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INTRODUÇÃO 

 
Desde a implantação da visão da Igreja em células em dezembro de 1999, a Tenda 

cresceu muito, porém, há muito mais crescimento nos próximos anos. Antes da igreja receber a visão em 
células, ela já era missionária, este é o seu ministério. As células são estratégias para o crescimento, 
estratégia para prover o campo de missionários! 

Um crescimento sem limites, com líderes de excelência, tratados e curados. Líderes 
com capacitação ministrada pelo próprio Espírito de Deus, é isto o que Deus quer de nós. 

Você, que quer fazer parte desse grupo de discípulos que promoverá, no poder do 
Espírito Santo, o crescimento que Deus sonha para o nosso ministério, você deve sempre estar preparado, 
lendo, estudando e meditando com estes estudos. Eles servem para capacitá-lo e discipulá-lo para a obra 
de Deus. 

O Ministério Batista do Caminho é um grande ministério, para honra e glória de Nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, um crescimento muito maior  alcançaremos com o seu trabalho. 

Líder, você é precioso aos olhos de Deus. Deus tem colocado à sua frente, uma mesa, 
um banquete. Não é mais hora de ficarmos embaixo dessa mesa, contentando-se com migalhas. Você é 
filho de Deus, chamado para anunciar as virtudes dAquele que tirou você do império das trevas e o 
transportou para o Reino de Deus. 

É hora de crescimento, mas, esse crescimento virá com a sua oração, leitura da Palavra, 
jejum, fé, santidade e atos proféticos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem santidade ninguém verá 
ao Senhor. 

Esses estudos foram elaborados, em sua maioria, pelo Pr. José Maria e usados pelos 
líderes de células durante o ano de 2004. Esta é a segunda compilação dos estudos da Tenda, são mais 50 
estudos, 100 no total, distribuídos em dois volumes . 

O Espírito Santo inspirou esses estudos para promover o crescimento espiritual dos 
discípulos. Para desafiá-los a uma vida mais santa e reta diante de Deus e diante dos homens. Mas, como 
diz 1Co 3.8, você é cooperador com Deus, portanto, para ter uma ministração abençoada na célula: 

1) Use os estudos com inteligência, debaixo de muita oração; 
2) Ore durante a semana pelos discípulos; 
3) Leia o estudo todo previamente; 
4) Confira cada passagem bíblica citada; 
5) A introdução e a conclusão são sugestões. Você deve adaptá-las de acordo com os seus 

discípulos; 
6) Viva aquilo que você for pregar. Não seja hipócrita. Se você não estiver tentando viver os 

princípios indicados em cada estudo, correrá o risco de ser exigente demais, ou brando demais, 
além de cometer um pecado; 

7) Lembre-se, o Espírito Santo é o verdadeiro líder de sua célula, você é um instrumento, um vaso 
para ser usado por Ele a fim de derramar vida às pessoas; 

8) Se você orar, O Espírito Santo encherá a tua boca. 
De forma alguma você irá até a célula despreparado. Você é um homem ou uma mulher 

de Deus, haja como tal. Ore com autoridade, leve cura física, tratamento da alma, libertação de espíritos 
imundos e santidade aos seus discípulos. 

Deus abençoe você poderosamente. Você é um pai de multidões, uma mãe de 
multidões. Você não é estéril, mas sim, é um frutificador. Você terá, não uma ou duas células, mas sim, 
muitas células. Receba. 

 
Gilson de Moura 
Janeiro de 2005 
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Prefácio 
 

“Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo dei, como Eu disse a Moisés” 
Josué 1:3. 

 
Estas são palavras para um líder. São palavras de Deus para o continuador de 

uma grande obra de conquista – Josué, discípulo de Moisés e condutor do povo à Terra 
prometida. 

Nestas palavras, percebemos claramente que Josué, filho de Num, estava 
recebendo de Deus uma tremenda e sobrenatural unção de conquista, que facilitaria 
sobremaneira, a posse de territórios com êxito. 

Creio que recebi esta unção de conquista, em novembro de 1994, em São 
Paulo, num congresso de batalha espiritual, quando Cindy Jacobs e Peter Wagner oraram por 
mim e por alguns que foram comigo naquele evento. Liberaram uma tremenda unção para 
conquista de cidades e nações que viria, sem dúvida alguma, mudar de vez meu ministério e o 
da Pra. Yaeko, através de projetos de implantação de novas igrejas em nossa região, 
treinamento de novos líderes com unção de ousadia e coragem, santidade, fé, paixão pelas 
almas, etc. 

Essa grande e poderosa unção de conquista lançou de vez a Igreja Batista do 
Caminho – TENDA e o Ministério Batista do Caminho na obra mais sublime e nobre que 
conhecemos e experimentamos todos os dias de nossa vida, que é a obra missionária. 

Através dessa obra de Missões, experimentamos todos os anos um 
crescimento, tanto na igreja local, como no campo missionário, que é sem dúvida, resultado da 
unção de conquista que recebemos e cremos. 

Estes estudos de células são reflexos do que há no meu coração, no da 
pastora Yaeko e nos nossos discípulos. Reflexos de vida de santidade, fé, missões, 
compromisso, amor à visão celular no Governo dos 12 e zelo pela nossa amada igreja, 
TENDA, cujo compromisso é alcançar as nações para o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, 
Jesus Cristo, a quem somos devedores eternamente. 

Espelha-te nestes estudos, e com certeza, crescerás abundantemente. Sê fiel 
em todos os princípios da Palavra de Deus explícitos nesses estudos e tua célula 
experimentará uma grande consolidação e discipulado. 

Com certeza, o Senhor já está te preparando para receber multidões nas tuas 
muitas células (receba!). Que Deus te abençoe grandemente. 
 
 
 
 
 

Pr. José Maria Savazzi. 
Janeiro de 2004. 
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Estudo para Células n.º 51 
 

É TEMPO DE VIGIAR 
 

Flávio - líder de célula da Macrocélula Frutificadores 
 
 
 
Texto: Mateus.26:41 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Se não vigiarmos nos tornaremos presas fáceis para nosso inimigo (diabo), para o mundo, e 
até para a nossa carne . Nossa vitória, libertação e sucesso na vida espiritual depende da nossa vigilância 
constante. 
Porque Vigiar? 
 
 
1º) Porque a Palavra de Deus nos fala que estamos vivendo dias difíceis. 2Tm. 3:1; Mt. 24:12; 
 
 
2º) O Senhor Jesus ao chegar junto de seus discípulos viu que eles não estavam vigiando. Mt. 26:40; 
 
 
3º) Precisamos vigiar porque temos um inimigo que anda ao nosso derredor procurando legalidades para 
nos destruir. IPe. 5:8-9; 
 
 
4º) A visão celular requer de nós muita oração e vigilância, pois é uma visão de Excelência, uma visão 
nobre, que nos fará conquistar a Nação para o Senhor Jesus. Dt. 28:1, Sl. 2:8 e At. 1:8; 
 
 
5º) Como eu estou agora? Vigiando ou Dormindo? Os discípulos estavam dormindo e ficaram sem 
resposta. Qual será a minha resposta ao Senhor Jesus? Mt. 26:40; 
 
 
6º) É hora de despertarmos do sono espiritual, se quisermos experimentar um verdadeiro avivamento em 
nossas vidas, porque a noite é passada e o dia é chegado. Rm. 13:11-12; Mq. 2:10; 
 
 
7º) Não podemos deixar a carne nos dominar, bem como o sono espiritual, a preguiça, o desânimo, os 
desejos desenfreados. IJo. 2.15-17, Ef. 5:14; 
 
 
8º) Nosso sucesso depende somente de nós mesmos, o que vamos fazer? Avançar ou Retroceder? Hb. 
10:38-39. 
 
 
Conclusão: Precisamos vigiar para não cairmos em tentação, pois a “carne” sempre foi um dos maiores 
problemas que o cristão enfrenta. Devemos lutar para andar no Espírito. 
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Estudo para Células n.º 52 
 

PRONTIDÃO NO OUVIR A DEUS E OBEDECER A SUA VOZ 
 

Izaías – Líder da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
 
Texto: Tiago 1:19 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Os nossos ouvidos estão sempre prontos a ouvir as coisas externas: 
 
• tv; 
• filmes; 
• vídeos; 
• rádio; 
• Internet; 
• fofocas. 
 
E a voz de Deus, será que temos ouvido e praticado? 
 
 
1) Todo homem seja pronto para ouvir, Tg. 1:19: 
O homem deve estar pronto para ouvir e tardio em falar e irar-se. Nesta passagem, Tiago quer que 
sejamos prontos para ouvir, mas não só a voz dos homens, mas também a de Deus. 
Como Samuel disse: “fala Senhor porque o teu servo ouve” 1 Sm. 3:9-10. 
Lemos em Isaías 1:19: “Se quiseres e me ouvires comereis o melhor desta terra”. 
 
 
2) Deus se manifesta de diversas maneiras: 
2.1 - visão aberta (andando pela rua a qualquer hora do dia pode-se ter visões): 2Rs. 6:17; 
2.2 - através de sonhos: Mt. 1:20; 
2.3 - mediante a palavra: Rm. 10:17. 
 
 
Conclusão: todos devem estar prontos a ouvir a Deus, pois ele se manifesta de diversas maneiras. E 
também deseja se manifestar em nossas vidas. 
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Estudo para Células n.º 53 
 

ATITUDES SÁBIAS 
 

Kelly – líder de célula da Macrocélula Fruto do Sonho de Deus 
 
 
 
Texto: Lucas.15:11-32 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: A visão celular e nossa vida cristã exigem atitudes sábias e atitudes de excelência, para que 
venhamos a crescer espiritualmente e dar bons frutos. 
 
 
1º) Reconhecer que somente na casa do pai há fartura, há abundância. vs.17; 
Há muitos cristãos que acham que a fartura está no mundo: vs.13; 
O filho estava trabalhando para o Pai. 
No mundo há uma grande fome e miséria espiritual: vs.14 
Quando nos afastamos da casa do Pai morremos espiritualmente. 
 
 
2º) Levantar-me-ei: vs.18; 
Quando estamos fora da casa do Pai sentimos desejo de comer lavagem: vs.16; 
Longe do Pai, nos juntamos aos porcos: vs.15; 
Há muitas pessoas dentro das igrejas que precisam tomar uma posição e levantar-se no poder de Deus. 
 
 
3º) Irei ter com meu Pai: vs.18b; 
Voltar para os braços do pai é ter uma mudança de vida, é uma atitude nobre: vs.19; 
Confessar o pecado ao Pai: vs.21; 
O Pai nos recebe com alegria:vs.22; 
Quando nos reencontramos com o Pai, revivemos: vs.24; 
 
 
Conclusão: Todos os dias, as atitudes sábias precisam fazer parte da nossa vida. 
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Estudo para Células n.º 54 
 

APRENDENDO A SER UM DISCÍPULO DE JESUS 
 

Edson Bragaglia – Líder da Macrocélula Nações Por Herança 
 
 
 
Texto: Mateus. 28:16-20 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: O discípulo deve seguir Jesus de perto para ser imitador dEle em tudo, olhar para Ele como 
alvo a ser alcançado e buscar a semelhança dEle. Ser discípulo de Jesus implica em tomar uma posição, 
em uma decisão de vida e é justamente esse estilo de vida que temos que imitar. 
 
