COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL :AGOSTO DE 2016

TEMA DO MÊS:“Compromisso com DEUS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Deus é um Deus de Compromisso.
Introdução:Gênesis 6:18 e 12:1-3
Deus fez durante o decorrer da historia, pactos, alianças, compromissos.
(Ex. Abraão, Noé).
Compromisso é a base para o verdadeiro relacionamento com Deus.
Compromisso e a obediência são inseparáveis em nossa vida com Deus.
(Explicar que Deus, sempre quando estabeleceu um Pacto, um Compromisso, uma aliança
com o Ser humano, Ele a cumpriu fielmente. E essa fidelidade foi manifestada através da
obediência humana).
 “A minha fidelidade atrai a fidelidade de Deus”.
Três Bases para o Compromisso:
a- Seriedade – Deus nos leva a sério em todas as situações, devemos ter seriedade em
cumprirmos nossa parte no compromisso. Tito 2:7
b- Responsabilidade – Saber que isso implica em respondermos diante de Deus as coisas
que fazemos. O caminho da prosperidade está em cumprir as responsabilidades diante de
Deus.
2Tm 2:15
c- Fidelidade – Obediência aos termos do Pacto. Lucas 16:10
A Salvação é como um casamento, com relação à aliança e ao pacto de fidelidade.
“Sem compromisso sério com Deus não existe intimidade”.
Conclusão:
O nível do nosso relacionamento com Deus é diretamente proporcional à profundidade do
compromisso que temos com Ele.
Deus quer de Nós uma intensão moral perfeita, que implica em seriedade, honestidade e
dedicação absoluta no nosso relacionamento com Ele. Isto significa retidão de coração,
independente de nossas circunstâncias e dificuldades diárias. Salmo 51:15-17.
Tendo maturidade espiritual, especialmente em aspectos tais como: Vontade de Deus, O
Tempo de Deus, Amor, Santidade, Paciência, toda a boa obra. Filipenses 3:12-16
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL :AGOSTO DE 2016

TEMA DO MÊS:“Compromisso com DEUS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Qual é o meu compromisso para com Deus?
Introdução: Marcos 12: 28-30
Atos 5: 40-41
Quando os escribas perguntaram a Jesus, qual era o maior de todos os
mandamentos? Ele lhes respondeu: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
Isso nos mostra que ter compromisso com o Senhor, “Exige” que, Ele seja o número 1, o Primeiro,
o Único, o Suficiente em nossas Vidas. Com isso, vemos que o importante na vida é:
1 - Servir a Deus, e só a Ele.
Muitas vezes tentamos servir a vários “senhores”, mas isso é impossível!
"Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e
desprezará
ao
outro.
Vocês
não
podem
servir
a
Deus
e
ao
Dinheiro".
Lucas 16:13-13

O Senhor é aquele que determina o rumo da nossa vida (o que é importante: Valores,
Princípios, Família, Direção, Vontade, etc.)
Fica claro, quem é o Senhor quando há conflito de interesses. Por exemplo, quando o que eu
quero e o que Deus quer, são coisas diferentes. Ele é o Senhor! Ele Reina! Sua Vontade sempre
prevalece!
Quem é o teu Senhor? O Senhor Deus tem governado sua vida, o teu coração e os teus
caminhos? Ou é você mesmo?
2) Amar o Senhor Deus com tudo que Temos e Somos.
-Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, obedecer não é pesado (1Jo 5:2-3).
-Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, servi-lo é um privilégio e uma alegria.
-Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, contribuir e ofertar passam a ser um desejo
não uma obrigação.
Quem você ama sobre tudo? O principal é que amemos a Deus sobre todos.
Quando amamos a nós, mais do que a Deus, segui-lo e servi-lo será pesado demais.
Conclusão: Os verdadeiros discípulos de Jesus renunciaram tudo o que tinham para servi-lo.
COMPROMISSO REQUER UMA ENTREGA TOTAL.
Amar a Deus exige:
1 – Todo o teu coração: A sede dos sentimentos e da motivação.
2 – Toda a tua alma: A vitalidade e o seu tempo integral.
3 – Todo o teu entendimento: A inteligência e o conhecimento.
4 – Toda a tua força: À vontade e o esforço total.
“Ama a Deus e faze o que queres, por que o amor a Deus purifica as Intensões”. Agostinho
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COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL :AGOSTO DE 2016

