COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : ABRIL DE 2016

TEMA DO MÊS:“O TEMOR DO SENHOR”

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Líder, leia Isaías 33:5-6 “O SENHOR é exaltado, pois habita nas alturas; encheu a Sião de retidão e
de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência; e o
temor do Senhor será o seu tesouro”; essa promessa foi feita aproximadamente 2700 anos.
Leia também: Oséias 6:3, Jeremias29:11-13 e pergunte:
O que você entende por Temor do Senhor?Incentive, e faça com que todos participem com seus
entendimentos sobre o temor. Diante das respostas compartilhadas, se necessário explique que
Temor do Senhor trata-se em sua essência de um sentimento de profundo respeito (reverência) e
obediência à Deus.
O que Deus exige daqueles que querem se aproximar Dele?
1Pe 1: 15-16, Ef. 1:4, Hb. 10:19-22, Lv. 10:3, Deus exige Santidade(separação do mundo),Tg. 4:4,
Provérbios 8:13
ELE exige também Reverência dos que o temem leia Sl. 11:9, Is. 6:3, Is. 40:25 e Ap. 15:4
Porém devemos explicar que Deus pede reverência (profundo respeito) , NÃO medo.
leia–1Jo 4:16-18, se possível veja versões diferentes e discuta cada uma delas:
“E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece
no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no Dia
do Juízo, mantenhamos confiança; pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor
não existe medo; antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento; logo ,
aquele que teme não é aperfeiçoado no amor”. (Bíblia do Obreiro. João Ferreira de Almeida R.A.)
Leia e reflita com todos:
Também:
Êxodo 19:10-11 * Israel foi levado por Moisés para o monte Sinai, onde Deus iria revelar sua
Glória.
Êxodo 19:16-18 * Deus se revela não só visivelmente, mas audivelmente também.
Êxodo 20:18-20 * O povo tremeu (teve medo) e se afastou do monte (se afastou de Deus).
Êxodo 20:21 * Reação do povo X reação de Moisés.
Quanto maior a nossa compreensão da grandeza de Deus.....maior a nossa capacidade de
temê-lo ou reverenciá-lo. Este foi o grito no coração de Moisés quando ele corajosamente
suplicou: “Mostra-me a tua glória” (Êxodo 33:18).
Salmos 34:9 “Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem”.

Você quer que não lhe falte nada? Então TEMA à Deus, com obediência à sua Palavra , com
Santidade e Reverência!
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TEMA DO MÊS:“O TEMOR DO SENHOR”

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Líder , leia Isaías 33:5-6 “O SENHOR é exaltado, pois habita nas alturas; encheu a Sião de retidão
e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência; e o
temor do Senhor será o seu tesouro”;
Eclesiástes12:13 “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus
mandamentos; porque este é o dever de todo homem”.
Recorde com todos o significado de “O TEMOR À DEUS”,
Agora que relembramos o que é temor; chame a atenção que guardar os mandamentos de Deus e
temê-LO é DEVER de todo homem e que esse temor é nosso tesouro, que é gerado através do
conhecimento da Palavra e da intimidade com DEUS.
A Bíblia Sagrada possui centenas de versículos que falam de diferentes tipos de temor, o culposo
(medo), o religioso, e o temor reverencial, agora compartilhe um pouquinho de cada um deles:
O Temor Culposo (MEDO)
Líder leia:Genesis 3: 6-10, é o temor onde seu significado é o medo de uma penalidade por
desobediência, ou conhecimento de um erro, de um desvio .
Vs. 10 “ouvi a tua voz e tive medo (temi), Adão teve pavor, medo de Deus, pela sua desobediência.
Resultado do medo: vergonha, fuga, separação.
Romanos 13:3 -Medo (temor) das autoridades humanas. Exemplos: Bandidos, ladrões, homicidas,
infratores da lei fogem para não serem penalizados, têm medo - 1Pe 3:13-14
Medo da Morte – Hebreus 2:15
Temor Religioso
Leia Isaías 1:11-14– Malaquias 1:6-14 Esse temor é cumprir um mandamento, sem entender, ou
valorizar seus propósitos, é uma obra “morta”, gera cansaço e incredulidade.
O TEMOR REVERENCIAL
Líder leia Gênesis 39:2,5-9 - José temeu a Deus, e tudo que ele colocava as mãos era abençoado.
Hebreus 11:7 – Noé temeu a Deus, não ao dilúvio.
Hebreus 12:7-10, 28 (vs 28, piedade = temor).O temor reverencial é aquele em que se tem a
consciência da presença de Deus, Sua Glória e Santidade, obedecer por reconhecimento de Sua
autoridade e Poder.
Salmos 111:10 “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos
os que lhe obedecem; o seu louvor permanece para sempre”.