 
1) Características de um discípulo de Jesus: 
Uma pessoa somente é discípulo quando busca se aproximar para receber: 
- Diretamente do mestre: Mt.5:1; 
- Ser imitador de Cristo: Fl. 3:7; 
- Andar como Jesus andou: 1Jo. 2:6; 
- Perseverar sem olhar para trás: Lc. 9:62, Mt. 10:22b; 
- Não perder a coragem nas tribulações: 2Co. 4:8; 
- Carregar as marcas de Jesus: Gl. 6:17. 
 
 
2) Características que nos aproximam do Mestre: 
- Uma vida de oração: Mt. 6:9; 
- Uma vida de santidade: Mt. 5:13; 
- Uma vida na palavra: Lc. 9:44; Tg. 1:22; 
- Uma vida de responsabilidade: Jo. 4:35; 
- Ter como prioridade o reino de Deus: Lc. 14:26; Fl. 3:7; 
- Fazer como faz o mestre: I Cor.11:1. 
 
 
Conclusão: Ser discípulo de Jesus é o grande privilégio que nós temos. Devemos honrar isso e em tudo 
parecermos como o nosso Mestre. Que Deus nos fortaleça nesta grande jornada para que possamos 
parecer com o nosso discipulador: “JESUS”. 
 
Seja um discípulo muito amado! 
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Estudo para Células n.º 55 
 

ACORDAR NA VIDA ESPIRITUAL 
 

Pastor José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Efésios 1.13-23 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Éfeso era uma cidade pesada espiritualmente. Éfeso era a cidade da deusa Diana, por isso os 
cristãos efésios estavam sempre debaixo de batalha espiritual e precisavam entender sobre a luta espiritual 
para continuar a crescer espiritualmente 
 
 
1) Entender os níveis de ataque do inimigo: Mateus 4.1-11 
1.1 – A ação do Espírito Santo, vs. 1; 
1.2 – O deserto necessário, vs. 1 e Oséias 2.14; 
1.3 – A fome  quando há fraqueza física, vs. 2; 
1.4 – Ataque na área do corpo, vs. 3 e 4; 
1.5 – Ataque na alma, vs. 5-7; 
1.6 – Ataque na área do espírito, vs. 8-10. 
 
 
2) Quais as armas que usamos: 2 Coríntios 10.4 
2.1 – A Palavra, Ap. 12.11; 
2.2 – A oração, Cl. 4.12; 
2.3 – O jejum, Mt. 17.21; 
2.4 – O nome de Jesus, Mc. 16.17; 
2.5 – A unção com óleo, Tg. 5.14; 
2.6 – Os anjos do Senhor, At. 7.30. 
 
 
3) Vivendo a vida cristã e sendo aprovado: 2 Timóteo 2.15-19 
3.1 – Apresentar-se aprovado, vs. 15; 
3.2 – Manejar bem a Palavra da Verdade, vs. 15; 
3.3 – Evitar falatórios vãos e profanos, vs. 16; 
3.4 – Evitar linguagem que corrói, vs. 17; 
3.5 – Cuidado com as heresias, vs. 18; 
3.6 – Apartar-se da injustiça, vs. 19. 
 
Conclusão: É tempo de acordarmos do sono espiritual, pois muitos não estão percebendo o que está 
acontecendo no mundo espiritual. A batalha é ferrenha e precisamos estar de prontidão. Prepare-se para a 
batalha. 
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Estudo para Células n.º 56 
 

A INCREDULIDADE 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
Texto: João 20.19-29 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: A incredulidade é inimiga do crente em Jesus Cristo. Quantos projetos paralisados ou mortos 
por causa da incredulidade. Vamos ver na vida de Tomé como ele foi incrédulo e como deu a volta por 
cima e permaneceu na fé. 
 
 
a) Mateus 10.1-4 – Tomé experimentou a autoridade de Jesus sobre sua vida. 
b) Marcos 3.11-19 – Tomé viu os espíritos imundos adorarem a Jesus. Recebeu autoridade sobre tais 

espíritos imundos. 
c) Lucas 11.11-17 – Tomé se predispôs a enfrentar os adversários de Jesus e viu a ressurreição de 

Lázaro. 
d) João 14.1-9 – Tomé, no final de três anos de caminhada com Jesus, não sabia o caminho, mas, ele não 

era o único. 
e) João 20.19-29 – Tomé não recebeu o sopro do Espírito. Sua conversão foi como a nossa, recebeu o 

Espírito no momento que creu. Ficou oito dias na dúvida. Imagine os outros 10 discípulos felizes e 
Tomé incrédulo. 

f) João 21.1-3 – Tomé perseverou junto com os discípulos. 
g) Atos 1.10-14 – Tomé perseverou com a igreja: 

Vs. 10 - Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles 
apareceram dois varões vestidos de branco, 
Vs. 11 - os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, 
que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. 
Vs. 12 - Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de 
Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. 
Vs. 13 - E, entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Felipe 
e Tomé, Bartolomeu e Mateus; Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. 
Vs. 14 - Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, e Maria, mãe de 
Jesus, e com os irmãos dele.‘ 

 
Conclusão: A critério do líder. 
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Estudo para Células n.º 57 
 

OPOSIÇÃO DO INIMIGO 
 

Adaptado  do livro “Personalidades Restauradas”, Ap. Valnice Milhomens 
Carlinhos - Líder da Macrocélula Manancial de Vidas 

 
 
 
Texto: Neemias 4 e 6 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: O livro de Neemias apresenta de modo vivo a estratégia do inimigo contra o crescimento da 
igreja do Senhor. Sambalate é um símbolo de satanás: Ne.2:10. Deus usará esses conflitos para moldar, 
nos discípulos, uma identidade de combatente que não depõe as armas até a vitória completa. 
 
 
1º) Escárnio: Ne. 4:1,2 (pode vir daqueles que nos cercam ou de pensamentos, mas a origem é do diabo): 
1.1 - o modo de enfrentar: Oração e Trabalho: Ne. 4:4-6. 
 
 
2º) Conspiração: Ne.4:7,8 (uma nova dimensão de ataque: Não pare!): 
2.1 - o modo de enfrentar: Oração e Vigilância: Ne. 4:9. 
 
 
3º) Ameaças de morte: Ne. 4:11 (satanás quer tirar nossa vida, mas é limitado): 
3.1 - O modo de enfrentar: Vigilância cerrada e armada, o encorajamento e o fortalecimento em Deus: 
Ne. 4:13,14 e Js. 5:19. 
 
 
4º) Astúcia e falsidade: Ne. 6:1,2 (parece uma tentativa de aliança, de amizade, de dar tréguas mas 
cuidado...): 
4.1 - o modo de enfrentar: Recusar o compromisso com o inimigo: Ne. 6:3,4. 
 
 
5º) Acusação e Intimidação: Ne. 6:5-7 (tenta denegrir sua imagem diante das autoridades, mentira à 
despeito de suas palavras; calúnia; tentativa de ferir a sua reputação): 
5.1 - o modo de enfrentar: dar uma resposta seca, objetiva e direta, e voltar-se para Deus, fonte de força e 
proteção. Clamar a Deus: Ne. 6:8,9. 
 
 
6º) Falsa profecia: Ne. 6:10 (sagacidade diabólica no meio dos seus, parece porta voz da palavra de Deus, 
tentativa de levar-nos a pensar contra a Palavra de Deus): 
6.1 - o modo de enfrentar: Rebater com a Palavra de Deus: Ne. 6:11-14. 
 
 
Conclusão: O inimigo vai lhe respeitar quando você vencer todas as suas táticas e permanecer em 
inabalável nobreza: Is. 32:8. 
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Estudo para Células n.º 58 
 

PERDÃO, O REMÉDIO DA ALMA - PARTE 1 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
Texto: Mateus 18:15-35 e 19:1-9 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: O perdão é muito importante na vida do crente. Perdoar e aceitar o pedido de perdão. Até a 
medicina está associando a falta de perdão com o aparecimento de doenças (entre elas, o câncer). Nestes 
dois estudos, vamos conhecer a profundidade do perdão. 
 
Setenta x sete – a Matemática do amor: Mt. 18:21,22: 
- É falar de Deus; 
- É falar da Graça; 
- É falar da Capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros, sem mágoas e sem 
as tatuagens do ressentimento; 
- É deixar o outro nascer de novo na nossa própria história, sem as memórias que fizeram dele uma 
desagradável lembrança; 
- É falar de um alto padrão; 
- É falar de algo que o mundo não ensina; 
- É falar de vida e de saúde; 
- É falar de paz; 
- É falar de um sentimento essencial para se viver com o coração descoberto neste mundo de agressões e 
falas afiadas; 
- Mt. 18:15-18 (a Disciplina é o 4° passo); 
- Ligar (tem a idéia de perdoar, esquecer, oferecer uma memória limpa); 
- Mt. 5:41 (caminhar as 2 milhas); 
- Perdão no Casamento: Mt.19:3; 
- Qualquer motivo se torna uma coisa grande; 
- Qualquer motivo é razão para separação; 
- Motivos insignificantes é razão para o divórcio. (temperamento; gênio difícil e agressivo; aventura; a 
feiúra; a gordura; o mau hálito; a cultura; o marido que fez um curso a mais); 
- Pequenos motivos tornam-se grandes razões; 
- Pequenas desavenças tornam-se grandes guerras; 
- Pequenas feridas tornam-se grandes cânceres incuráveis; 
- Destrói-se a unidade das almas (deixam de ser “os dois uma só carne”); 
- Quando se acaba um casamento, é porque antes do fim já acabara o diálogo, o sexo, a vida comum; 
- O Casamento morre quando morre o diálogo, quando morrem o respeito e o espírito de perdão. 
- Sem perdão, mesmo que continuem debaixo do mesmo teto, as almas se divorciam. Dorme-se na mesma 
cama mas...; 
- Sem perdão prevalece a lei da dureza do coração. Mt. 19:7,8; 
- Mt. 18:21,22 -  perdoar 07 vezes  Porque Pedro fez esta pergunta; 
- Gn. 4:15 – Ser castigado 07 vezes; 
- Gn. 4:23,24 (... me pisou – tropeçou).         (... me feriu – arranhou); 
- O caso de Wladimir Tomarevisk 23 anos no dia 31/10/1983. Em um assalto de banco, sua filha, de colo, 
assustada, começou a chorar. Os assaltantes assassinaram sua esposa e filha. Ele disse à imprensa: “A 
violência é a ausência de Cristo no coração dos homens”. Quando o assassino foi preso, Wladimir foi 
evangelizá-lo. 
 
Conclusão: Precisamos declarar uns para os outros: “Eu não tenho mágoas, eu amo você em nome de 
Jesus, eu quero ser seu irmão onde você for”. 
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Estudo para Células n.º 59 
 

PERDÃO, O REMÉDIO DA ALMA - PARTE 2 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Mateus 18:23-35 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: a critério do líder, lembre-se que este estudo é uma continuação do anterior. 
 

