COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (07Mai à 12Mai18)

TEMA : “O que é ser mãe? ”
ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 106/18
Texto inicial: Sl. 139:13 “Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe”
(Obs: Líder leiam todos os textos citados no estudo, faça com que todos participem da leitura, e do compartilhar do ensinamento).

-Introdução: Ser mãe é receber o dom Divino de gerar a vida. Mas muito mais que isso, ser mãe é ter
o dom supremo do amor incondicional (I Coríntios 13), pois muitas mulheres, mesmo sem ter gerado
filhos fisicamente, são capazes de amar, mesmo quem não viu nascer. Se você é mãe, saiba que foi
Deus quem permitiu a vida nascer dentro de você e esta presença continua em você te capacitando para
amar.

Ser mãe é...
Vamos usar as três letras da palavra MÃE para formar uma sigla com o significado:
1- Mulher: Gênesis 3.20 “deu o homem o nome de Eva a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres
humanos”
A mulher foi criada por Deus em último lugar, quando tudo já estava pronto. Deus deixou o melhor
para depois. Parece que a mulher veio para apreciar as belezas da natureza, mas também para completar o que faltava com sua formosura. Além disso, a mulher recebeu a capacidade de doar a vida e foi
abençoada por Deus (Gênesis 1.28). Mesmo depois que a mulher passou a sentir dores de parto por
causa do pecado (Gênesis 3.16) ainda assim, a mulher não temeu o privilégio de ter filhos. A maternidade tem sido desvalorizada por causa de vaidades e questões financeiras ou profissionais, mas não
existe beleza, riqueza e carreira maior do que a de uma mãe.

Ser Mãe é um dom de Deus para a mulher!
2- Alegria: Gênesis 21.6 “disse Sara: Deus me deu motivo de riso; e todo aquele que ouvir isso vai
rir-se juntamente comigo”
Sara não conteve sua alegria quando conseguiu ser mãe e sorria de contentamento por seu filho prometido por Deus. A primeira vez que Sara ouviu Deus dizer que seria mãe, ela riu sem entender (Gênesis 18.12-15), mas depois declarou que tinha muito motivo de alegrar na presença do Senhor. O primeiro momento de uma mãe é de dor quando dá a luz a seu filho e mesmo assim ela se alegra. Durante
toda a vida de uma mãe, muitos são os momentos de dor por seus filhos, mas não se compara com a
alegria de ver o rosto de quem tanto ama.
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Ser mãe é uma alegria!
3- Exemplo: Rute 1.8 “disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe; e o SENHOR use
convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo”
Noemi foi uma mãe que sofreu a perda de seus filhos. Por isso despediu suas noras para a casa de
suas mães, contudo Rute não aceitou deixa-la por consideração (Rute 1.16). A vida de Noemi era um
exemplo para Rute e por isso era mais que uma mãe para ela. Na verdade Noemi perdeu seus filhos,
mas ganhou uma grande filha. Rute, que ainda não era mãe, depois teve o privilégio de fazer parte da
geração de Davi e do Senhor Jesus (Mateus 1.5). Estas mulheres nos mostram que ser mãe é um exemplo de vida tanto para filhos gerados no ventre como no coração.

Mãe é ser exemplo!
MÃE: Mulher, Alegria e Exemplo!
-CONCLUSÃO:
Para dizer o que é ser mãe gastaríamos muitos predicados e talvez não conseguíssemos explicar.
Nem mesmo as próprias mães conseguem expressar o sentido e emoção da maternidade. Mas Deus
colocou nesta linda palavra a riqueza do seu amor, comparado ao amor de mãe.
Mãe é uma bênção de Deus!
Líder: Façam um clamor pelas mães, mulheres virtuosas, guerreiras, e cheias de amor...