TEMA DO MÊS:“Compromisso com DEUS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Qual é o meu compromisso com o meu próximo?
Introdução:12: 28-30
O segundo mandamento: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Lucas 12:32-34)
“Quando temos um compromisso com Deus na vertical, consequentemente teremos um
compromisso com o nosso próximo na horizontal”.
É importante destacar que Jesus nos ensina que devemos amar o nosso “próximo” e não
somente as pessoas que nos fazem bem e amamos (familiares/amigos). Afinal, é fácil amar,
somente quem nos faz o bem. O desafiante é amar os nossos inimigos, aqueles que nos
perseguem. O próximo, não se distingue por pessoas boas ou más. Jesus nos ensina que
devemos amar á todos sem distinção, como Ele nos amou!
Nosso compromisso com o próximo é:
1. Ama-lo: "Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei
vocês devem amar-se uns aos outros.Com isso todos saberão que vocês são meus
discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". (João 13: 34-35)
2. Ajuda-lo: “Levais as cargas pesadas uns dos outros e, assim, estareis cumprindo a Lei de
Cristo”. (Gálatas 6:2)
3. Servi-lo :Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons
administradores da multiforme graça de Deus. (1 Pedro 4:10)
4. Esforce-se para viver em paz com todos: Segui a paz com todos, e a santificação, sem
a qual ninguém verá o Senhor; (Hebreus 12:14)
“A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros; porque
quem ama aos outros cumpriu a lei.Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não
darás falso testemunho, não cobiçarás; e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se
resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o
cumprimento da lei é o amor”. (Romanos 13:8-10)
“Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que
também vós uns aos outros vos ameis.Nisto todos conhecerão que sois, meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros.(João 13:34,35)
Conclusão: Veja como essa palavra dá um golpe mortal na ingratidão. Considerando que nosso
Senhor nos manda amar até mesmo os inimigos, como então se torna forte o mandamento para
amar os amigos, aqueles que nos socorrem, tais como o pai, a mãe, o patrão, o pastor, o
professor, o policial, o lixeiro, o rapaz da companhia de água, de luz, de telefone, o repórter que
se dispõe a me dar notícias, enfim, todos aqueles que de alguma forma nos servem e fazem com
que nós sejamos quem somos.
Contudo, não fique esperando que alguém ame você. Torne-se amável e ame, ame ao seu
próximo como a ti mesmo.
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TEMA DO MÊS:“Compromisso com DEUS”

ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
Qual é o meu compromisso com a missão?
Introdução: Mateus 28:18-20
Nesses versículos, vemos o mestre Jesus dando aos seus discípulos uma importante missão: A
grande comissão.
Discípulos esses, que estavam comprometidos com o nosso Senhor Jesus, que haviam
presenciado sinais e maravilhas, que conheciam seus ensinamentos e estavam dispostos a fazer a sua
vontade. Que de acordo com sua vocação, entendiam a MISSÃO do nosso Senhor Jesus Cristo.

- Você já se perguntou quantas pessoas presenciaram e receberam os milagres?
- Quantas pessoas naquela época conheceram á Jesus?
- Mas quantos de fato estiveram dispostos a continuar a missão?
- A grande ordenança não foi para a multidão!
- A salvação é para todos. A missão é para os discípulos!
- A palavra foi pregada e anunciada á todos! Mas poucos foram os que entenderam e se
comprometeram em vivê-la. Somente aqueles que estavam comprometidos com a missão, os
verdadeiros discípulos.
"E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura" Marcos 16:15
As Boas Novas do Evangelho foram deixadas na terra por Jesus, para toda a raça humana. Por isso,
devemos ir por todo mundo, e não apenas para algumas regiões. O "Ide" é imperativo e não opcional. Este
é o nosso chamado como corpo de Cristo, é a nossa responsabilidade: Ir e Pregar o Evangelho.
COMPROMISSO REQUER:
1. VISÃO - Olhar para o mundo sob a perspectiva bíblica. Saber que Jesus morreu por todos
os homens. Conhecer as necessidades do homem e ter a verdadeira consciência sobre as
responsabilidades conferidas a você para mudar tal situação.
2. AMOR PELOS PERDIDOS - Uma paixão desenfreada por aqueles que se perdem no
mundo. Preocupação autêntica com as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo
evangelho.
3. DISPOSIÇÃO - Levanta-se para fazer algo concreto em benefício das pessoas. Não mede
esforços para trabalhar na CASA DE DEUS. Está sempre alegre em saber que tudo aquilo
que é feito para a OBRA DE DEUS é bom e satisfatório.
Conclusão:
É impossível falarmos de compromisso, sem falarmos da MISSÃO!
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (João 3:16).
Esse é o plano perfeito de Deus para a humanidade, a Salvação em Cristo Jesus.

O "Ide" de Jesus não é uma convite e sim uma ordenança. Não foi somente para aquele tempo, mas
é para o hoje e sempre será. Foi deixado para os seus discípulos, pessoas que tem um
COMPROMISSO com Ele e com o seu Reino, pessoas que estão dispostas a viver e á morrer por
ELE.
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