COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE
TADEL : MARÇO DE 2017

TEMA : QUATRO CHAVES PARA O MILAGRE

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Lc. 6: 6-10
Introdução: Muitas vezes temos áreas “mirradas” em nossas vidas, problemas que nos impedem
de conquistar, que nos envergonham e entristecem e até limitam nossa relação com as outras
pessoas. Como esse homem da história bíblica, que tinha uma mão ressequida e precisava de um
milagre, nós também às vezes precisamos. Mas, como conseguir que Deus haja e libere as coisas
que estão amarradas em nossas vidas?
1) Você precisa estar no lugar onde Jesus está – "Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele
na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida" (v.6) Muitas pessoas buscam o milagre no lugar errado ou nem buscam. Esse homem estava onde Jesus
estava operando e por isso ele foi transformado. E onde é que Jesus está? Ele está no meio de
pessoas que o buscam, que se reúnem em seu nome – a célula e a igreja (Mateus 18:20 - "Porque,
onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles"). Não adianta o
buscarmos no meio da idolatria (Isaías 42:8 - "Eu sou o Senhor, este é o meu nome; a minha glória,
pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura"), ou em ambientes de
pecado.
2) Você precisa vencer todo preconceito religioso – "Os escribas e os fariseus observavam-no,
procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar" (v.7) – Por
incrível que pareça, a religiosidade é um dos maiores empecilhos para que as pessoas tenham um
experiência com Deus. Esse homem, para ser curado, precisou enfrentar pessoas (religiosos que não
queriam que ele abraçasse a fé e se tornasse um crente em Jesus) e preconceitos (idéias religiosas
distorcidas, que não tinham respaldo na Palavra de Deus). Será que tudo o que você aprendeu sobre
Jesus ou sobre Deus está na bíblia ou há muitas mentiras da religião? – veja Mateus 15:3 - Ele,
porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da
vossa tradição?".
3) Você precisa assumir publicamente a sua fé em Jesus – "Mas ele, conhecendo-lhes os
pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio; e ele,
levantando-se, permaneceu de pé" (v.8) – Às vezes queremos a bênção, mas não queremos assumir
a nossa fé e obediência ao Senhor diante dos outros. Temos receio de ser rejeitados, ridicularizados
ou taxados como “fanáticos”. No entanto, Deus só tem compromisso com quem assume
compromisso com Ele – veja Mateus 10:32-33 - "Portanto, todo aquele que me confessar diante dos
homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus; mas aquele que me negar
diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus"
4) Você precisa ter coragem e humildade para reconhecer as suas deficiências – "E,
fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada"
(v.10) – Aquele homem só foi curado quando expôs a sua vergonha, o seu problema. Da mesma
maneira, quando chegamos à igreja, precisamos ser humildes o suficiente para permitir que nossos
líderes e irmãos saibam as áreas que temos que mudar e assim, através do nosso quebrantamento e
obediência, o Senhor nos transforme e mude o que é vergonhoso num grande testemunho – veja
Tiago 5:16 - "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros,
para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder"
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Conclusão: Vivemos um tempo em que os milagres tem acontecido em nossas reuniões, como
prenúncio de um tempo de avivamento que está chegando, porém, só serão alcançados aqueles
que se dispuserem a assumir a sua fé em Jesus, e crer que o que há de mirrado e amarrado em
suas vidas será transformado.

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga uma pessoa na próxima reunião, e
que esse seja um desafio constante.

VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL : MARÇO DE 2017

TEMA : Vivendo no Sobrenatural de Deus

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : 1 Rs 17
Introdução: Precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Não podemos nos abalar
diante das circunstâncias, mas devemos crer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Se você
estiver disposto a caminhar com Deus, Ele se revelará em sua vida demonstrando que todo o
poder está em suas mãos e te dará a vitória diante de todas as circunstancias e provações.
Qual é o segredo para vivermos uma vida no sobrenatural de Deus?
1 - Dependência total de Deus
a - Deus protegeu o seu profeta das mãos de Acabe. “Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo:
Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao
Jordão” (v.2, 3)
b - Deus sustentou o seu profeta de uma forma sobrenatural. “Foi, pois, e fez segundo a palavra
do Senhor; retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe
traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer; e bebia da torrente”
(v.5, 6)
c - Você tem aprendido a depender somente de Deus? Compartilhe.
2) Obediência total a Deus
a - Elias obedeceu a Deus e foi para Sarepta. “Dispõe-te, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e
demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida” (V.9)
b - Elias seria sustentado mais uma vez de uma forma sobrenatural. “Porém ela respondeu: Tão
certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido; há somente um punhado de farinha numa
panela e um pouco de azeite numa botija; e, vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse
resto de comida para mim e para o meu filho; comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não
temas; vai e faze o que disseste; mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazes-mo
aqui fora; depois, farás para ti mesma e para teu filho Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel:
A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o
Senhor fizer chover sobre a terra” (v.12-14)
c - A obediência da mulher à palavra profética de Elias produziu prosperidade em sua casa. “Foi ela
e fez segundo a palavra de Elias; assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a
farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por
intermédio de Elias” (v.15,16).
d - Lembre-se, "a obediência precede a benção!" Compartilhe.
3) Fé total em Deus
a - Elias clamou ao Senhor e rogou que Deus ressuscitasse o filho da viúva. “E, estendendo-se três
vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma
deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias; e a alma do menino tornou a
entrar nele, e reviveu” (v.21-22)
b - Elias experimentou o milagre de Deus porque exercitou sua fé. “Ao que lhe respondeu Jesus:
Se podes! Tudo é possível ao que crê” (Mc 9.23); “Para os homens é impossível; contudo, não
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para Deus, porque para Deus tudo é possível” (Mc 10.27).
c - Como está a sua fé? Fraca, forte ou mais ou menos? Lembre-se: Sua fé determina e respalda
sua conquista no sobrenatural!
Conclusão: Deus nos tem chamado para vivermos no sobrenatural, Ele deseja que
experimentemos grandes milagres e conquistemos uma vida espiritual abundante. Lembre-se
disto, Deus tem coisas grandes e ocultas preparadas para todos nós! “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes (Jr 33.3).
Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga uma pessoa na próxima reunião, e
que esse seja um desafio constante.

VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL : MARÇO DE 2017

TEMA : O PODER DO PERDÃO

ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : Mateus 18:21-35
Quebra-gelo: Você tem facilidade em perdoar as pessoas?
Introdução: O perdão traz cura onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação onde a
mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão
restitui aquilo que a magoa saqueou. O perdão é a faxina da mente, a limpeza dos porões do coração.
De fato, perdão é uma das colunas do cristianismo, é impossível desenvolvermos um relacionamento
com Deus, falhando no perdão e amor com as pessoas. Neste estudo vamos compartilhar:
04 CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE PERDÃO
1ª Consequência – A falta de perdão causa resistência a nossa adoração – Mateus 5:23-24
No texto lido, Jesus ensinou que se alguém trouxer uma oferta a Ele e lembrar-se que alguém tem
alguma coisa contra ele, esta pessoa tem que deixar sua oferta no altar e ir primeiro se reconciliar
com a pessoa ofendida. Deus não aceita ofertas de louvor, adoração, oração de pessoas com o
coração ressentido.
PERGUNTA: Em sua opinião o que é perdoar?
2ª Consequência – A falta de perdão traz perturbação e contamina a muitos – Hebreus 12:14-15
O texto lido diz que a raiz de amargura traz perturbação na vida da pessoa. Além disso, o texto que a
raiz de amargura também contamina a muitos. Quando uma pessoa decide não perdoar, ela traz
perturbação pra sua vida e também para sua família.
PERGUNTA: Em sua opinião, porque as pessoas tem tanta dificuldade em perdoar o seu próximo?
3ª Consequência – A falta de perdão gera enfermidades e nos impede de sermos curado – Salmos
103:3
Doenças misteriosas, úlceras e outras enfermidades, muitas vezes são causadas por falta de perdão,
lemos no Salmo 103:3 que antes de Deus nos curar Ele nos perdoa. Em Mateus 9:2 diz que antes de
Jesus curar o paralitico, Ele perdoou seus pecados. De fato Jó 5:2 diz que o ressentimento destrói.
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PERGUNTA: Você acha que a falta de perdão pode realmente trazer enfermidades sobre uma
pessoa?
4ª Consequência – A falta de perdão nos impede de receber o perdão de Deus – Mateus 6:14-15
Jesus deixou muito claro no texto lido, que se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, Ele
também não perdoará a nós. A falta de perdão fecha a porta dos céus na vida da pessoa. Se não temos
o perdão de Deus, também não temos a graça, a benção de Deus sobre nós.
PERGUNTA: Você já teve a experiência de restaurar um relacionamento com uma pessoa através
do perdão? Como se sentiu?
CONCLUSÃO: Aprendemos que perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão baseado no
amor. Perdão também não apenas uma confissão de lábios vazios, mas sim uma atitude de coração.
Quando realmente perdoamos uma pessoa, nosso relacionamento com ela passa a ser como antes da
ofensa. Que nesta reunião de célula, possamos tomar posse de um coração transformado pelo amor
e perdão de Deus.