( ...o Reino dos Céus é semelhante... ) 
 
1) Seis (padrões) realidades sobre o padrão divino de perdoar: 

a)  Devemos ter em mente que todos nós somos devedores.v.24; 
b)  Todos nós recebemos graça. vs. 26,27; 
c)  O que meu próximo deve a mim é infinitamente menos do aquilo que devemos a Deus.v.28; 
d)  Não perdoar ao próximo é trata-lo como Deus não nos tratou. v.30; 
e)  Todos os que recebem o perdão de Deus têm perante Deus o compromisso perpétuo o mesmo 

gesto com os outros tantas vezes quantas sejam necessárias; 
f)  Quem não perdoa coloca a si mesmo debaixo do juízo de Deus. 

 
2) Verdugos vs. 34,35. Não perdoar é estar à mercê dos verdugos. 
A estória do beduíno e seu filho assassinado (o garoto adolescente que se refugiou na tenda do beduíno 
que disse: “Então eu vou criá-lo como se fosse o meu filho a quem ele matou“.) 
 
3) O processo do perdão: 

1° passo: Lc. 17:13 deve haver cautela (precisamos saber o tempo certo, às vezes, no desejo de 
consertar, esbagaçamos as pessoas com nossa falta de cuidado). 
 
2° passo: Lc. 17:3 deve haver confrontação: 2 mentiras de satanás: 

a) “O silêncio é a voz do perdão”, na verdade, não devemos ficar em silêncio, pois “o 
silêncio é a voz da raiz de amargura”; 
b) “O tempo vai curar”, na verdade, não podemos demorar, pois o tempo não é um santo 
remédio para curar problemas de relacionamento. 
c) “Fiquei muito ofendido”, na verdade, sentir-se ofendido é perder a razão: somos gente, 
mas Jesus também era gente e perdoou. Para ficarmos com a razão, devemos perdoar. 

 
3° passo: deve haver arrependimento: mudança de mente; de atitude, não apenas “vamos 
conversar”. Arrepender-se é: 

a) Humilhar-se; 
b) Ajoelhar-se; 
c) Esquecer; 
d) Viver outra história sem mágoas. 

 
Conclusão: Perdão é “uma mente s/ memória, é dar chance para o irmão nascer de novo na minha 
história, como se ele não tivesse história nenhuma. É deixar brotar aqui no coração, é oferecer a ele um 
parto na minha vida”. “Perdão é esquecer”. Hb.10:17, Mq.7:19 – A Fossa das Marianas no Oceano Índico 
tem 14.000 metros de profundidade. Jesus é o agente do perdão. 
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Estudo para Células n.º 60 
 

TOMANDO POSSE DA UNÇÃO DE CONQUISTA 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Mateus 11:12 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Muitas vezes, temos que empreender força para conquistar o que desejamos, mas, se 
obedecermos e praticarmos as palavras deste estudo, não precisaremos empreender muita força. 
 
 
– Nesta noite o Senhor abre grandes portas de oportunidades: 1Co. 16:9; 
 
– O Senhor ministra no Poder do Espírito Santo: Is. 10:27; 
 
– Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo é obedecê-lo, como Daniel: Lc. 22:7-12, Dn. 1:8; 
 
– O Senhor quer para 2004, homens e mulheres que andem na unção de Enoque: Gn. 5:22; 
 
– As coisas grandes do Senhor serão derramadas em vidas com visão de conquista: Mc. 2:21,22; 
 
– Buscar as vasilhas do Espírito Santo: 2Rs. 4:1-7; 
 
– Os transtornadores do mundo chegaram aqui: At. 17:6; 
 
– Precisamos dar os primeiros passos para a conquista de territórios: Na. 3:14, 2Tm. 4:6-8; 
 
– Nada acontece sem trabalho e dedicação: Lc. 14:21-23, Sl. 126:5,6; 
 
– Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida: Hc. 3:17, Mt. 6:32,33. 
 
 
Conclusão: a unção de conquista já está sobre nossas vidas, precisamos reconhecê-la sobre nós e agir 
como verdadeiros conquistadores. 
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Estudo para Células n.º 61 
 

LIBERTANDO E RESTAURANDO VIDAS PARA JESUS A FIM DE QUE POSSAM GANHAR 
MULTIDÕES 

 
Carlinhos - Líder da Macrocélula Manancial de Vidas 

 
 
 
Texto: Ezequiel 47:9-12 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: “Como verdadeiros cristãos, recebemos a incumbência de sermos ajudantes do Senhor Jesus, 
em restaurar e libertar os cativos e oprimidos das mãos do diabo”. 
 
 
1) No texto de Ezequiel versículo 9, vemos que o rio representa a Jesus Cristo: 

Para uma pessoa ser curada e restaurada, é necessário receber a Cristo como Salvador de sua 
vida. Após Jesus entrar na vida do novo convertido, ele passa a viver, e sua vida passa a ter 
sentido. E Jesus lhe diz que não faltarão PEIXES ou seja ALMAS, para ele evangelizar. Jesus nos 
deu as almas, elas estão ai fora como cardumes de peixes no mar que representa o Mundo. O mar, 
porém, é salgado, ninguém consegue beber dele, mas quando o mar é filtrado, pode-se bebê-lo. 
Assim é o mundo, está totalmente podre, e precisa de Jesus para ser curado e restaurado até se 
tornar doce. Jesus é a fonte de vida e por onde Ele passar, as águas se tornarão vivas, curadas e 
restauradas. 

 
 
2) Os pescadores que representam os Cristãos, no versículo 10, estão perto ou junto do mar: 

Jamais conseguiremos ganhar almas se não nos chegarmos a elas. Jesus nos promete que tem 
lugar para todos nós trabalharmos, que a colheita é muito grande. O Senhor também nos diz que 
nossos discípulos serão iguais a nós, e serão em multidões excessiva. Os pântanos e os charcos 
representam nossos pecados, serão postos de lado, ficarão no mundo onde é o seu lugar. 

 
 
3) No versículo 12 a Palavra nos diz que, rodearemos as margens de uma a outra banda, ou seja “iremos 
rodear as cidades, para colhermos os frutos, almas”: 

Essas almas serão frutos duradouros, que não serão doentes, nem se desviarão, mas, 
produzirão outros frutos. Os frutos virão porque as vidas estarão santificadas em Cristo. 

 
 
Conclusão: Sem santificação ninguém pode ganhar almas, nossos frutos são como remédio para os 
doentes. Uma vida de santidade cura as almas, liberta as pessoas, realiza milagres e faz discípulos 
duradouros. 
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Estudo para Células n.º 62 
 

EU DECIDO TER INTIMIDADE COM O ESPIRITO SANTO 
 

Gilson de Moura - líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Mateus: 25:1-13 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Versículo chave: “Vigia, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir”. 
 
Introdução: A parábola das dez (10) virgens ressalta o fato que todos os crentes devem constantemente 
examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. 
Devem perseverar na fé, para que uma vez chegados o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua 
volta. Estar sem comunhão pessoal com o Senhor quando Ele voltar, significa ser lançado fora de sua 
presença e do seu reino. 
 
1) As dez (10) virgens tinham muitas semelhanças entre si, porém, a Bíblia cita que cinco (05) eram 
prudentes e cinco (05) eram néscias (loucas). Vamos ver as semelhanças entrem as virgens: 

As dez mulheres eram virgens; 
As dez virgens tinham lâmpadas; 
As dez virgens foram ao encontro do esposo; 
As dez virgens possuíam azeite; 
As dez virgens levavam vasilhas; 
As dez virgens cochilaram; 
As dez virgens dormiram; 
As dez virgem estavam no mesmo lugar; 
As dez virgens ouviram o clamor à meia- noite; 
As dez virgens levantaram-se; 
As dez virgens prepararam as suas lâmpadas; 
As dez virgens acenderam as suas lâmpadas. 

 
2) Diferença: O que as diferenciavam? O que havia de diferente para que Jesus as classificasse em 
prudentes e loucas? “Era o Azeite”. Cinco virgens tinham azeite extra na vasilha, outras cinco não tinham. 
 
5) A Importância do Azeite: O azeite representa o ESPÍRITO SANTO. Quando nos convertemos, quando 
aceitamos a JESUS como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, o Espírito Santo fez morada em 
nossas vidas. Tornamo-nos Templo do Espírito Santo. Ele inicia então uma obra de regeneração, ou seja , 
começamos a sentir uma restauração, uma mudança de atitudes e ficamos diferentes. 
Mas, se permanecermos indiferentes a ELE.... 
Como encher a vasilha de azeite? Como esvaziá-la? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão: Está na hora da decisão! Se não decidirmos não subiremos com ELE em glória. 

ENCHER A VASILHA DE AZEITE ESVAZIAR A VASILHA DE AZEITE 
1- Orar, Ler a Bíblia, Jejuar 1- Não Orar,  Não Ler a Bíblia 
2- Testemunhar, Perdoar 2- Quebrar Jejuns, Negar Perdão 
3- Pedir Perdão, Obedecer 3- Não Testemunhar, Desobedecer 
4- Fazer atos Proféticos 4- Deixar de Pedir Perdão, Mentir 
5- Etc.... 5- Etc.... 
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Estudo para Células n.º 63 
 

PRINCÍPIOS PARA EDIFICAÇÃO EM COLOSSENSES – PARTE 1 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Colossenses 1:1-19 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Fica a Critério do Líder. 
 
 
1) Paulo, Apóstolo, enviado (pela vontade de Deus): Cl. 1:1; 
 
2) Aos Santos (separados para Deus) e fieis irmãos: Cl. 1:2; 
 
3) Fidelidade dos Colossenses: Cl. 1:3-5; 
 
4) Desde o dia em que ouvistes e conhecestes: Cl.1:6: 

• Frutificando – Jo. 15:1-8; 
• Crescendo – Ef. 4:14-16. 

 
5) Epafras: Cl. 4:12:  

• amado conservo (aquele que serve junto) Cl. 1:7; 
• Fiel ministro:Ap.2:10. 

 
6) O amor dos Colossenses  Cl. 1:9; 
 
7) Oração de Paulo aos Colossenses: Cl. 1:10-11: 

• para ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus: Jo. 17:17; 
• para ter discernimento espiritual: Ef.1:17; 
• para andar dignamente: Mt.26:41; 
• para agradar à Deus em tudo: Hb.11:6; 
• para frutificar em toda a boa obra: Jo. 15:8; 
• para crescer no conhecimento de Deus: Os. 4:6, Os. 6:3; 
• para ser corroborados (fortalecidos) com toda fortaleza: Ef. 6:10-18. 

 
8) A ação de Deus em nossas vidas quando cada um de nós se converte: Cl. 1:12-14: 

• tirou-nos do poder das trevas: 1Pe. 2:9; 
• transportou-nos para o Reino do seu Filho amado: Cl. 1:13. 

 
9) A natureza de Jesus: Cl.1:15-19: 

• a imagem do Deus invisível: Cl. 1:15; 
• o primogênito de toda a criação: Cl. 1:15; 
• a ação do verbo pré-encarnado: Jo. 1:14. 
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Estudo para Células n.º 64 
 

EVANGELISMO 
 

Izaías – Líder da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
 
Texto: Atos 1:8 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Anunciar as Boas Novas, pregar a Jesus no Poder do Espírito. Esta é a ordem de Deus. 
Chegou a nossa hora. Não podemos perder mais tempo, os dias estão sendo abreviados, precisamos 
correr. 
 
