COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (31Jul À 04Ago17)

TEMA : Nós fazemos parte do Reino de Deus

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 074
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Jo 3:3-6, Rm. 10:9-10, Mt. 4:17, At. 2:38
O textos lidos nos ensinam que fazemos parte, entramos no Reino de Deus, pois nos
arrependemos de nossos pecados, confessamos Jesus como nosso único Senhor e
Salvador, batizamos e desta forma nascemos de novo, não por meio de um segundo
nascimento biológico, mas sim por um nascimento espiritual, e nos tornamos nova
criatura (2Co 5:17).
Líder, leia os textos abaixo juntamente com a célula, e entenda para quem é o Reino:
PARA OS PEQUENINOS: Mateus 19.14 “Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não
os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus”. Marcos 10.14 “Jesus,
porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os
embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus”. Marcos 10.15 “Em verdade vos digo:
Quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará
nele”.
PARA TODOS OS POVOS: Mateus 8.11 “Digo-vos que muitos virão do Oriente e do
Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus”.
Mateus 21.43 “Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue
a um povo que lhe produza os respectivos frutos”.
PARA OS POBRES E HUMILHADOS: Lucas 6.20-22 “Olhando para os seus
discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o Reino
de Deus. Bem-aventurados vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bemaventurados vocês, que agora choram, pois haverão de rir.22 Bem-aventurados serão
vocês, quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês,
como sendo mau, por causa do Filho do Homem”.
Jesus não louva a pobreza, a fome , o pesar e a censura em si. Esses sofrimentos
trazem bênçãos quando são suportados através do discipulado por causa de Cristo.
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Portanto, a pobreza de espírito, a fome de justiça, lamentar pelos pecados de alguém
e a censura social por amor a Cristo são fontes de bênção.
PARA OS PERSEVERANTES: Atos 14.22 “fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé; e mostrando que, através de muitas
tribulações, nos importa entrar no reino de Deus”.
AGORA VEJAMOS QUEM NÃO ENTRARÁ, NO REINO DE DEUS
Líder, agora leiam juntos os textos 1Co 6:9-11 e Gl. 5:19-21
1 Coríntios 6:9-11 : “Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de

Deus? Não se deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem
homossexuais passivos ou ativos,nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem
caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. Assim foram alguns de
vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do
Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus”.
Gálatas 5:19-21: “Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza

e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões,
facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes
já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus”.

Concluímos que para fazermos parte do Reino de Deus temos que ser pessoas puras,
humildes, semelhantes aos pequeninos, como crianças, pessoas santas, e sem
maldade no coração. Que poderão fazer parte do Reino qualquer um dos povos da
terra, desde que se arrependa dos maus caminhos, e pela fé creia em Jesus, e O
confesse como seu Senhor e Salvador, bem como cumpra seus mandamentos, e
produza frutos. Que existem pessoas que não entrarão no Reino, e o mais
importante, é que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais em Cristo (Ef. 1:3), e o Reino de Deus é para nós que decidimos viver uma
vida com JESUS.

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL: (28Ago À 01Set17)