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga
uma pessoa na próxima reunião, e que esse seja um
desafio constante, vamos buscar àquelas pessoas que não
conhecem JESUS, vamos buscar os soldados feridos,
existem muitas pessoas esperando por uma palavra para
sua salvação, bem como para reconciliação com o
SENHOR.
VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL : MARÇO DE 2017

TEMA : IDENTIDADE ESPIRITUAL

ESTUDO PARA CÉLULAS – IV
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : 2 Coríntios 5:16
Introdução: Quando aceitamos o Senhor Jesus em nossas vidas a Palavra de Deus diz que nascemos
de novo, agora um ser Espiritual e o nosso nome é registrado NO LIVRO DA VIDA e recebemos
uma nova identidade, que se chama IDENTIDADE ESPIRITUAL. No texto lido Jesus nos da uma
ordem, que a partir de agora, com a nossa nova identidade não podemos conhecer ( compreender,
entender, sentir) ninguém de uma forma natural.
Quebra-gelo: Em sua opinião em questão de relacionamento (em compreender as pessoas), qual
identidade nós temos mais usado, a IDENTIDADE NATURAL ou a ESPIRITUAL?
Jesus disse que de agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, então vamos aprender
hoje:
03 PESSOAS QUE PRECISAMOS CONHECER COM A NOSSSA IDENTIDADE
ESPIRITUAL.
1º Pessoa - JESUS - É preciso conhecer Jesus por revelação de Deus. - Mateus 16:13-17
Nesse texto mostra que as pessoas pensavam coisas boas a respeito de Jesus, mas eram respostas de
homens naturais, e só através da revelação do Espírito Santo é que Pedro entende quem é
verdadeiramente Jesus.
Somente ir a Igreja não demonstra que conhecemos Jesus, é preciso ter revelação profunda do
Espírito Santo.
Ler - João 14:7-9 –
PERGUNTA: Nesse momento Jesus te pergunta : quem Eu sou para você? Responda com
sinceridade, você conhece Jesus de uma forma Natural ou Espiritual (por revelação).
2º Pessoa – As outras pessoas . João 17:11,12
Jesus nunca desistiu de ninguém e não deixou que nenhum se perde-se, porque ele não enxergava um
pecador, mas sim uma alma preciosa que estava perdida e precisava de direção e amor. Por isso Ele
reconciliava a todos com Deus para que todos fossem salvos. Hoje esse ministério de reconciliar o
homem com Deus é nosso, (ler - 2 Coríntios 5:18,19), mas para isso precisamos enxergar as pessoas
como almas preciosas e não como pecadores.
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PERGUNTA: VOCÊ SENTE DOR QUANDO UMA PESSOA VAI PARA O INFERNO? OU
FICA INDIFERENTE E DEPENDO DO CASO ACHA QUE MERECIA MESMO.
3º Pessoa – EU MESMO. 2 Coríntios 3:18
Nesse texto Jesus disse que como espelho nós refletimos a glória do Senhor e cada dia somos
transformados à sua imagem, em Colossenses 2:9,10 diz que recebemos toda plenitude de Deus.
Muitas pessoas vivem sendo derrotadas, escravizadas porque não entendem quem ela é em Cristo
Jesus, ou seja, não tomam posse da sua IDENTIDADE ESPIRITUAL.
PERGUNTA: Quando você olha pra você mesmo, quem você tem enxergado. alguém cheio de
falhas, defeitos ou alguém que tem um registro no céu e que tem o DNA de seu Pai que é Deus?
CONCLUSÃO: Que a partir de hoje nos possamos viver com a nossa IDENTIDADE ESPIRITUAL,
e que a cada dia possamos ter mais e mais revelações do Papai do céu, e que a ninguém mais
conhecemos segundo a carne.
Deus abençõe poderosamente a todos – Amém !!!