 
1°) Somos representantes do Céu. 1Co. 5:20: 

• Representar a Cristo na terra é uma responsabilidade muito maior do representar um 
Presidente. Pois se trata do Rei da Glória: 1Pe. 2:9; 

• Como representantes Dele devemos levar as pessoas a se reconciliar com Deus: Lc. 15:7. 
 
 
2°) Conseguir entrada nos lares: At. 5:42: 

• Devemos orar a Deus para conseguirmos meios de entrar nas casas e anunciar o Evangelho: 
Hb. 12:1-2. 

 
 
3°) Não discutir religião. Demonstrar pela Escritura que a pessoa está errada: 1Tm.6:3-6: 

• Sempre examinando a Palavra de Deus, não sair fora da Palavra: Jo. 5:39. 
 
 
4°) Tratar da questão da Salvação e não deixar a pessoa impedida para tentativas futuras: 

• testemunho do crente deve ser impecável, pois pode no futuro causar transtornos na conversão 
de uma pessoa: 1Ts. 2:2. 

 
 
5°) Depender do Espírito Santo: Jo. 16:8: 

• Não podemos esquecer que a nossa função é anunciar a Palavra, deixando os resultados com 
Deus. Is. 55:10-11; 

• Devemos orar, para que as pessoas, após receberem a Palavra, possam germinar e frutificar. 
Ef.  1:16-17. 

 
 
CONCLUSÃO: Devemos representar a Cristo em todos os lugares que conseguirmos alcançar. Anunciar 
a Palavra sim, pois esta é a obrigação que nos é imposta. Anunciar e esperar por uma grande colheita. 
Amém. 
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Estudo para Células n.º 65 
 

CRESCER PARA RECEBER ALGO MUITO MAIOR 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: 2 Pedro 3:17,18 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: É tempo de crescimento espiritual, de maturidade, de “Atingirmos a medida da estatura da 
Plenitude de Cristo” conforme Ef. 4:13b. Não podemos desperdiçar a nossa vida com aquilo que não tem 
nos edificado. 
 
 
1) Preciso deixar de ser menino espiritual e se tornar homem espiritual: 

• Cuidado com atitudes de meninos: 1Co. 3:1-4; 
• É tempo de se tornar experiente: Hb. 5:11-14; 
• É tempo de tirar as pedras da nossa vida: Jo. 11:32-39. 

 
 
2) Preciso ser obediente à visão de Deus para não falhar nos seus propósitos: 

• Obedecer à ordem de Jesus: At. 26:19; 
• Pondo o Senhor em 1° lugar: At. 20:24; 
• É tempo de decisão fundamental, pois estamos no fim dos dias: 1Jo. 2:18. 

 
 
3) Preciso ir na direção do Senhor, cujo objetivo é que eu seja ganhador de almas para Jesus: 

• Obedecendo ao chamado do Senhor: Jn. 1:1-9; 
• Objetivo e a direção são ganhar almas: Jn. 1:2; 
• Sabendo e entendendo a vontade de Deus para a nossa vida: Ef. 5:16-18. 

 
 
Conclusão: Estamos em 2004, e Deus tem dado muitas oportunidades para crescermos na nossa vida. O 
que você tem feito neste dias para crescer em Jesus? 
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Estudo para Células n.º 66 
 

PRINCÍPIOS PARA EDIFICAÇÃO EM COLOSSENSES - PARTE II 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
Texto: Colossenses 3 
 
Introdução: Fica a critério do líder 
 
1) Ressuscitados juntamente com Cristo: Cl. 3:1, Rm. 6:1-4: 

• Buscar as coisas que são de cima: Gl. 5:22; 
• Pensar nas coisas que são de cima: Fp. 4:6-8, Cl. 3:2; 
• Porque morrestes: Fp. 1:21, Fp. 3:7,8, Mt. 12:33-37, Cl.3:3. 

 
2) Quando Cristo que é a nossa vida, se manifestar: Cl. 3:4, 1Co. 15:52, 1Jo. 3:2: 

• Nossa manifestação com Ele em Glória: 1Co. 15:50-54. 
 
3) Exterminar as inclinações carnais: Cl.3:5 

• Prostituição: todo sexo fora do casamento; 
• Impureza: pensamentos e atitudes impuras. Ex.: homossexualismo, masturbação, 

pornografia, conversas sujas, torpeza; 
• Paixão: desejo desordenado; 
• Vil concupiscência: (desejo maligno) desejos dominadores, paixões contaminadoras; 
• Avareza: desejo de possuir coisas pertencentes aos outros; 
• Idolatria: tudo o que colocamos à frente de Cristo. 

3.1 - Conclusão: ira de Deus: Cl. 3:6; 
3.2 - Eram práticas do passado: Cl. 3:7. 

 
4) Despojar-se: Cl.3:8 Temperamento: no momento critico produz o aço da melhor qualidade, e o pior nas 
pessoas. 

• Ira: paixão que incita contra alguém: Pv. 15:1; 
• Cólera: raiva, ódio, desejo de vingança; 
• Malícia : idéia de prejudicar o próximo; 
• Maledicência: blasfêmia (Mt. 27:39, Mc. 15:29); 
• Palavras torpes: uso de boca suja, linguagem obscena; 
• Mentira: Jo. 8:44, Cl. 3:9. 

4.1 - O Velho Homem vai se corrompendo: 1Co. 3:1-3. entre o Velho Homem e o Novo Homem:  
Ef. 2:1-4; 

4.2 - O Novo Homem vai se renovando para o pleno conhecimento, segundo o Senhor Jesus: Rm. 
12:1-2: um homem que vive numa esfera espiritual elevada. 

 
5) Revestir-se: Cl. 3:12: 

• Coração compassivo: misericórdia (Jesus movido de misericórdia); 
• Benignidade: generosidade, gentileza; 
• Humildade: Ef. 4:2, Cl. 2:18-23, At. 20:19, 1Pe. 5:5, Fp. 2:8; 
• Mansidão: cortesia; 
• Longanimidade: paciência, resistência, constância. 

 
Conclusão: fica a critério do líder. 
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Estudo para Células n.º 67 
 

LEVANTA-TE E VAI 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
Texto: Joanes 1, 2 e 3 (ORE ANTES DE 
MINISTRAR). 
 
Introdução: Vivemos dias em que muitas pessoas 
têm perdido as bênçãos de Deus em suas vidas, 
pelo fato de quererem trilhar caminhos que não 
são segundo o coração de Deus. O resultado é que 
satanás acaba escravizando estas pessoas 
novamente. 
 
 
1° Quando a Palavra do Senhor vem a nós, é para 
que tomemos uma posição de ir e pregar as boas 
novas: Jn. 1:1,2 
 
2° Muitas vezes a atitude da maioria é de fugir do 
compromisso e da responsabilidade que Deus nos 
confia: Jn. 1:3 
 
3° Quando desobedecemos ao mandato do Senhor, 
começamos um processo de descida na nossa vida 
espiritual: Jn. 1:3. Jonas desceu vários degraus na 
sua vida: 

• Desceu a Jipe: Jn. 1:3; 
• Desceu para dentro do navio: Jn. 1:3; 
• Desceu ao porão do navio: Jn. 1:5; 
• Desceu para o fundo do mar: Jn. 1:15; 
• Desceu para o ventre do grande peixe: Jn. 

1:17. 
 
4° “Grandes ventos” são lançados pelo Senhor, 
por causa da desobediência e falta de 
compromisso com seu Reino: Jn. 1:4. “Grandes 
ventos”, se falarmos de coisas espirituais seriam: 
problemas conjugais, financeiros, espirituais, 
emocionais, enfermidades, etc... 
 
5° Quando não testemunhamos do amor de Jesus, 
o ímpio permanece cultuando ao diabo e seus 
demônios: Jn. 1:5. Ocorre, pela falta da pregação 
da Palavra de Deus, manifestação espiritual, 
contrária à vontade de Deus: Jn. 1:7. 
 
6° Qual a tua Ocupação? Jn. 1:8. Nossa ocupação 
tem que ser o Reino de Deus em primeiro lugar 

ainda que isto nos custe muito. Os desocupados 
geram transtornos à vida dos outros, como foi no 
caso de Joanes: Jn. 1:8-16. A desobediência gera 
decisões fatais: Jn. 1:11,12. Quando um discípulo 
Cristão não está bem na sua vida espiritual, ele 
não se incomoda com nada mais para ele, “tanto 
faz como tanto fez”. Perde o desejo de crescer, de 
buscar ao Senhor, vê seus sonhos e projetos serem 
sufocados. Mas, o que é pior: na maioria das 
vezes, ele não percebe que se tornou escravo, 
novamente de satanás. Sua vida vai se afundando 
a cada hora que passa. 
 
7° Quando o desobediente deixa de ser obstáculo 
aos incrédulos, a paz do Senhor volta a reinar. As 
pessoas desejam o evangelho em suas vidas. As 
pessoas querem cristãos verdadeiros com 
testemunho de excelência, pois isso traz paz e uma 
alegria muito grande, que leva estas pessoas a se 
entregarem à Jesus: Jn. 1:13-16. 
 
8° Muitos cristãos, por causa da desobediência e 
falta de vontade de trabalhar para Jesus, são 
tragados por enormes problemas: Jn. 1:17. 
 
9° O desobediente só volta para o Senhor (não em 
todos os casos) quando há em seu coração, um 
sentimento de inferno: Jn. 2:1-7. 
 
10° Novas oportunidades são dadas pelo Senhor 
àqueles que perderam a benção: Jn. 3:1-10: 
• Oportunidades na Célula; 
• Oportunidades nos Encontros e Reencontros; 
• Oportunidades nas Redes: Crianças, 

Adolescentes, Jovens; 
• Oportunidades no Campo Missionário; 
• Oportunidades na Rede de Serviço; 
• Oportunidades no Evangelismo. 
 
 
Conclusão: hoje é o dia do retorno aos braços do 
Pai. É o retorno à obediência, o retorno aos 
Sonhos. O retorno à Adoração. Hb.3:15 
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Estudo para Células n.º 68 
 

SANTIFICAÇÃO DO CORPO, ALMA E ESPÍRITO 
 

Gilson de Moura - líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 

 
Texto: 2 Coríntios 6:14 – 7:4 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Fica a critério do líder. 
 
1) Vamos avaliar nosso contato com o mundo – Vs. 14 a 16 parte A: 

6 Contatos entre o crente e o mundo 6 Diferentes posições 
Jugo Crédulos e Incrédulos 

Sociedade Justos e Injustos 
Comunhão Luz e Trevas 
Harmonia Cristo e satanás 

Participação Crentes e Descrentes 
Consenso Santuário de Deus e Santuário de satanás

A Bíblia deixa claro que não há contato, não há mistura. Ou se está em uma posição, ou se está em outra. 
Não dá para ficar com o “pé nos dois barcos”. Como está a sua vida. Analise agora: sua família, seu 
casamento, noivado, namoro, compromisso, escola, trabalho, empresa. Enfim, todas as áreas de sua vida. 
 
2) Vamos conhecer a promessa de Deus para nós – Vs. 16 parte B a 18: 
Deus nos deu esta promessa. Ele prometeu. Deus não mente. Deus pode dar porque Ele é poderoso. Deus 
nos manda “sair do meio deles”, manda “não tocar coisa imunda”. Quantos querem buscar a Deus por 
causa das bênçãos, mas não fazem sua parte da comunhão. Não se purificam. Será que entendemos o que 
significa a palavra purificação? Purificar-se é lavar-se, limpar-se, separar-se da influência do mundo. 
 
