver pela fé. A fé é que nos aproxima de
Deus e transforma o que Deus disse em realidade. Os evangelhos deixam claro que as
pessoas que buscaram a Jesus foram abençoadas em função da sua fé, o próprio Senhor
Jesus dizia a elas: seja feito conforme a tua fé, ou, a tua fé te salvou. A vida cristã só
pode ser vivida pela fé (Hb 11:6), por isso precisamos compreender bem o que é a
verdadeira fé, e como desenvolvê-la em nossa vida. Neste estudo vamos aprender juntos
um pouquinho de como viver pela fé:
TRÊS LIÇÕES SOBRE A FÉ
1ª LIÇÃO: A fé nasce na Palavra de Deus, não nos sentimentos - (Rm 10:17)
O ser humano se relaciona com o mundo ao seu redor através dos sentidos (pelo que vê,
pega ou sente, cheira, ouve), sensações, sentimentos ou pelo que aprendeu. A maneira
como ele age ou reage é determinada por um desses sentimentos. O cristão deve viver
pelo que Deus diz, pela Palavra de Deus. Precisamos aprender a confiar no que Deus
diz, precisamos também viver, agir ou reagir pela Palavra de Deus.
PERGUNTA: Em sua opinião, o que é viver pela fé na Palavra de Deus?

2ª LIÇÃO: As dificuldades e a crises provam se verdadeiramente temos fé - (Hc 3:1719)
No texto lido, Habacuque nos ensina que é possível ter fé em Deus mesmo quando
passamos por momentos difíceis. Enfrentar dificuldades ou crises quando cremos na
Palavra de Deus é o mesmo que assistir a um filme sabendo o fim. Não ficamos aflitos,
ansiosos ou preocupados com o que vai acontecer porque já sabemos o fim, Deus já deu
a Sua Palavra. A verdade é que muitos pensam que têem fé, que crêem em Deus, mas
deixam as aflições, ansiedades, preocupações dominarem suas vidas, e muitas vezes
até se abalam quando enfrentam essas crises e dificuldades; esses sentimentos revelam
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que ou a sua fé ainda não é madura, ou que precisam da fé verdadeira.
PERGUNTA: Fale sobre uma qualidade de uma pessoa que vive pela fé? Resposta
sugerida: Confiança; certeza; paz; tranquilidade; alegria no Espírito, etc...

3ª LIÇÃO: O cristão justificado por Cristo, vive pela fé e não por vista – (2Co 5:7 – Jo
11:39-40)
Já vimos na introdução que, como Jesus disse e ensinou, as coisas vão acontecer
conosco de acordo com a nossa fé, conforme a nossa confiança no que Deus diz. Não
adianta falar que confiamos se a nossa atitude é de desobediência, desconfiança ao que
Deus diz; no texto lido Marta teve que decidir entre crer na Palavra de Jesus, ou crer na
situação que estava vivendo. As nossas atitudes revelam a nossa fé, ou a falta dela?
PERGUNTA: Em sua opinião, qual atitude revela a falta de fé em uma pessoa?
Resposta sugerida: Murmuração; descontentamento; ansiedade; preocupação; aflição;
etc...

CONCLUSÃO: A fé libera o poder de Deus para que o milagre aconteça, para que a
promessa se torne realidade. Como cristãos devíamos viver uma vida de milagres, pois
devemos viver pela fé. Você quer isso? Quer obedecer a Deus em tudo? Quer viver
como um filho ou uma filha de Deus de verdade? Quer viver pela fé?
Vamos orar, e crer verdadeiramente que tudo é possível ao que crê (Mc 9:23), que para
Deus nada é impossível (Lc 1:37).

A fé em JESUS CRISTO, nos capacita como cristãos a sermos vitoriosos o tempo todo,
nosso modelo de vida é JESUS CRISTO.
Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria
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TADEL: (02Abr à 07Abr18)

TEMA : “Fundamentos da FÉ * O obreiro Aprovado”