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga
uma pessoa na próxima reunião, e que esse seja um
desafio constante, vamos buscar àquelas pessoas que não
conhecem JESUS, vamos buscar os soldados feridos,
existem muitas pessoas esperando por uma palavra para
sua salvação, bem como para reconciliação com o
SENHOR.
VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!

2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria
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TADEL : MARÇO DE 2017

TEMA : QUEM É DEUS PARA VOCÊ?

ESTUDO PARA CÉLULAS – V
Líder leia, junto com a célula, todos os textos (versículos) citados.
Texto inicial : 1 Samuel 17:1-7
Quebra-gelo: Quem é Deus pra você quando está enfrentando um problema?
Introdução: O texto lido fala sobre uma guerra que Israel lutou contra os Filisteus.
Israel como povo escolhido, tinha o Deus verdadeiro, o Senhor dos Exércitos, mas o
gigante Golias fez com que o Exército de Israel se esquecesse de quem era Deus.
Aplicando este texto nos dias de hoje, muitos cristãos tem tirado o foco de Jesus e
colocado nas adversidades. Mas entre os israelitas havia um rapaz que sabia muito
bem quem era Deus, o seu nome é Davi. Ele se levantou enfrentando e vencendo o
gigante Golias. Nesta reunião de célula vamos aprender com Davi:
O QUE FAZER PARA NÃO SE ESQUECER DE DEUS NAS ADVERSIDADES.
1) Lembre-se do que Deus já fez por você – 1Samuel 17:34-37
Quando Davi se apresentou ao rei Saul como voluntário para enfrentar o gigante, Saul
disse que ele não poderia lutar porque era muito novo (v.33). Em sua resposta Davi
relatou a Saul, as grandes obras que Deus tinha feito através da vida dele. Quando
estiver diante de uma dificuldade, lembre-se do que Deus já fez por você.
PERGUNTA: Em sua opinião, porque muitos cristãos se esquecem de Deus nas
adversidades?
2) Nunca confie na força do seu próprio braço – 1 Samuel 17:38-40 – Provérbios
3:5
Saul queria vestir Davi com toda sua armadura. Aquela armadura representava uma
falsa confiança. Davi não aceitou e foi contra Golias em Nome do Senhor dos
Exércitos, Deus de Israel (v.45). Quanto estiver enfrentando adversidades não confie
na força do seu braço e nem em sua sabedoria, confie no Senhor!!!
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PERGUNTA: Leia Jeremias 17:5-8 e peça para o grupo comentar o que entendeu
sobre o texto lido.
3) Não coloque o seu foco no tamanho do problema – 1Samuel 17:45-47
Para o exército de Israel Golias era um gigante invencível, mas para Davi Golias era
um gigante derrotado. A diferença estava no foco, enquanto o exército de Israel estava
olhando para o gigante, Davi estava olhando para Deus.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual o segredo para não perdermos o foco em Deus
nas adversidades?
CONCLUSÃO: Pois do Senhor é a guerra!!! Essas foram as palavras de Davi no
versículo 47. Quando confiamos verdadeiramente em Deus, Ele assume o controle de
nossas lutas. Quem é Deus para você??? Que nesta reunião de célula você faça de
Deus o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angustia!!!
Creia você é mais que vencedor em Cristo Jesus!!!

Líder, chame sua célula, desafie a cada um que traga
uma pessoa na próxima reunião, e que esse seja um
desafio constante, vamos buscar àquelas pessoas que não
conhecem JESUS, vamos buscar os soldados feridos,
existem muitas pessoas esperando por uma palavra para
sua salvação, bem como para reconciliação com o
SENHOR.
VAMOS GANHAR ALMAS PARA JESUS!
2017 – Este é o ano da
COLHEITA
Juntos somos
+ FORTES

Apóstolo Rui Mendes Faria
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