3) Vamos purificar nossas vidas – Vs. 1: 
Já que temos a promessa, devemos nos purificar. Purificar o corpo, a alma e o espírito. Paulo diz isso para 
crentes, para pessoas salvas. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo disse que eles eram novas criaturas 
em Cristo, que as coisas velhas passaram e que tudo se fez novo. Depois, na segunda carta, ele afirma que 
os coríntios deveriam purificar seus espíritos. Paulo disse isso para crentes: “purifique seu espírito”. Será 
que não necessitamos purificar nossos espíritos? O que estamos fazendo que não agrada a Deus. A Bíblia 
afirma que sem fé é impossível agradar a Deus: nós temos fé? A Bíblia afirma que sem amor não 
mantemos comunhão com Deus: nós temos amor? 
 
4) Vamos ser obedientes – Vs. 2-4: 
Quando Paulo fala “recebei-nos”, ele não está falando de receber Cristo, mas sim, de receber a ele 
mesmo. Que os cristãos de Corinto deveriam “receber” Paulo como pastor, obedecê-lo e respeitá-lo. O 
amor de Paulo era tão grande que ele afirma: “junto viveremos” e “juntos morreremos”. Ele diz que se 
gloria da igreja e o mais importante, que está cheio de consolação e transborda de alegria nas “nossas 
tribulações”. Paulo participa das tribulações dos coríntios. O irmão que critica o pastor e os líderes da 
igreja é impuro. Insubmissão é de Cristo ou é de satanás? Quantos ainda estão “com o pé atrás” com a 
liderança. Alguns poucos ainda não entenderam o papel representado pelos líderes de macro células, 
pelos 12 homens e pelas 12 mulheres levantadas pelo Espírito Santo. Não entendem que eles nos dão 
cobertura espiritual e são canais de bênçãos para nossas vidas. São vasos que derramam o poder de Deus 
para nossas vidas. 
 
Conclusão: Fica a critério do líder. 
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Estudo para Células n.º 69 
 

AVANÇAR OU RETROCEDER, QUAL É A DIFERENÇA? 
 

Flávio - líder de célula da Macrocélula Frutificadores  
 
 
Texto: Hebreus 10:38-39 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Fica a critério do líder. 
 
1°  Aquele que Avança: Estará sempre tranqüilo e seguro: Pv. 1:33; 
 Aquele que Retrocede: Não terá segurança da própria vida: Dt. 28:66. 
 
 
2° Aquele que Avança: Comerá o melhor desta terra: Is. 1:19 ; Jo. 5:40; 
 Aquele que Retrocede: Comerá as alfarrobas dos porcos: Lc. 15:14-16. 
 
 
3°  Aquele que Avança: O inimigo fugirá dele por 7 caminhos: Dt. 28:7; 
 Aquele que Retrocede: Ele fugirá do inimigo por 7 caminhos: Dt. 28:25. 
 
 
4°  Aquele que Avança: Será sempre cabeça e só estará em cima: Dt. 28:13; 
 Aquele que Retroceder: Será sempre cauda e estará só embaixo: Dt. 28:13. 
 
 
5°  Aquele que Avança: Ele toma posse da benção de Deus p/ sua vida: Ef. 1:3; Rm. 8:32; 
 Aquele que Retrocede: Ele rejeita a benção e aceita a maldição. Sl.: 109:17. 
 
 
6°  Aquele que Avança: Ele não troca sua benção por nada: Gn. 32:25-26; 
 Aquele que Retrocede: Ele troca suas bênçãos por coisas insignificantes: Hb. 12:16-17. 
 
 
7°  Aquele que Avança: Está assentado junto com Cristo nas regiões celestiais: Ef. 2:6; 
 Aquele que Retrocede: Voltará assentar-se junto aos escarnecedores: Sl. 1:1. 
 
 
8°  Aquele que Avança: O seu amor aumenta cada vez mais pela obra de Deus e pelos irmãos: Rm. 
5:5; 
 Aquele que Retrocede: O seu amor pela obra e pelos irmãos se esfriará: Mt. 24:12. 
 
 
9°  Aquele que Avança: Sua célula sempre estará crescendo, multiplicando, curando, libertando, 
estará vivendo a alegria Cristã no seu coração: Lc. 4:18. 
 
 
Conclusão: Leia Dt. 30:19. Deus tem colocado as bênçãos e as maldições, a vida e a morte diante de nós. 
Cabe a cada um de nós escolher as bênçãos e a vida para avançarmos, ou escolher a maldição e a morte 
para retrocedermos. 
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Estudo para Células n.º 70 
 

JESUS NÃO É O MELHOR, ELE É O ÚNICO! 
 

Carlinhos – Líder da Macrocélula Manancial de Vidas 
 
 
Texto: Apocalipse 1:8 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Quando dizemos que alguma coisa é melhor do que outra, estamos dizendo que aquela outra 
coisa também é boa, embora não tão boa quanto a primeira. Se dizemos que Jesus é o melhor, então 
concordamos com os espíritas que dizem que Jesus é um melhor mestre do que Alan Kardec; ou então, 
concordamos com os romanistas que dizem que Jesus é um melhor mediador do que Aparecida; ou ainda, 
concordamos com os budistas que dizem que Jesus é uma melhor encarnação do que Buda. 
 
 
Se Jesus é o melhor, tem que ser o melhor em tudo: o melhor caminho, a melhor salvação, a melhor vida, 
etc. Mas a Bíblia afirma sem vacilar que Jesus é... 
 

• Filho Unigênito (Jo. 3:16); 
• Único Caminho (Jo. 14:6); 
• A Única Verdade (Jo. 14:6); 
• A Única Vida (Jo. 14:6); 
• Único Pastor (Ec. 12:11); 
• Único Senhor (1Co. 8:6); 
• Único Mediador (1Tm. 2:5); 
• Único Deus (1Co. 8:6, Mc. 12:29); 
• Único Bom (Lc. 18:19); 
• Único Salvador (Is. 43:11); 
• A Única Rocha (Is. 44:8); 
• Único Justo (Is. 45:21); 
• Único que possui um Nome Excelso (Sl. 148:13, Fp. 2:9); 
• Único Nome dado entre os homens para salvação (At. 4:12); 
• Único que conhece as coisas futuras (Is. 44:7, 46:9,10); 
• Único Redentor (Is. 44:6); 
• Único Libertador (Sl. 144:2, Jo.8:36). 

 
Com todas estas qualidades, responsabilidades, e milhares de outras coisas mais que poderíamos citar, por 
que algumas pessoas ainda buscam nas coisas do mundo o que elas podem encontrar em Jesus? 
 
 
Conclusão: 
Você ainda acha que Jesus é o melhor? Para mim Ele é o Único! Pois só Ele tem todo Poder, toda 
Soberania, Majestade, Domínio, só Ele é Onisciente, na realidade JESUS É DEMAIS!!!! 
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Estudo para Células n.º 71 
 

RETIRAR-SE OU SER USADO 
 

Reginaldo - líder de célula da Macrocélula Visão Missionária 
 
 
 
Texto: João 6:68 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Não há como sermos usados na obra de Deus, se vivermos distante dEle. 
 
 
1° Quando Deus se retira: 

1. Quando nos levantamos contra nosso líder o Senhor se retira: Mn. 12:1-9; 
2. Quando vivemos na carne e não no Espírito, o Senhor se retira: Mn. 12:2. (eles almejavam estar 

a frente como líderes por isso se levantaram. Às vezes almejamos estar a frente com o intuito 
de sermos reconhecidos e não para adorar a Deus); 

3. Quando o Senhor se retira as conseqüências são terríveis: Mn. 12:9-10; 
4. Quando o Senhor se retira , satanás tem autoridade para roubar, matar, e destruir: Jo. 10:10; 
5. O perdão é o único remédio para a loucura do pecado: Mn. 12:11-12; 
6. Confesse o pecado ao seu líder e peça que ore por você: Tg. 5:16. 

 
 
2° Quando nos retiramos: 

1. Com certeza este é um dos versículos mais fortes e tristes da palavra de Deus- Gn.4:16. Quando 
o cristão se afasta de Deus e diz: “Não quero mais”. “Não adianta”. “Tirei férias de Deus”. 

 
 
3° Ser usado: 

1. Precisamos ter a unção de Enoque: Gn. 5:22; 
2. Precisamos gerar o 1° fruto para termos experiências e andarmos com Deus. A Bíblia diz que 

Enoque andou com Deus, e gerou filhos e filhas. Seus filhos terão longevidade de dias, 
Matusalém viveu 969 anos; 

3. A autoridade já foi dada e  já sabemos o que temos que fazer: evangelizar . Temos que clamar 
por células mas com trabalho: Ex. 14:15; 

4. Seja usado Mt. 28:19. 
 
 
 
Conclusão: É hora de tomarmos posição, não podemos nos retirar da presença de Deus a todo o momento 
e voltarmos como se nada tivesse acontecido. O Senhor quer nos usar, portanto ouça a voz do Senhor e 
vai: Mt. 28:19. 
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Estudo para Células n.º 72 
 

É TEMPO DE CONSAGRAÇÃO 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
Texto: Hebreus 12:14 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: É chegada a hora, quem não estiver vivendo na presença de Deus, não conseguirá permanecer 
na congregação dos justos, pois serão amantes de si mesmos, não tendo prazer nas coisas de Deus. 
 
1) MINHA VIDA ESPIRITUAL: Sl. 1:1-6: 
1. Andar no conselho dos ímpios: vs. 1; 
2. Deter-se no caminho dos pecadores: vs. 1; 
3. Assentar-se à roda dos escarnecedores: vs. 1; 
4. Ter prazer na lei do Senhor: vs. 2; 
5. Árvore plantada junto à ribeiros de águas: vs. 

3; 
6. Frutos na estação própria: vs. 3; 
7. O que fizer, prospera: vs. 3; 
8. Os ímpios são como a palha que o vento 

espalha: vs. 4; 
9. Os ímpios não subsistirão no juízo: vs. 5; 
10. Os pecadores não subsistirão na 

congregação dos justos: vs. 5; 
11. O Senhor conhece o caminho dos justos: 

vs. 6; 
12. O caminho dos ímpios conduz à ruína: vs. 

6;

 
 
2) MINHA FAMÍLIA: 
1. O homem sábio: Mt. 7:24,25; 
2. A mulher sábia: Pv. 14:1; 
3. O filho sábio: Pv. 10:1 ; Pv. 22:6; 
4. O homem insensato: Pv. 7:1-27; 
5. A mulher insensata: Pv. 14:1, Pv.27:15, 

Pv.21:19, Pv.11:22; 
6. O filho insensato: Pv. 19:13 ; Pv. 17:25; 
7. A sabedoria edifica a casa: Pv. 24:3; 
8. O entendimento estabelece a casa: Pv. 24:3; 
9. O conhecimento traz prosperidade: Pv. 24:4.

