COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (19Fev19 à 24Fev18)

TEMA : “AMIZADE * Um cuidando do outro”
ESTUDO PARA CÉLULAS I – Nº 095/18
Líder, leia Pv 17:17 e Pv. 27:17 e pergunte:
O que o Senhor Deus quer nos ensinar acerca da necessidade de termos verdadeiras amizades?
Qual a relação de Pv.27:17 com o amor e o cuidado de uma verdadeira amizade?
Depois leia João 15:15 e pergunte:
Por que Jesus não chama seus discípulos mais de servos e sim de amigos? Qual a relação entre a
afirmação de Jesus e os textos de Provérbios que acabamos de ler?
O PODER DO AMIZADE DE CRISTO POR NÓS
A amizade somente se desenvolve com relacionamento e intimidade. Não se pode ser verdadeiramente
amigo de uma pessoa com quem se mantém um relacionamento superficial. O amigo ama, se preocupa
com as coisas com que seu amigo está passando, sejam alegrias ou dificuldades.
Líder, leia Pv, 18:24b “mas há amigo mais chegado do que um irmão” - Podemos ter um amigo como o
descrito no texto se não temos intimidade com ele?
Reflexão: Quem tem um amigo verdadeiro tem intimidade com ele pode confessar-lhe suas fraquezas,
necessidades, angústias, chorar em seu ombro e pedir-lhe conselho, ajuda, dentre outros auxílios.
Pergunta: Lembrando que Jesus chama de amigo aos seus discípulos, quanto você tem desfrutado do
poder que amizade de Cristo em sua vida? Jesus é verdadeiramente seu amigo? Você tem um
relacionamento de intimidade com Ele?
Consequências da amizade de Cristo por nós:
Reflita sobre o poder da Amizade de Cristo com seus discípulos, lendo João 15:16; 16:23-24 e 17:9, 17,
19,20. – Jesus mostra cuidado com seus discípulos?
Reflexão: Podemos ter amizade com alguém se não compartilhamos de coisas semelhantes? Leia e
discuta com o grupo João 17:16 e Tiago 4:4 Leia Romanos 5:10 e Col. 1:21-22 - Pergunta: Cristo
pagou algum preço para que pudéssemos desfrutar de Sua amizade? –
Leia Rm. 12:1-2 e João 15:18,19 - Pergunta: Nós também temos que pagar um preço para desfrutarmos
da amizade de Cristo?
Ler Mateus 11:28,29; Lucas 18:29-30; Mateus 25:34 - Pergunta: Quais as recompensas que temos por
desfrutarmos da amizade de Cristo?
Aos Visitantes: Se você quer experimentar o poder da amizade de Cristo, entregue a sua vida a Jesus
através desta oração…

Deus abençõe você e sua família!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (26Fev18 à 03Mar18)

