COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (04 à 09 SET17)

TEMA : O homem mais rico da terra I

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 076
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Jó 1:1-5
Neste estudo o que queremos mostrar ou ensinar, através da vida de Jó, é que todos
aqueles que têem o Senhor Deus, e praticam os seus mandamentos, é com certeza o
“homem” mais rico da terra.
Em verdade, Jó reconhecia que tudo o que ele tinha vinha do Senhor (Jó 1.20-22). E
mais! Jó compreendia perfeitamente que o mais importante na vida daquele que foi
abençoado financeiramente não é o quanto ele tem e pode multiplicar, mas o bem que
deve ser feito com o muito que Deus lhe deu, ele sabia que sucesso na família sem
Deus não existe, que riquezas terrenas sem Cristo é pobreza.
PERGUNTA: Onde Jó era rico?
R. Podemos observar que uma das maiores riquezas de Jó não era o que ele possuía,
apesar de ele ser um homem riquíssimo em patrimônio (Jó 1:3), mas sim em quem ele
era diante de Deus: “homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do
mal”. (Jó 1.1; 1.8; 2.3). A outra riqueza de Jó, muitas vezes passa desapercebida, mas
era o amor a sua família : “... chamava Jó a seus filhos e os santificava; levantava-se de
madrugada e oferecia holocaustos...”, (Jó 1.5).

Jó tinha duas marcas distintas: era o homem mais rico do Oriente (Jó 1.3) e o mais
piedoso de sua geração (Jó 1.8). A despeito de ser um homem de agenda tão apertada,
dedicava o melhor do seu tempo para conversar com os filhos e orar por eles. Fazia
isso às madrugadas e de forma contínua. Conseguiu construir pontes de amizade entre
os filhos e em toda sua família, e mantê-los unidos. É esse pai de qualidades
superlativas, que depois de um revés financeiro radical, é golpeado com a morte de
seus dez filhos num único acidente. Jó levou para o cemitério todos os seus filhos e
sepultou-os num único dia.
O mundo desabou sobre sua cabeça. Uma dor avassaladora fuzilou seu peito. Mesmo
nessa hora extrema de sofrimento, não blasfemou contra Deus, mas disse: “... o
Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1.21). Jó
era um pai presente, conselheiro e intercessor. Amava a Deus e intercedia pelos
filhos. Jó ensinava não apenas com palavras, mas, sobretudo, com seu exemplo.
Mesmo Jó sendo o grande milionário da época, sua prioridade era a sua família
reunida, e seu relacionamento com Deus. Os familiares da casa de Jó, com
freqüência, se reuniam pelo prazer de estarem juntos. Era uma gente que não abria mão
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do relacionamento. A maior riqueza de uma família é o relacionamento. Existe
relacionamento, existe família. Não existe relacionamento, não existe família.
Mesmo sendo golpeado por dramas tão intensos, vindo a perder seus bens, sua saúde,
seus filhos, o apoio de sua mulher e de seus amigos, manteve-se íntegro. Deus
restaurou sua sorte e devolveu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. O último
estado de Jó tornou-se melhor do que o primeiro (Jó 42:12). Agora que aprendemos
com Jó, podemos saber se somos ricos e qual é a nossa riqueza.
PERGUNTA: Qual a sua maior riqueza? Você é íntegro, reto, temente à Deus e
desvia-se do mal? Como está seu relacionamento com Deus?
PERGUNTA: E sua família, você a ama ? Você é um pai, uma mãe presente, um(a)
conselheiro(a), um(a) intercessor(a) da sua família? E você filho(a), honra e ama à
Deus, e a seus pais? Como está o relacionamento em sua família?

DEPOIS DESSE ESTUDO, PODEMOS ENTÃO CONCLUIR, QUE VOCÊ É COMO JÓ, A
PESSOA MAIS RICA DO MUNDO!!!

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL: (11 à 16 SET17)

TEMA : O homem mais rico da terra II

ESTUDO PARA CÉLULAS – Nº 077
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Dn 1:3-4
Em nosso primeiro estudo sobre “O Homem mais rico do mundo”, falamos da vida de Jó, que era um
homem sincero, reto e temente a Deus; e desviava-se do mal (Jó 1:1); podemos aprender e verificar
que uma das características de uma pessoa rica em graça, e sabedoria, é sua atenção, cuidado, e
comunhão com sua à família. Além de humildade, da prática da verdade e fidelidade, uma pessoa
tem que possuir caráter e temor à Deus.
Hoje vamos falar do profeta Daniel, podemos ver que era um jovem diferenciado, sem defeito,
possuia boa aparência, era inteligente e sábio, dentre outras qualidades, (Dn 1:3-4).
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE DANIEL
Líder, leia Dn 6:3
Neste versículo podemos ver que Daniel, se destacava dentre os príncipes e presidentes, pois ele
tinha um espírito excelente, era fiel, tinha um caráter distinto dos demais. Existem muitas pessoas
que têm um bom caráter, mas que não conhecem a Deus. Isso faz toda diferença, pois Deus não está
interessado apenas em pessoas de caráter, mas em expressar o Seu caráter santo através de homens
tementes a Ele. O que deve ser visto não é um homem de caráter, mas o caráter de Deus no homem:
é Deus sendo expresso através de seus atos, e o caráter de Daniel era diferente, devido à excelência
do espírito de Deus sobre sua vida. Lembrando que podemos resumir como caráter, aquilo que você
é, ou tudo o que faz, ou deixa de fazer quando ninguém o está olhando.
1. Caráter Fiel - Dn 6:4
Fidelidade fala de exatidão, demonstração de zêlo por algo ou alguém, ser fiel é ser correto.
2. Caráter Reto – Dn 5:17
Retidão é andar em alinhamento com a vontade de Deus, fala de sermos coerentes e
comprometidos com a Sua Palavra.
3. Competência de Daniel: Devemos entender que nossa utilidade para Deus, vai depender do
nosso caráter, e Daniel era competente pois tinha o caráter manifesto através do espírito excelente.
Caráter + competência = Pessoa útil para Deus
Devido ao caráter de Daniel, ele serviu a vários reis, e a todos estes reis, ele demonstrou além de
suas qualidades, competência e lealdade.
4. Sabedoria: Dn 5:13-14;
A Palavra diz que Deus deu inteligência, conhecimento e sabedoria a Daniel. Inteligência é
capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos, capacidade de raciocínio de
alguém; conhecimento é quando e quanto uma pessoa conhece sobre determinado assunto, e
sabedoria está relacionada à capacidade de lidar com situações e com pessoas.
Concluindo: Se você deseja ser “O homem mais rico do mundo”, aos olhos de Deus, você precisa
ter um caráter fiel, e reto, que lhe proporcione competência. E estas coisas somente conseguirá,
cheio da sabedoria divina. Seja como Daniel que era um homem resoluto, corajoso, sábio, cheio de
fé, homem de oração (orava três vezes ao dia), e possuia “espírito excelente”, “fiel”, e “sem erro ou
falta” (irrepreensível). Por isso foi chamado de “muito amado” (altamente estimado). Deus o
abençõe.
Apóstolo Rui Mendes Faria
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