 
 
3) MINHAS FINANÇAS: 
1. Do Senhor é a terra: Sl. 24:1; 
2. O ouro e a prata são do Senhor: Ag. 2:8; 
3. Quem é fiel: Lc. 16:10; 
4. Riquezas deste mundo: Lc. 16:11; 
5. O alheio ( dízimo ) :Lc. 16:12; 
6. O que pertence ao Senhor: Ml. 3:8-11; 
7. Pode alguém roubar à Deus: vs. 8; 

8. Há maldição para os não dizimastes: vs. 9; 
9. Trazer todos os dízimos: vs. 10; 
10. Fazer prova do Senhor: vs. 10; 
11. Abrir janelas do céu e derramar grandes 

bênçãos: vs. 10; 
12. Dízimo, arma poderosa contra o 

devorador: vs. 11. 
 
 
4) MINHA VIDA MINISTERIAL: 
1. Dons do ministério: Ef. 4:11; 
2. Meu chamado: Is. 43:1-4; 
3. Desde o ventre fui chamado: Is. 49:1-2; 
4. Lembrar-se de onde perdeu o chamado: Ap. 

2:4-5; 
5. Jesus é quem chama: Lc. 9:57-62; 
6. Investir no chamado: 1Rs. 19:19-21. 

 
Conclusão: a critério do líder 
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Estudo para Células n.º 73 
 

JESUS, A PORTA ABERTA 
 

Carlinhos – Líder da Macrocélula Manancial de Vidas 
 
 
Texto: Apocalipse 3:7 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: O Senhor coloca diante de nós portas maravilhosas de oportunidades, de bênçãos e de 
provisões. Além do mais, não são portas fechadas, mas portas escancaradas da benção divina. Quando 
entramos pelas portas abertas por Deus, recebemos as riquezas divinas que Ele preparou para nós, como 
parte da nossa herança em Cristo. 
 
1) Deus não encontrou nenhuma falta em Jesus: 

Jesus foi batizado por João Batista no rio Jordão. Quando saiu da água, o Espírito de Deus desceu 
sobre Ele em forma como de pomba. Então, ouviu-se uma voz do céu dizendo: Tu és meu Filho 
amado; em ti me  comprazo (Lc. 3:22). Portanto, Deus não encontrou nenhuma falta no Filho. 

 
2) O homem não encontrou falta em Jesus: 

1. Os Fariseus tentaram pegar Jesus em contradição: Mc. 12:13-17; 
2. Os Saduceus tentaram encontrar nEle algum erro: Mc. 12:18-27; 
3. Os oficiais dos fariseus que tentaram apanhar Jesus em contradição voltaram abismados: Jo. 

7:46; 
4. Em outra ocasião as autoridades tentaram apanhá-lo em uma armadilha: Mc. 11:27-29,33; 
5. Judas o traiu, porém ele mesmo sabia que Jesus era Santo e Verdadeiro: Mt. 27:4a; 
6. Pilatos perguntou aos acusadores de Jesus – Mas que mal Ele fez? Mt. 26:23,24; 
7. O governador romano não tinha nenhuma acusação contra Jesus: Mt. 27:24. 

 
3) Por não haver nEle falta alguma, tem autoridade para abrir e fechar portas: Ap. 3.7: 

1. Ele tem autoridade sobre a Morte e o Inferno (Ap. 1:18); 
2. Toda a Autoridade lhe foi dada no céu e na Terra (Mt. 28:18); 
3. Ele tem autoridade para abrir – Pois Ele venceu (Ap. 5:1-5). 

 
4) A obra dupla de Jesus: 

1. Ele abre e fecha portas (Ap. 3:7). Ele tem autoridade para isso; 
2. Ele é A PORTA: para a salvação,  benção, para a prosperidade, para a cura e a libertação 

(Jo.10:9) 
3. Ele é A PORTA para todo aquele que nele  crer!!! (At.4:12) 
4. Ele fecha também algumas portas (a porta da Graça um dia será fechada) 

 
5) Você pode fechar as portas que Jesus abriu: 

1. Por falta de entendimento ou desobediência; 
2. É nossa responsabilidade entrar pelas portas que Ele já abriu; 
3. Ele já abriu as portas das bênçãos (Ef. 1:3); 
4. Ele já abriu as portas da vida eterna (Ap. 22:17); 
5. Ele já abriu as portas da prosperidade (Is. 1:19); 
6. Ele já abriu as portas da cura (Is. 53:4,5); 

 
Conclusão: Jesus já fez a parte dele, Ele já abriu as portas das bênçãos, Ele pôs diante de você uma porta 
que ninguém pode fechar, cabe a você entrar por ela! Vamos examinar a Bíblia e ver o que ela diz sobre 
cada porta, para que possamos entrar e encontrar pastagens! Sl. 23 
Que Deus abençoe a todos em o Nome de Jesus. Amém. 
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Estudo para Células n.º 74 
 

RETIRANDO A SUJEIRA DE NOSSAS CASAS 
 

Gilson de Moura – Líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Atos 19:10-20 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Guardamos coisas em nossos lares que, na verdade, não são bênçãos. São portas de entrada da 
ação de demônios em nossas vidas e na dos nossos familiares. Precisamos eliminar todo vínculo com as 
trevas que ainda permanecem em nossas casas. Vamos ver como a igreja em Éfeso comportou-se com o 
apóstolo Paulo. 
 
vs. 10 -  O apóstolo Paulo visitou a cidade de Éfeso e permaneceu ali por dois anos. Não apenas na 
cidade, mas em toda a região; 
 
vs. 11 -  Realizou grandes feitos, milagres através do poder de Deus (observe que está escrito que Deus 
fez grandes milagres através das mãos de Paulo). As pessoas vinham atrás das bênçãos; 
 
vs. 12 – Até mesmo as roupas usadas por Paulo eram usadas para curar os doentes e expulsar os 
demônios; 
 
vs. 13 – 17 – Alguns “exorcistas” ambulantes tentaram expulsar demônios através do nome de Jesus e os 
demônios os afugentaram. Ou seja, não eram conhecidos de Jesus, não tinham autoridade; 
 
vs. 18 -  Os convertidos revelavam seus feitos do passado. Confessavam e pediam perdão a Deus e 
tomavam novas atitudes; 
 
vs. 19 – Eles ajuntaram tudo o que possuíam de errado em casa e os queimaram, não importando o valor 
monetário; 
 
vs. 20 – Com isto, a Palavra de Deus era pregada e a Igreja crescia e se fortalecia. 
 
Conclusão: Para que aconteça conosco o mesmo que aconteceu em Éfeso, precisamos retirar de nossas 
casas os objetos que são dedicados a satanás e seus demônios. Os demônios atuam através de roupas, 
utensílios domésticos e objetos. Devemos abolir de nossas vidas o uso de coisas consagradas a demônios. 
Líder abençoado, com a concordância do dono da casa, faça uma varredura dos objetos malditos, explique 
para ele com amor, e elimine esses objetos. Você não pode apresentar brechas para fazer isso – lembre-se 
dos filhos de Ceva! Confesse a Deus seus pecados, purifique-se, conserte sua vida, tampe as brechas que 
você talvez tenha, ore muito, leia a Palavra, peça discernimento espiritual, converse com seu líder de 
Macrocélula para orientações. Faça tudo com amor, não seja bruto com seu discípulo. Ele deve sentir no 
coração a voz do Espírito Santo para que possa pedir para você ajudá-lo a eliminar tais objetos. Um crente 
adolescente não pode jogar fora um objeto predileto de sua mãe que ainda não é crente! Sabedoria. 
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Estudo para Células n.º 75 
 

ELEMENTOS DA VELHA NATUREZA QUE NÃO PODEM MAIS FAZER PARTE DA NOSSA 
VIDA 

 
Pr. José Maria Savazzi 

 
Texto: Efésios 4:17-32. 
 
Introdução: Estamos em Santa Convocação, cujo 
objetivo é buscar a Paz com todos e a santificação 
sem a qual não veremos ao Senhor. Para isso, 
temos que ter consciência que os seguintes 
elementos devem ser aniquilados da nossa vida: 
 
1°) Sem propósitos de Deus, cuja mente é vazia 
de Jesus e da Palavra dEle: Ef. 4:17; 
 
2°) Mente cheia de trevas (entenebrecidos), 
separação da vida de Deus pela ignorância e pela 
dureza do coração: Ef. 4:18; 
 
3°) Vida sem sensibilidade espiritual 
(insensíveis), entregues aos desejos da carne 
(lascívia), cegueira espiritual que leva o homem a 
praticar toda sorte de imundícia e impurezas: Ef. 
4:19; 
 
4°) Procedimento anterior (velha natureza 
espiritual), desejos incontroláveis para o pecado 
(concupiscências), perda do controle e da 
sensibilidade espiritual (isto caracteriza o homem 
que não tem Jesus na vida e que vive como 
escravo do pecado, do mundo, e de satanás): Ef. 
4:22; 
 
5°) Pratica constante da mentira: Ef. 4:25; 
 
6°) A ira, que demonstra a ausência do Fruto do 
Espírito Santo ( paciência). Obs.: “não se ponha o 
sol sobre a vossa ira”. Isto significa que eu não 
posso dormir sem me reconciliar com Deus e o 
próximo. Não posso permitir que o dia acabe sem 
que eu tenha resolvido questões de 
relacionamentos. Não posso iniciar um novo dia 
sem acertar estas questões com o Senhor e com 
meus próximos: Ef. 4:26; 
 
7°) Dar lugar ao diabo. Significa abrir brechas e 
legalidades que permitam ações do diabo na 
minha vida, prejudicando-me e prejudicando os 
outros. Devo constantemente dar lugar ao Espírito 

Santo, para agir na minha vida. Todos os dias 
devo estar no centro da vontade de Deus: Ef. 
4:27; 
 
8°) O furto (roubo), que é apoderar-se daquilo 
que não é meu, é totalmente condenado pela 
Palavra de Deus. O trabalho nos torna nobres. O 
homem que trabalha é respeitado e honrado. “É 
melhor ter um bom nome do que muitas 
riquezas”. O que furta perde o nome e a honra. O 
furto é um sério problema de caráter : Ef. 4:28; 
 
9°) Palavras torpes ( torpe significa podre, cheiro 
de peixe podre). A Palavra de Deus é que tem que 
permear a boca do cristão e não palavras sujas, 
piadas imorais, palavras jogadas ao ar. “Se não 
tem o que falar, cala-te”. Palavras torpes 
demonstram claramente um Espírito que não foi 
salvo por Jesus. O homem que profere palavras 
torpes possui sério problema no seu caráter. É um 
incrédulo: Ef. 4:29; 
 
10°) Entristecer o Espírito Santo. O Espírito 
Santo não convive no homem que possui uma 
natureza velha sem Deus e sem Cristo. O Espírito 
Santo não age no pecado, não age na carnalidade. 
Todo tipo de pecado entristece o Espírito Santo: 
Ef. 4:30; 
 
11°) toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia 
e malícia são elementos da velha natureza que 
demonstram o caráter de quem não tem Jesus. 
“Todo crente” que ainda vive estes elementos, 
deve fazer o Encontro imediatamente: Ef. 4:31. 
 