TEMA : TRÊS VERDADES SOBRE O REINO DE DEUS

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 075
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Rm 14 : 17 NVI; “Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo”.
Introdução
Bem, é verdade que estamos na América do Sul, na República Federativa do Brasil,
falamos a Língua Portuguesa, mas a nossa pátria não é esta. Nós que somos o povo
separado por Deus, pertencemos à pátria celestial, ao Reino de Deus. Todo aquele
que é habitação do espírito de Deus pertence ao Seu reino. Somos todos meros
peregrinos nesta terra. Estamos aqui de passagem e já temos uma cobertura
reservada no condomínio celestial com ruas de ouro e jaspe. Aguardamos a volta
iminente do Noivo, que vem saltando pelos montes pra buscar a sua igreja.
A Bíblia Sagrada, viva e eficaz, nos revela três verdades sobre o Reino de Deus, e é
sobre isso que queremos falar neste estudo, com o auxílio do Espírito Santo.
1ª Verdade é: O Reino de Deus é JUSTIÇA.
Essa verdade é representada pelo SENHOR que julga com justiça, o Justo Juiz de toda
a terra (Gn 18:25b). O Deus que ama a justiça e odeia a iniqüidade (Sl 45:7). O TodoPoderoso cujos céus proclamam a Sua justiça. Um Ser supremo que é o sol da justiça
(Ml 4:2). Um Deus que nos chamou e nos tornou carvalhos de justiça.
A justiça do Reino de Deus age retamente em todas as circunstâncias, já a justiça do
homem sem o Espírito Santo não passa de trapo de imundícia, pois ela é guiada por
interesses egoístas e visa apenas o ganho, o levar vantagem sobre algo ou alguém (Is
64:6).
Instrumentos de Justiça - Mas nós, a geração eleita, fomos justificados gratuitamente
pela graça de Deus, através da redenção em Cristo Jesus e isso nos possibilitou gozar
do Reino de Deus. Nós que antes andávamos em trevas, agora andamos em retidão e
justiça porque fazemos parte do seu Reino. Deus quer usar-nos como instrumento de
justiça nesta terra. O homem que pertence ao Reino de Deus e é guiado pelo Espírito
Santo, tem a justiça do Pai em suas atitudes. Justiça para com o próximo, família,
funcionários, irmãos em Cristo e até consigo mesmo. Deus nos convoca para sermos
mais justos assim como Ele é justo. Se nós fazemos parte do Reino de Deus devemos
andar em conformidade com essa verdade bíblica: JUSTIÇA.
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Jesus disse no sermão do Monte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça porque eles serão fartos. (Mt 5:6)
Injustiçados – E se você pertence ao Reino de Deus e está sendo injustiçado,
saiba que o Senhor é o seu justo juiz, Jesus Cristo o seu advogado e o Espírito Santo a
sua testemunha, que caminha contigo em todos os momentos. No momento
oportuno o Sol da Justiça há de raiar na tua vida.
2ª Verdade é: O Reino de Deus é PAZ.
Essa verdade acerca do Reino de Deus é representada pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz
em Isaías que um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os
seus ombros e o seu nome será: Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da
eternidade e PRINCÍPE DA PAZ (Is 9:6). – Jesus disse: Deixo-vos a minha paz. A minha
paz vos dou (Jo 14:27). – Jesus disse: Vos disse essas coisas para que em mim tenhais
paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo (Jo 16:33).
Jesus ressuscita e quando aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele diz é: Paz
seja convosco (Jo 20:19). Quando nos encontramos, saudamos uns aos outros com a
Paz do Senhor, porque pertencemos ao mesmo reino, o Reino de Deus.
O Reino de Deus é paz, Jesus é o Príncipe da Paz, o Evangelho é da paz e é a nossa paz
(Ef 2:14). É a paz que excede todo entendimento (Fp 4:7)
O Reino de Deus é paz então devemos viver entre nós em paz, devemos desfrutar
dessa paz que o Senhor Jesus nos concede na nossa vida. Digo mais, paz não é um
estado de espírito, paz é uma pessoa chamada Messias. Deixemos toda falácia, toda
intriga, toda inveja, todo disse me disse e vivamos no Reino de Deus em paz. O
mundo pode até estar em guerra, mas o povo santo viverá em paz. E ainda que as
circunstâncias sejam desfavoráveis ficaremos em paz, porque Jesus nos dá paz e nos
concede vitória.
3ª Verdade é: O Reino de Deus é ALEGRIA NO ESPÍRITO SANTO.
A terceira e última verdade, é a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. A
Sagrada Escritura diz que uma das porções do fruto do espírito é alegria. Neemias
declara que a alegria do Senhor é a nossa força (Ne 8:10). Na 1ª Carta de João,
capítulo um, verso 4, o autor diz: “Estas coisas vos escrevi para que a alegria seja
completa”. Essa alegria do Reino de Deus não se encontra no mundo, mas no Espírito
Santo. Alegria tal que irrompe em meio à tristeza e o desânimo. O Apóstolo Paulo
fazia parte do Reino de Deus e mesmo estando preso em filipos, disse: “Alegrem-se
sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”(Fp 4:4) – Só o Espírito Santo é
capaz de fazer transbordar a alegria do Reino de Deus em nós. De vez em quando a
tristeza vem e dura uma noite, mas a alegria do Espírito Santo vem pela manhã.
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Alegre-se no Senhor. Não permita que nada roube a sua alegria. Você é integrante do
Reino de Deus.
Relembrando: DEUS é justiça, JESUS é paz e o ESPÍRITO SANTO é a alegria.
Como fazemos parte do Reino de Deus, da família divina, devemos viver em unidade,
como uma família sacerdotal (João 17:21).

“Venha o Teu Reino” Mateus
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