Deus abençõe a todas as mamães. Feliz Dia das Mães!!!
Pastor Rui Mendes Faria

Provérbios 31:25-30
Reveste-se de força e dignidade;
sorri diante do futuro. Fala com sabedoria
e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa
e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam;
seu marido também a elogia, dizendo: "Muitas mulheres são exemplares,
mas você a todas supera". A beleza é enganosa,
e a formosura é passageira;
mas a mulher que teme o Senhor
será elogiada.
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TADEL: (14Mai à 19Mai18)

TEMA : “Que tipo de árvore, vara que você está sendo? ”
ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 107/18
Textos iniciais: Mt 7:17, Lc 13:6-7, Jo 15:1-8, Is 5:1-7
(Obs: Líder leiam todos os textos citados no estudo, faça com que todos participem da leitura, e do compartilhar do ensinamento).

Mt 7:17 * “Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos
maus.”
Lc. 13:6-7 * “ Então Jesus proferiu esta parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua
vinha e, indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: Há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a! Por que ocupa ainda a terra inutilmente?”
INTRODUÇÃO: Quando Jesus ensinava as multidões, muitas vezes fazia uso de parábolas para citar
fatos e situações que aconteciam naquela época. E, naquela época, assim como hoje, existiam três classes de pessoas que encontramos dentro e fora das igrejas…
1) A primeira classe à qual quero me referir é comparada a uma árvore que produz bom fruto. Tais
pessoas comportam-se conforme o ensino de Cristo, deixando enraizar em seus corações a semente da
Palavra, produzindo frutos de amor, misericórdia, fidelidade, paz e bondade que são percebidos por
todos.
2) A segunda classe, segundo Mateus 7:17, é como uma árvore má, produzindo frutos maus. São pessoas que, às vezes, até vão às igrejas, ouvem a Palavra, se emocionam, mas continuam produzindo os
mesmos tipos de frutos: ódio, contendas, intrigas, confusões, incompreensão, infidelidade… Endurecem seus corações e não permitem que a semente de Cristo penetre e cresça.
3) Por fim existe também a árvore que não produz nenhum fruto. Pessoas que vão aos cultos, estudam
a Palavra, mas não fazem nada na obra de Deus. Estão há anos na mesma estagnação espiritual, como
plantações cheias de folhas, mas sem fruto algum que se aproveite…
CONCLUSÃO – Concluindo este ensino, baseando-se no evangelho de João, vemos que o pronunciamento EU SOU, são repetidos várias vezes (Jo 15:1 e 15:5 por exemplo), que descreve o relacionamento de Jesus e seus discípulos. Seu pano de fundo está no texto de Isaías 5:1-7 que lemos, onde Is3
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rael é comparado com uma vinha, sob os cuidados de Deus. Mas diferentemente de Israel, JESUS é a
verdadeira (real, genuína) videira.
Reflexão : A vara (árvore) que não dá fruto, que não está na videira (Jo 15:6, Mt 15:13), que não está
em JESUS, será destruída, arrancada. Quando estamos em Cristo, na videira verdadeira, nossas
orações são eficazes (Jo 15:7), nós glorificamos a Deus com nossa produção de frutos (Jo15:8), nós
demonstramos nosso discipulado, (Jo 15:8-10), e nossa alegria torna-se completa mediante o ato de
experimentarmos a própria alegria de Cristo dentro de nós (Jo 15:11).
A boa notícia é que, ainda há tempo de que como varas (árvores) possamos produzir frutos bons, permita-se nesta noite, estar em Cristo, ser ligado à videira verdadeira, que é Jesus; e para aqueles estão
em Cristo, permitam-se serem limpos por esta Palavra, por este ensino de Jesus, afim de produzir ainda
mais frutos para o Reino. Lembrem-se que os que estiverem sem Jesus Cristo, sem estar Nele nada
poderão fazer, e ainda serão lançados fora, como a vara, secarão e serão lançados no fogo.
*** Reflita consigo mesmo: qual árvore (vara) você está sendo, a que produz bons frutos, a que produz
maus frutos , ou a que não produz nenhum fruto? Quais frutos Jesus encontrará em seus ramos?
Líder: Dê uma pausa para reflexão.........Vamos orar juntos então!

Deus abençõe a todos.
Pastor Rui Mendes Faria

Salmo 92.12-14 “O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano.
Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.
Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos.”
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