Conclusão: Os que aprenderam corretamente a 
Palavra de Deus, já crucificaram a carne com 
todos os seus desejos: Ef. 4:20. Possuem uma 
nova natureza aqueles que ouviram e foram 
instruídos, conforme a verdade em Jesus: Ef. 
4:21. Os de nova natureza são os de espírito 
convertido e mente renovada pela Palavra: Ef. 
4:23. Os de nova natureza são revestidos do novo 
homem e que foram criados em verdadeira justiça 
e santidade: Ef. 4:24. 
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Estudo para Células n.º 76 
 

O QUE DEUS É? E O QUE ELE QUER QUE SEJAMOS 
 

Guilherme – líder de célula da Macrocélula Terra do Avivamento 
 
 
 
Texto: 1 Crônicas 29:10-13 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Deus, o nosso Deus, é maior, mais poderoso do qualquer outro deus. Ele se manifesta de 
várias formas para nós. Vamos ver algumas delas, e através delas. 
 
1°) Deus é amor: 1Jo. 4:8: 

1. Como conhecemos o amor: 2Co. 1:18; 
2. Deus prova seu amor: Jo. 3:16, Rm. 13:10; 
3. O amor é o maior mandamento: Rm. 13:10; 
4. O amor do Senhor edifica: 1Co. 8:1; 
5. O amor ao próximo é uma divida eterna: Mt. 24:12. 

 
2°) Deus é fiel. 2Co.1:18: 

1. Deus é fiel em suas promessas: Hb. 10:23; 
2. Pela fidelidade do Senhor somos perdoados: 1Jo. 1:9; 
3. O fiel ganhara a coroa da vida: Ap. 2:10; 
4. Deus procura fiéis: Pv. 20:5. 

 
3°) Deus é santo. Is. 6:3: 

1. Não há outro Santo como Deus: 1Sm. 2:2; 
2. Deus procura santos: 1Pe. 1:16; 
3. Sem santidade é impossível vermos a Deus: Hb. 12:14. 

 
4°) Deus é justo: Sl. 7:9; 

1. Deus é o justo juiz: 2Tm. 4:8; 
2. O senhor procura justo: Ec. 7:20; 
3. O justo vive pela fé: Rm. 1:17, Hb. 2:4; 
4. O justo jamais será abalado: Pv. 10:30; 
5. O caminho do justo é plano: Is. 26:7. 

 
5°) Deus é pai: 

1. Só quem aceita Jesus se torna filho: Jo. 1:12; 
2. O pai procura um filho amado: Rm. 13:10; 
3. O pai procura um filho fiel: Pv. 20:6; 
4. O pai procura um filho santo: 1Pe. 1:16; 
5. O pai procura um filho justo: Ec. 7:20. 

 
 
CONCLUSÃO: Deus é muito mais do que isto. Seja um homem de Deus, aprenda como filho a obedecer 
ao Senhor e sua Palavra. 
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Estudo para Células n.º 77 
 

CUIDADO COM O CONSELHO DO INIMIGO 
 

Pr José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Sl. 1:1 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Há muitos irmãos e irmãs que estão afastados da presença de Deus, não estão bem 
espiritualmente e há alguns que estão desviados da Igreja, por seguirem conselhos que não vêm de Deus, 
mas do inimigo. 
 
 
1°) O conselho da Serpente: Gn. 3:1-21: 

1. Na base da astúcia: Gn. 3:1-3; 
2. É contrário ao conselho de Deus: Gn. 3:4,5; 
3. O engano: Gn. 3:6,7; 
4. A conseqüência: Gn. 3:8-13; 
5. Fruto do conselho: Gn. 3:14-19; 
6. Alguém acaba por pagar o preço: Gn. 3:21 (rastejar; dores; trabalho dobrado). 

 
 
2°) O conselho da inexperiência: 1Rs. 12:1-15: 

1. O conselho dos anciãos: 1Rs. 12:6,7; 
2. O conselho dos jovens: 1Rs. 12:8-11; 
3. A divisão: 1Rs. 12;16. 

 
 
3°) O conselho de Aítofel: 2Sm. 16:15-23: 

1. O conselho do espírito de vingança: 2Sm. 16:20,21; 
2. O conselho da inveja / mágoa: 2Sm. 17:1-4; 
3. A conseqüência : 2Sm. 17:23-29; 
4. A conseqüência: 2 Sm. 18:1-15. 

 
 
Conclusão: As conseqüências de um conselho mal dado, por um irmão (ã) ou vindo das trevas, podem 
causar danos terríveis em uma pessoa. Precisamos estar mais aberto ao diálogo com nosso discipulador, 
nosso pastor e nossa pastora. Assim evitaremos muitos problemas em nossas vidas. 
 
 



Igreja Batista do Caminho – TENDA                                 Estudo para Células – Volume 2 

32 

Estudo para Células n.º 78 
 

UMA ALIANÇA É ETERNA 
 

Marcelo Fernandes - Líder da Macrocélula Exército de Valentes 
 
 
 
Texto: 2 Timóteo 4:6-11 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: quem você é para o seu discipulador? (Demas ou Lucas ?). Aquele que vai embora ou aquele 
que fica e enfrenta a batalha. 
 
 
1°) Aquele que não está em aliança, desampara; 2Tm. 4:9: 

• Não deixe que o mundo faça você quebrar alianças. 1Jo. 2:15; 
• Não deixe que o dinheiro faça você quebrar aliança. 1Tm. 6:10. 

 
 
2°) Aquele que está em aliança não desampara. 2Tm. 4:11: 

• Aliança de Rute com Noemi. Rt. 1:14-17; 
• Aliança de Jônatas com Davi. 1Sm. 18:3 e 4 ; 1Sm. 20:16. 

 
 
3°) Deus é fiel em sua aliança, por isso devemos ser fiéis a nossa: 

• Aliança de Deus com Noé: Gn. 9:14,15; 
• A aliança de Deus com Abrão, que posteriormente se chamou Abraão: Gn. 15:17,18, 17:3-7. 

 
 
 
Conclusão: quando aceitamos Jesus, estabelecemos uma aliança com Ele. Jesus tem sido fiel, mas nós 
muitas vezes queremos voltar atrás. Aliança é algo inquebrável, devemos perseverar até o fim como Paulo 
em 2Tm.4:7 
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Estudo para Células n.º 79 
 

COMO DESTRUIR OS GAFANHOTOS - PARTE I 
 

Marcelo Martino – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Joel 1:1-20 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Nós, como cristãos, não podemos olhar para o que acontece com a Economia Mundial e nos 
conformarmos a ponto de dizer que é o fim e deixarmos nossas finanças serem consumidas pelos 
gafanhotos do inferno (Leia Rm. 1:17 e 1Tm. 6:10). 
 
 
1) Cortador: (Assola as folhas) mora perto de nós, 24 hs está sempre ao derredor, bem próximo das 

pessoas. Vive assolando suas vidas. Ele age através de vícios como, bebidas, jogos, baralhos, brigas, 
etc.... 
 

 
2) Migrador: (destrói os galhos) inconstante, vem uma vez ou outra causando destruição. Ele age através 
de enfermidades, batidas de carro , maus negócios, impede o crescimento financeiro. 
 
 
3) Devorador: (tira a casca) este tipo de gafanhoto vem prejudicar o que sobrou, causando perda de bens, 
devorando casas, carros, firmas, eletrodomésticos, etc... – sem nenhuma explicação as pessoas são 
processadas, bens vão ao leilão, dívidas no banco, cheques bloqueados, limites estourados, nome no 
Serasa. 
 
 
4) Destruidor: (destrói) vem para exterminar vidas, ele tem capacidade de matar. Causa maremotos, 
terremotos, furacões, suicídios, etc... 
 
Obs: leia o texto do filho pródigo : Lc. 15:11-32. 
Só há uma maneira de exterminarmos os gafanhotos: sendo fieis aos dízimos e as ofertas. 
Deus nos prova através de nossa fidelidade, é preciso crer que Deus vai suprir muito mais do que pedimos 
ou pensamos, pois Ele é Deus. 
 
 
5) Algumas desculpas por “não dizimar”. 

1. Não concordo com o que fazem com ele”. Você é um mordomo fiel ou Juiz? Quem administrar 
errado, prestara contas com o Senhor um dia: Ap. 20:12; 

2. “Não sinto que devo fazê-lo”. A Bíblia diz que o evangelho é mais racional que emocional: 
Rm.12:1-2, portanto, não precisamos sentir algo e sim obedecer a Palavra de Deus. Temos que 
ser fiéis, pois a Igreja tem compromissos tais como: aluguel, água, energia, limpeza, 
construção, etc....; 

3. “Não entrego porque é pouco”. Mc.12:42-44: a viúva pobre. 1Sm.16:7: o homem vê a 
aparência e Deus o coração. O dízimo é igual para todos. É proporcional para quem ganha 
pouco ou quem ganha muito. 

 
Continua na próxima semana... 
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Estudo para Células n.º 80 
 

COMO DESTRUIR OS GAFANHOTOS - PARTE II 
 

Marcelo Martino – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Joel 1:1-20 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Continuação do estudo anterior, relembre seus discípulos dos principais pontos. 
 
 
6) Dízimo está presente tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Considere os seguintes 
pontos: 

1. Dízimo antes do sistema Patriarcal (não havia Lei): Gn. 4:4; 
2. Abraão entregou dízimo a Melquisedeque (antes da lei): Gn. 14:18-20; 
3. De tudo Jacó afirmou que dizimaria em seu voto ao Senhor: Gn. 28:20-22; 
4. Dízimos aos profetas: 1Sm. 8:15 e Am. 4:4; 
5. Dízimos no Novo Testamento: Mt. 23:23, Lc. 18:12, Hb.7:8. 

 
7) Dizimar é amar a obra, confiar em Deus, amá-Lo e obedecê-Lo: Pv. 3:9-10: 

1. Primiciar é dar os primeiros frutos do nosso trabalho, o que ganhamos no primeiro dia do mês – 
já que nosso salário é mensal: Ez. 44:30; 

2. Devemos dizimar todas as coisas: Ml. 3:10a; 
3. Se não dizimarmos, somos malditos e ladrões: Ml. 3:9; 
4. Se dizimarmos, as janelas dos céus serão abertas: Ml. 3:10b; 
5. Se dizimarmos, os gafanhotos serão destruídos; Ml. 3:11; 
6. Alguns se comparam com os ímpios (misericórdia) Ml. 3:14; 
7. Mas Deus fará justiça. Ml. 3:18. 

 
8) Considerações finais: 

1. A Bíblia ordena que devemos fazer o bem aos domésticos da Fé: Gl.6:6-10. Não podemos em 
casamentos não dar oferta ao noivo, ou se esconder ou ir embora mais cedo. Não ajudar na 
chuva de presentes e mantimentos. 

2. Quem não dizima não sabe que é melhor dar do que receber: (At. 20:35). 
3. Muitas pessoas “só” querem receber, só falam “me leve”, “me busque”, “me dá”, “me 

empresta”, e não devolve. É “Dá, Dá, Dá...” (Pv.30:15 - a Sanguessuga e suas filhas: Dá, Dá); 
4. O agricultor que quer colher bastante, semeia bastante. 2Co. 9:6; 
5. Semear com o coração, não com tristeza ou por necessidade. 2Co.9:6; 
6. Lembre-se que é o próprio Senhor que te dá a semente para semear. 2Co.9:10. 

 
 
“Você  não é obrigado a semear, mas se semear é obrigado a colher, então veja bem o que você vai 
semear”. Provérbio Chinês. 
 