ESTUDO PARA CÉLULAS III – Nº 101/18
LÍDER, leia: 2 Tm 2:19 - “Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece
inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem Lhe pertence e afastese da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor”.
No texto acima, nas instruções de Paulo a Timóteo, em meio a inúmeros alertas e
conselhos para seu discípulo, Paulo consolida uma pequena lista de fundamentos
cristãos que ajudaria a nortear Timóteo em sua fé e liderança. Paulo chamou essa lista
de “fundamentos de Deus”.
OBJETIVO: Consolidar, Edificar e Fortalecer os fundamentos da fé cristã.
LÍDER , LEIA PAUSADAMENTE (2TM 2:14-26):
Nos versículos 17 e 18, Paulo relata brevemente a respeito de dois homens que estavam
espalhando heresias na igreja, Himeneu e Fileto. A Bíblia não registra mais nada a
respeito deles, no entanto, o suficiente para alertar a igreja sobre doutrinas distorcidas,
que são como um câncer no meio do povo, capaz de se alastrar com rapidez e grande
poder de destruição. No combate a heresias e também na consolidação da fé do jovem
Timóteo, Paulo, de maneira sucinta, relata quatro fundamentos em forma de instrução.
“Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, junto aos
que, de coração puro, invocam o Senhor”. (2Timóteo 2.22)
Nessas instruções Paulo usa a expressão SIGA, palavra do grego ‘dioko’, que significa:
correr atrás, correr com determinação, esforçar-se com todo empenho para conseguir, ou
seja, para os fundamentos que veremos a seguir, precisaremos de determinação e
esforço para adquirí-los e mantê-los.
1º FUNDAMENTO: siga a JUSTIÇA. No início do capítulo 3, Paulo faz uma lista de
injustiça e introduz dizendo: “Sobrevirão tempos terríveis”. Geralmente, em períodos de
dificuldades, o que mais predomina é a injustiça, as pessoas sofrem e passam por
necessidades extremas. Seguir a justiça independentemente do estado exige integridade
e determinação, pois não importa o que os outros fazem, aqueles que seguem a justiça
encontram vida e honra (Provérbios 21.21).
2º FUNDAMENTO: siga a FÉ. Compreendemos que possuímos cinco sentidos: visão,
olfato, paladar, audição e tato. Em 2 Coríntios 5.7, Paulo usa o sentido da visão para
explicar sobre a fé. “Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos”. Seguir a fé é estar
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em fé, permanecer em fé, andar e viver em fé, e não ser guiado pelos sentidos ou
circunstâncias à sua volta.
3º FUNDAMENTO: siga o AMOR. No versículo 24 Paulo orienta: “Seja amável com
todos”. Não é muito fácil ser cordial e amável com todas as pessoas, principalmente,
quando elas são rudes conosco, por isso o amor deve ser seguido com todo esforço e
empenho. Jesus relata no Evangelho de Mateus 5.46: “Se vocês amarem aqueles que os
amam, que recompensa vocês receberão?”. Nosso amor é revelado quando o
demonstramos às pessoas que não toleramos. 1 João 2.10 diz: “Quem ama seu irmão
permanece na luz, e nele não há causa de tropeço”.
4º FUNDAMENTO: siga a PAZ. A falta de paz gera confusões, brigas, agressões
verbais e até físicas. No decorrer dos conselhos, Paulo, nos versos 23 e 24, diz: “Evite
as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do
Senhor não convém brigar”. Certamente, Paulo adverte a respeito desse assunto por ser
testemunha ocular de fatos similares, e explica que a paz é um fundamento necessário
para aqueles que invocam o nome do Senhor (22). Seguir a paz custará respeito,
harmonia, tolerância e empatia (se colocar no lugar do próximo), caso contrário, sempre
haverá um ambiente hostil diante de nós.
CONCLUSÃO: É claro que não existem apenas esses fundamentos da fé cristã, no
entanto, esses quatro fundamentos (justiça, fé, amor e paz) nos ajudam nas questões
mais básicas no nosso dia a dia, sendo assim, segui-los deixa de ser uma obrigação e
passa a ser um prazer.
PERGUNTA: Em quais desses quatro fundamentos você tem tido mais dificuldades?
Vamos orar. Busque ao Senhor para que esse ou esses faltantes se tornem palpáveis em
sua vida, esperando as oportunidades para manifestá-los.

A fé em JESUS CRISTO, nos capacita como cristãos a sermos vitoriosos o tempo todo,
nosso modelo de vida é JESUS CRISTO.
Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria
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TADEL: (09Abr à 14Abr18)

TEMA : “Fundamentos da FÉ * O bom soldado de Cristo”