Você que ser sábio? TEMA à Deus, estude a Sua Palavra, obedeça, e pratique seus
mandamentos.
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ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Líder , leia Isaías 33:5-6 “O SENHOR é exaltado, pois habita nas alturas; encheu a Sião de retidão
e de justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência; e o
temor do Senhor será o seu tesouro”;
Aquele que TEME ao Senhor guarda os seus mandamentos!
Leia ,II Cor 6:16-18, o apóstolo Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as
promessas maravilhosas e graciosas de Deus alistadas nestes versículos, sem uma vida de
separação e santidade, sem temor.
Líder, pergunte quais são as promessas contidas nos versículos anteriores?
João 15:10-11, aquele que guarda os mandamentos do Senhor terá alegria completa.
Líder faça com que todos leiam na bíblia :Salmos 128:1-6 “Bem aventurado aquele que teme
ao Senhor e anda nos seus caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá
bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como plantas
de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor! O
Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de sua vida. E
verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel”.
João 17:12, 14, 15 - tem proteção divina;
João 15:7, 16 – obtêm resposta às suas petições;
João 14: 21, 23 -tem a presença e manifestação do Pai
II Cor 7:1“ Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da
carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus”.
No temor do Senhor, a Santidade é aperfeiçoada! Aquele que teme ao Senhor se aparta do
pecado, afasta-se do mundo, guarda os mandamentos do Senhor! Em todos os versículos
podemos observar que se tem condicional, se guardar os mandamentos, ou seja se temer a
Palavra do Senhor.
Tiago 4:4 “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus”.
Uma vida de parceria com o mundo, sem temor ao Senhor, sem guardar seus
mandamentos,significa perder a presença e as promessas de Deus.
IPe 1:17b “.....andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação”.
Líder , leia juntamente com a célula na bíblia; Deuteronômio 5:29”.... que me temessem e
guardassem em todo o tempo os meus mandamentos.......”.
A certeza de que Deus julgará nossa obra é outro incentivo para a santidade, para uma vida de
temor e reverência ao Senhor.
Você está vivendo uma vida separada do mundo, tem tido temor ao Senhor?
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ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
Líder , leia Isaías 33:5-6 “O SENHOR é exaltado, pois habita nas alturas; encheu a Sião de retidão e de
justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência; e o temor
do Senhor será o seu tesouro”;
NO TEMOR DO SENHOR NADA FALTA
Salmos 34:9 “Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem”.
Note que as promessas do Salmo 34, são condicionais, e reservadas somente a quem de fato teme ao
Senhor. Deus promete nos livrar do medo (v4), nos salvar nas crises (v.6,17), pôr anjos ao nosso
redor (v.7), suprir as nossas necessidades (v.9), dar-nos vida abundante (v.12), ouvir nossas orações
(.15), confortar-nos com a sua presença (v.18), e livrar nossa alma (v.22) – mas somente se
buscarmos ao Senhor (vv.4,10), clamarmos a Ele (v.6), guardarmos nossa língua do mal da mentira
(v.13), fizermos o bem e proclamarmos a paz (v.14), tivermos um coração contrito (v.18) e formos
seus servos (v.22).
Salmos 25:14 “O segredo do Senhor é para os que o temem; e ele lhes fará saber o seu concerto”. A
intimidade do Senhor é para os que o temem, a eles ELE revela seus planos.
Algumas consequências de uma vida cheia de temor do Senhor, o que acontece em nós e para
nós, o Temor à DEUS traz:
Justiça(Ml. 4:2), Sabedoria (Pv. 10:7), Segurança (Pv. 14:26), Vida Longa (Pv. 14:27 e Sl. 128:1 -6),
Preservação (Pv. 16:6b, Pv. 8;13), Satisfação (Pv. 19:23), Honra (Pv. 22:4b), Vitória (Pv. 23:17,18),
Felicidade (Sl. 128:2b), Direção (Sl. 25:12), Revelação da Palavra e dos Planos de Deus (Sl. 25:14),
Bondade de Deus (Sl. 31:19, Ec. 8:12b), Proteção Divina ((Sl. 33:18,19; 34:7), Provisão Divina (Sl.
34:9; 111:5), Amor de Deus (Sl. 103:11;17), Perdão de Deus (Sl. 103:13), Resposta à Oração (Sl.
145:19), Graça diante de Deus (Sl. 147:11), A Bênção de Deus (Sl. 112:1-3), entre outras bênçãos.
Leia, Provérbios 2:1-5 “Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus
mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao
entendimento, e, se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a
buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás
o conhecimento de Deus”.
Eclesiástes12:13 “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos;
porque este é o dever de todo homem”.
Leia, Mateus 6:19-21, Líder pergunte onde você esta ajuntando o seu tesouro? Qual é o seu tesouro?É o
temor do Senhor, ou as coisas carnais, e passageiras do mundo? O Senhor esta próximo!
Líder leia,Deuteronômio 28:1-3 (Se ouvir a voz do Senhor e guardar seus mandamentos, ou seja
temer à Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão!)
Você quer as bênçãos de Deus? Então tema ao Senhor, ouça Sua voz, e guarde os seus
mandamentos!
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AGENDA DO MÊS DE ABRIL
1

Culto abertura campeonato gospel futebol

1

JCV - New Way - 23:40hs

2

Ministério de evangelismo ( praça) cecap

3

Ceia
Reunião com TODOS LIDERES DE MINISTÉRIOS DA IGREJA SEDE

5
8 a 10

20 hs
Encontro com Deus de Mulheres -TODAS IGREJAS

9

Rede de Homens - Pb. Ailton

9

Rede de Juniores

12

Reunião Presbitério com ap. Rui( sede ) - TODAS IGREJAS

15 a 17
16

Encontro com Deus de Homens -TODAS IGREJAS
Rede de Mulheres - Pb. Brígida
Reunião com Supervisores , Lideres e co-lideres de células - sede 20

19

hs

21

Feriado - aniversário igreja de matão

21

Rede de Juniores - passeio

23

Rede de Juniores
Reunião de Casais -Líder Rogério ( Convocação do Presbitério Geral

23

igrejas)

26

Reunião Presbitério com ap. Rui( sede ) - TODAS IGREJAS

30

Evangelismo - Evangelhaço - Gustavo e equipe
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