TEMA : “AMIZADE Horizontal ”
ESTUDO PARA CÉLULAS II – Nº 096/18
Na semana passada, no estudo, vimos sobre a amizade de Cristo conosco, seus discípulos, ou seja
discutimos sobre o relacionamento vertical. Agora passaremos a estudar a “Amizade” entre nós –
Relacionamento Horizontal.
Líder, diante de tudo o que foi aprendido até agora, leve o grupo a refletir novamente sobre Pv. 17:17,
Pv. 27:17 e Pv. 18:24b - Discuta sobre as respostas que foram dadas na semana anterior sobre os textos
de Provérbios, e outros que por ventura surjam entre os irmãos.
Depois leia Tiago 5:16 e João 17:11,14 - Pergunta: Qual a relação que existe entre estes dois textos e os
textos acima de Provérbios que falam da amizade? O que a Palavra quer nos ensinar quando diz que:
“devemos confessar nossos pecados uns aos outros (verdadeiros crentes)” e quando nos mostra que
Jesus orou para que “Deus nos guarde para que sejamos um, assim como Ele é um com o Pai”.
Agora leia 2 Co 6:14e pergunte: Baseado neste texto e nos textos acima de Tiago e João, com quem
somos incentivados a estabelecer vínculos de verdadeiras amizades? Por quê?
AMIZADE HORIZONTAL – Uns Cuidando dos Outros
Leia Gálatas 6:2- Através das Escrituras, aprendemos que líderes e discípulos que levam adiante a obra
de Deus nunca foram criados para se isolarem, mas para que atuem em parcerias uns com os outros, uns
cuidando dos outros, um preparando e sendo preparado pelo outro.
Leia Lucas 10:1 e pergunte: Por que os discípulos foram enviados de dois em dois.
Reflita com o grupo sobre parcerias de amizades entre personagens bíblicos em que um pode cuidar e ser
cuidado pelo outros, testemunhando juntos os poder de Deus.
Ex. 24:3; 32:17; 33:11 – Esses textos mostram a parceria entre Moisés com Josué, devemos trabalhar
juntos e não sozinhos.
1Reis 19:14-16, 19-21; 2Reis 2.1-18- Eliseu que foi chamado para trabalhar em parceria com Elias para
cuidar e ser cuidado, após o episódio de depressão de Elias –
Dn. 1.1-21; 2.17-19; 3.1-30- Daniel, Hananias (Sadraque), Misael (Mesaque) e Azarias (Abede-Nego)
que cuidaram uns dos outros na corte da Babilônia.
Líder, caso queira pode citar com o grupo outros personagens, outras passagens bíblicas, onde
demonstre que uma parceria, uma amizade, um cuida do outro, e é isso que devemos fazer entre os
irmãos, no Corpo de Cristo (igreja).
Aos Visitantes: Se você quer experimentar a benção de ser discípulos de Cristo e testemunhar com outros
discípulos o poder de Deus em sua vida, entregue-se a Jesus através desta oração…
Deus abençõe você e sua família!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (05Mar18 à 10Mar18)

TEMA : “FIDELIDADE DA AMIZADE VERDADEIRA ”
ESTUDO PARA CÉLULAS III – Nº 097/18
Líder, leia Pv. 27:10a “Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai” e, pergunte:“O que a palavra
FIDELIDADE significa para você?”
Resposta sugerida: Fidelidade é uma expressão que usamos para nos referir a alguém que é leal, fiel, a uma
pessoa ou a algo. Peça a participação de todos sobre o significado.
Líder, leia Pv. 17:17 – Quem abandona é aquele que não ama, e o verdadeiro amigo ama, zela, cuida.

JESUS, NOSSO AMIGO FIEL
Líder, leia João 13:1 e 15:13 - Pergunta: Como podemos ter certeza da fidelidade de Cristo por nós? Você
confia plenamente na fidelidade de Cristo, a ponto de descansar nas Suas promessas? A fidelidade de Jesus
teve um preço?
Você tem certeza que desfruta da amizade de Jesus? Como sabe disso – Leia João 15.14 e reflita com o
grupo. Você tem sido ou é amigo de Jesus?

JONATAS, FIEL AMIGO DE DAVI
Líder, leia 1.Sm 18:1-5, 19:1-7 e relate, resuma a história de 1Sm. 20.1-43 (amizade de Davi e Jônatas),
peça para lerem em casa este capítulo.
Pergunta: Pelo que vê dos textos, podemos afirmar que Jonatas foi fiel ao seu amigo Davi, mesmo sabendo
que este reinaria no trono que por herança familiar lhe caberia. Como sabemos disso? Jonatas sentiu ciúme por
Davi se destacar mais do que ele? Você teria coragem de dar sua “capa” para um amigo?
A fidelidade de Jonatas teve um preço? Qual o Espírito que unia Jonatas e Davi?