ESTUDO PARA CÉLULAS IV – Nº 102/18
Líder, leia : 2 Tm 2:1-7 - “Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em
Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie
a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os
sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver
pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou.
Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo
com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar
dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará
entendimento em tudo”.
Paulo, em suas últimas instruções ao jovem Timóteo, reveste sua carta com requintes de
conhecimento e amor pela causa do Evangelho, e essas instruções foram cirurgicamente
necessárias e suficientes para que Timóteo não apenas entendesse a respeito das
doutrinas do cristianismo, mas que mais tarde seriam extremamente práticas e se
tornariam em lições de vida, assim como foi na vida de Paulo.
REFLEXÃO
1. Em sua opinião, quais as principais causas de sofrimento na vida?
2. Como você se sentiu ao passar por um sofrimento?
3. O que você entende que é sofrer por Cristo?
OBJETIVO: Motivar a fé dos irmãos em Cristo mesmo em meio aos sofrimentos.
CONTEXTO: Paulo sofreu cinco prisões, sendo em Filipos, Jerusalém, Cesareia,
Roma e Éfeso, cada uma delas por motivos diferentes, mas todas pela mesma causa: o
Evangelho de Cristo. Acusado por questões da lei de Moisés, Paulo redigiu a segunda
carta a Timóteo durante seu segundo aprisionamento em Roma, por volta de 67 d.C.,
mesmo ano provável de sua morte. Podemos observar em sua carta as palavras e
sentenças carregadas de experiências extraordinárias com Jesus Cristo, que o levaram a
uma vida de fé e sofrimento por amor ao Evangelho. No texto exposto acima, de 2
Timóteo 2:1-7, percebemos no discipulado de Paulo com Timóteo três lições que
fizeram parte da consolidação do jovem Timóteo, sendo:
1ª LIÇÃO: Fortifique-se (2Tm 2:1). A palavra fortifique-se vem do grego
‘endynamoo’, que significa aumentar em; tornar-se forte; como sendo fortalecido a
partir da fraqueza; tornar estável. Paulo instrui Timóteo a aumentar a sua força, tirar
força da fraqueza, assim como ele mesmo fez em alguns momentos de sua vida. “Por
isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas
perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte” (2Co 12:10). A
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vida sempre exigirá de nós força, mas essa força não vem de nós mesmos, mas da graça,
da FÉ, que temos em Jesus Cristo. Os dias que consideramos de maiores fraquezas
podem se tornar os mais relevantes da nossa vida, pois podemos ser fortalecidos no
poder do Senhor (Efésios 6:10).
2ª LIÇÃO: Suporte (2Tm 2.3): “Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom
soldado de Cristo Jesus”. Talvez você pergunte: Quais eram os sofrimentos de Paulo?
Na verdade, dá até para fazer outro livro sobre os seus sofrimentos, mas a Bíblia relata
uma lista sobre esse assunto em 2Coríntios 11:23-31 (líder, leia). Paulo não quis dizer a
Timóteo que ele passaria pelas mesmas situações, mas que, em primeiro lugar, os
sofrimentos fazem parte de nossa vida. Alguns cristãos vivem uma utopia, acreditam
que nunca passarão por sofrimentos. Em segundo lugar, que os sofrimentos podem ser
compartilhados entre irmãos. No verso 10, Paulo diz: “Por isso, tudo suporto por causa
dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com
glória eterna”. Paulo ensina que o suporte no sofrimento entre irmãos fortalece a fé
mútua, e convoca Timóteo a fazer o mesmo por ele, pois, nessa prisão em Roma,
notoriamente passava dificuldades, como relata 2Tm 1:16-17 (sentiu desânimo), 2:9
(estava sofrendo e sendo tratado como criminoso), 4:13 (pediu a capa, pois certamente a
masmorra onde estava preso era fria e úmida), 4:6 (sentia que estava próximo da morte).
Compartilhe com o grupo se você já ajudou alguém que estava sofrendo. Como você se
sentiu?
3ª LIÇÃO: Reflita (2Tm 2:3b-7). Nos versos 3 a 7, Paulo ensina Timóteo por meio de
três analogias de um cristão, sendo o cristão como um soldado, um atleta e um lavrador.
Um soldado alcança êxito na carreira militar quando se submete aos padrões de seu
ofício; um atleta segue as regras do jogo para vencer; e o lavrador trabalha de acordo
com as leis naturais para obter seus frutos. Para o conhecimento de Timóteo, por ser um
jovem, tais instruções poderiam até parecer complexas, no entanto, no verso 7, Paulo
diz: “Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor te dará entendimento em tudo”. Se
Paulo vivesse nos dias atuais, acredito que ele seria um professor universitário, devido à
forma que provocava seus discípulos a pensarem e ponderarem a respeito dos assuntos.
Nesse verso Paulo não responde às analogias, mas provoca Timóteo a pensar, meditar,
refletir sobre o assunto, mas somente Deus poderia dar o entendimento necessário para
os sofrimentos que haveria de passar.
CONCLUSÃO: Independentemente do nosso sofrimento, uma coisa é certa: Deus é
fiel e nada muda isso: “Esta palavra é digna de confiança: Se morremos com Ele,
com Ele também viveremos; se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o
negamos, Ele também nos negará; se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não
pode negar-Se a Si mesmo” (2Tm 2.11-13).
Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria
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