BARNABÉ, FIEL AMIGO DE PAULO
Líder, leia Atos 9:26-30 Pergunta: Barnabé foi fiel a Paulo quando todos o rejeitavam e duvidavam de sua
conversão? Como sabemos disso?
Líder, leia Atos 11:22-26, 29-30;12.25; 13.2, v.7: Barnabé levou o amigo Paulo para a Igreja de Antioquia e
inicialmente se destacava em relação a ele no ministério. Veja que os textos destacam primeiro o nome de
Barnabé e depois o de Saulo.
Agora leia Atos 13.43, v.46, v.50 :Com o tempo Paulo passou a se destacar mais do que seu amigo Barnabé.
Os textos passam a citar primeiro o seu nome e depois o de Barnabé. Isso gerou ciúme em Barnabé? Qual o
Espírito que unia Barnabé e Paulo?
Reflexão Individual: Você já se sentiu ou sente-se incomodado quando um amigo se destaca mais do que
você?- Ore sobre isso.
Qual o espírito que deve prevalecer em sua(s) amizade(s)?
Aos Visitantes: Se você quer experimentar o poder da amizade guiada pelo Espírito de Vida, entregue a sua
vida a Cristo através desta oração…

Deus abençõe você e sua família!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL: (12Mar18 à 17Mar18)

TEMA : “INFIDELIDADE DOS (QUE SE DIZEM) AMIGOS ”
ESTUDO PARA CÉLULAS IV – Nº 098/18
Líder, leia Salmo 41:9 e 38.11 e pergunte: “O que a palavra INFIDELIDADE significa para você?” Pode um
amigo ser infiel àquele que nele confia?
DAVI ENFRENTOU INFIDELIDADE
Líder, leia 1Sm 16:21-23 e pergunte: Davi desenvolveu um relacionamento próximo com o rei Saul? Saul amava
Davi? Davi ajudava (cuidava) de Saul em momento de aflição propiciando-lhe alívio?-Após, relate a história de
1Sm. 24.1-22 (Davi poupa a vida de Saul) e 26.1-24 (Davi poupa outra vez a vida de Saul) – Pergunta: Saul
foi infiel à lealdade de Davi? De que forma se deu essa infidelidade?
Líder leia 1Sm. 24:16-18 e 26:21-24: Como agiu Davi diante da infidelidade de Saul? Por causa de Saul ele
desistiu do seu chamado e do cuidado com outras vidas?
PAULO ENFRENTOU INFIDELIDADE
Líder, leia 2Tm 1:15 e 4:10 e pergunte: Paulo foi abandonado e traído pela infidelidade de pessoas que se diziam
amigas e que caminharam com ele em momentos de sua jornada? Após, leia 2 Tm. 4:16 - Pergunta: Como Paulo
agiu diante da infidelidade daqueles que se diziam amigos e que o abandonaram no momento em que ele mais
precisava? Ele desistiu do seu chamado e de outras vidas?
JESUS ENFRENTOU INFIDELIDADE
Líder, leia Lucas 22.3-6; Mc. 14: 32-42, v.43-46, v.50 e v.51-52; Lc 22.54-62e pergunte: Os discípulos a quem
Jesus chamou de amigos, foram infiéis, o traíram, o abandonaram e o negaram no momento em que Ele tanto
precisou deles?
Após, leia João 13. 2-5, v.26-27; 20.19-23; 21.15-17 : Pergunta: Como Jesus agiu diante da infidelidade de seus
discípulos e amigos?Ele desistiu dessas vidas?
Agora leia Rm. 8.7; Tiago 4.4 e Ef. 2.16-18 – Pergunta: Você já foi, ou ainda é inimigo de Deus?
Reflexão: Diante de tudo o que estudamos neste mês, você se considera um discípulo a quem Cristo pode chamar
de amigo? Você tem sido infiel a Cristo em alguma(s) área(s) de sua vida? Ele desistiu de você?- Pare neste
momento e ore a Cristo confessando sua infidelidade e pedindo para que Ele o perdoe (1 João. 1-9).
Reflexão: Você foi (ou está sendo) infiel com algum amigo e/ou tem alguém em quem confiou que lhe foi infiel e
lhe traiu? Pare neste momento e ore pedindo perdão pela sua infidelidade a alguém e/ou perdoando aquele que
foi infiel a você. Se possível, vá até essa pessoa e se reconcilie (Mateus 5.23-24 e 6.12, v.14-16).
Aos Visitantes: Se você quer experimentar o poder do perdão de Cristo na sua vida e a reconciliação do Deus, faça
essa oração de confissão e entrega…

Deus abençõe você e sua família!!!
Pastor Rui Mendes Faria
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