CONCLUSÃO: 

• Quem dá recebe, quem retém perde. (Pv. 11:24-25); 
• Senhor procura fiéis. (Sl. 101:6 ); 
• Quem for fiel no pouco...(Lc. 16:10); 
• 02 caminhos: Dt. 11:26-28 / Dt. 28:7-14. Qual você escolhe. 
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Estudo para Células n.º 81 
 

EDIFICANDO A NOSSA VIDA NO AMOR - PARTE I 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
Texto: 1 Coríntios 8:1 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: todas as coisas que recebemos no dia a dia nos incham, e fazem com que pareça que estamos 
abastecidos. Mas tudo se acaba, e o amor é a única coisa que permanece em nós e nos edifica. Se não 
tivermos amor não seremos nada. 
 
 
1) Não podemos chegar diante do altar estando em pecados: Mt. 5:23-26, Is. 59:1-2: 

• Lembrar do que o irmão tem contra mim: Mt. 5:23; 
• Reconcilia-te com irmão: Mt. 5:24; 
• No caminho com o adversário: Mt. 5:25; 
• Quando somos entregues ao guarda da prisão: Mt. 5:25; 
• Liberdade só depois de tudo acertado: Mt. 5:26. 

 
 
2) Não podemos viver com as nossas atitudes, mas com as de Cristo: Mt. 5:38-45: 

• Nada de olho por olho: Mt. 5:38-45; 
• Entregar a outra face: Mt. 5:39; 
• Entregar a capa também: Mt. 5:40; 
• Caminhar a 2° milha: Mt. 5:41; 
• Amar o inimigo e orar pelos que perseguem: Mt. 5:43-44. 

 
 
3) Não podemos ignorar os 2 maiores mandamentos: Mt. 22:36-40; 

• Praticar o 1° grande mandamento: Mt. 22:37-38; 
• Praticar o 2° grande mandamento: Mt. 22:39; 
• Tudo depende destes 02 mandamentos: Mt. 22:40. 

 
 
 
 
CONCLUSÃO: Continua na próxima semana. Ore e peça a Deus para que o AMOR dEle seja derramado 
durante a semana sobre seus discípulos.  
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Estudo para Células n.º 82 
 

EDIFICANDO A NOSSA VIDA NO AMOR - PARTE II 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 

 
 
Texto: 1 Coríntios 8:1 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Comece perguntando aos discípulos como foi a semana. Se cada um sentiu o amor de Deus 
sendo ministrado em seus corações. 
 
 
4°) Não podemos atirar pedras nas pessoas: Jo. 8:1-11: 

• Cuidado com os que usam a Bíblia para condenar: Jo. 8:1-5; 
• Jesus conhece profundamente os nossos corações: Jo. 8:6; 
• Só poderão atirar pedras quem não possui pecados: Jo. 8:7. 

 
 
 
5°) Não podemos escandalizar pessoas: Jo. 13:34-35: 

• Jesus é o nosso maior exemplo: Jo. 13:34, Jo. 15:12-13; 
• É no amar que somos conhecidos como discípulos: Jo. 13:35. 
 

 
 
6°) Não podemos viver de fingimento: Rm. 12:9-21: 

• Aborrecer ao mal, apegar-se ao bem: Rm. 12:9; 
• Amor cordial; a honra: Rm. 12:10; 
• Sobriedade, serviço, alegria, paciência, perseverança, cuidado, socorro, hospitalidade, abençoar, 

alegrar-se, chorar junto, ser unânime, humildade, simplicidade, não se vingar, procurar o certo: 
Rm. 12:11-16; 

• Fazer de tudo para ter paz com todos: Rm. 12:18; 
• Entregar nas mãos do Pai: Rm. 12:19; 
• Servir até mesmo “o inimigo” (pessoas que não te ama, não te suporta, te odeia, só fala mal de 

você): Rm. 12:20; 
• Vencer o mal com o bem: Rm. 12:21. 

 
 
 
Conclusão: nossa luta não e contra o meu irmão (ã), mas sim contra as trevas Ef. 6:10-18, Rm. 13:8. 
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Estudo para Células n.º 83 
 

O MAIS IMPORTANTE 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Lucas 10:38-42 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: a critério do líder. 
 
 
1°) É ter Jesus no centro da nossa vida: Lc. 10:38-42; 
 
 
2°) É permanecer na casa do Pai eternamente. Lc. 15:11-14; Sl. 122:1; 
 
 
3°) É ocupar a nossa mente com tudo o que é bom e confiar no Senhor: Fp. 4:4-8; 
 
 
4°) É viver todos os dias no Espírito Santo e não na carne: Gl.5:16-22; 
 
 
5°) É nunca perder Jesus no caminho, ou seja, na caminhada cristã: Lc.2:41-52; 
 
 
6°) É fortalecer-se no Senhor: Ne. 8:10, Ef. 6:10; 
 
 
7°) É entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nEle: Sl. 37:4,5; Sl. 46:10; 
 
 
8°) É viver na dimensão Espiritual todos os dias: Is. 55:10-11; 
 
 
9°) É testemunhar corretamente, sempre olhando para Jesus: Hb. 12:1-2; 
 
 
10°) É reconhecer Jesus pelas suas marcas: Lc. 24:13-32. 
 
 
Conclusão: a critério do líder 
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Estudo para Células n.º 84 
 

CUSTE O QUE CUSTAR, NÃO RETROCEDER 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
Texto: Atos 20:24 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: a critério do líder. 
 
 
1°) Compreendendo a maneira de Deus trabalhar: 

• Os caminhos e os pensamentos de Deus: Is. 55:8-9; 
• As lutas têm um propósito: Jo. 42:1-6; 
• O preço da missão é caro: Mt. 26:36-46; 
• Os planos de livramento de Deus: Et. 4:14. 

 
 
2°) Compreendendo certos tratamentos em nossa vida: 

• O vaso que Deus usa: Jo. 23:1-17; 
• As grandes vitórias e as grandes batalhas: Is. 43:1-3; 
• Lutas na área financeira: Hc. 3:17-18. 

 
 
3°) Mantendo vivos todos os sonhos: 

• O sonho deve ser contado: Gn. 37:3-11; 
• Muitos não se simpatizam com os nossos sonhos: Gn. 37:23-28, 36; 
• É preciso passar pelo teste: Gn. 39:2-6; 
• Deus sustenta os nossos sonhos: Gn. 39:19-23; 
• No “Kairós” (tempo de Deus), nossos sonhos começam a ser realizados: Gn. 41:33-40; 
• No “Kairós” começamos a ser honrados por Deus: Gn. 41:41-45; 
• Quando nossos sonhos são concretizados: Gn. 45:1-7. 

 
 
4°) Aprendendo a ter vitórias no deserto: 

• Deus fala conosco no Deserto: Os. 2:14; 
• Os ingratos morrem no Deserto: Nm. 11:1-6; 
• Os rebeldes morrem no Deserto: Nm. 11:41-50; 
• Os impacientes atraem serpentes no Deserto: Nm. 21:4-9; 
• Os conquistadores aprendem com o Deserto: Nm. 14:28-30; 
• O Deserto é lugar para se consagrar: Lc. 3:1-2; 
• O Deserto é lugar para vencer o Diabo: Mt. 4:1-11; 
• O Deserto é lugar de se aprender com Jesus: Gl. 1:11-17. 

 
Conclusão: a critério do líder. 
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Estudo para Células n° 85 
 

UMA VISÃO DE REINO 
 

Carlinhos – Líder da Macrocélula Manancial de Vidas 
 
Texto: Efésios 1:18-23 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: O Desfile Triunfal: Estes são os mesmos poderes demoníacos com os quais temos de lidar, 
mas, graças a Deus, Jesus os derrotou. Outras traduções dizem: “reduziu-os a nada” ou “paralisou-os”. 
Nos tempos antigos, os reis vitoriosos, traziam consigo os cativos, desfilavam mostrando-os 
publicamente. Jesus fez isso com o diabo, expondo-o diante dos três mundos — céu, inferno e terra — 
depois de o derrotar. Deus nos deu esse relato nas Escrituras de modo que nós aqui neste mundo 
soubéssemos o que virá a acontecer. 
Deus quer que tenhamos conhecimento do que aconteceu na morte, sepultamento, ressurreição e tomada 
de posição de Jesus no trono. Deus quer que saibamos, o lugar que Ele deu a Cristo (Ef. 1:21). 
  
1°) Deus quer que saibamos a nossa posição em relação a Cristo, em relação ao mundo e em relação a 
Ele. 
a) Em relação a Cristo: Rm.8:17 (somos co-herdeiros das promessas); 
b) Em relação a Deus: Jo.1:12 (somos filhos de Deus); 
c) Em relação ao Mundo: Gn.1:26 (fomos feitos para reinar no Mundo). 
 
2°) Porque muitos cristãos não conseguem ter uma vida de vitória? 
a) Porque muitos ainda têm tentado entender as coisas pelo intelecto, quando na verdade é necessário que 

haja revelação espiritual, pois suas mentes estão escravas do mundo e até mesmo das trevas. Rm. 12:2; 
b) É preciso compreender e entender que o Senhor nos colocou como cabeça e não cauda. Dt. 28:13. 
 
3°) Se nós como Igreja obtivermos a revelação de que somos o Corpo de Cristo, nos ergueremos e 
faremos as obras de Cristo! Até agora estamos fazendo somente de modo limitado. Quando percebermos 
que a autoridade que pertence a Cristo, também pertence aos membros individuais do Corpo de Cristo, e 
está à disposição de todos nós, nossas vidas serão revolucionadas! E teremos a visão de reino (reinar, 
vencer e dominar.). Rm. 5:17. Algumas versões dizem: “reinarão como reis em vida”. Será que só vamos 
reinar quando chegarmos ao céu? Não, vamos reinar como reis em vida através de Jesus Cristo, isto é 
maravilhoso. 
Note que a Palavra de Deus diz “reinaremos em vida”, ou seja, aqui na terra, podemos ser vitoriosos. 
 
4°) O que acontecerá quando começarmos a reinar aqui na terra ? 

a) Agiremos como os reis do passado: 
• Lutaremos por nossas famílias e elas se converterão a Cristo: At. 16:31; 
• Teremos mais ousadia em pregar o Evangelho, sairemos pelas ruas, becos e valados: Lc. 14:23. 

b) Nossa autoridade como filhos de Deus será reconhecida pelo nosso inimigo. Mc. 16:17-18: 
• Expulsaremos os demônios de nossos territórios; 
• Pessoas serão curadas e libertas dos poderes das trevas; 
• Os doentes e enfermos serão curados; 
• Não seremos mais escravos de nossos desejos carnais; 
• Não seremos mais envergonhados pelo nosso inimigo. 
 
Conclusão: nós viemos a este mundo, para vencermos e irmos para nossa casa celestial, como vitoriosos. 
Ao chegarmos lá o Senhor nos dará a coroa da vitória. Precisamos entender isso com toda nossa alma, 
espírito e coração, para podermos reinar em vida com Cristo. 
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Estudo para Células n.º 86 
 

INSTRUMENTOS DE JUSTIÇA X INSTRUMENTOS DE INIQÜIDADE 
 

Gilson de Moura – Líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 

Texto: Romanos 6.12-14 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Instrumentos de justiça ou instrumentos de iniqüidade? Como está a nossa vida espiritual? 
 
1) Reino do pecado: quando o pecado reina em nossa vida, passamos a ser escravos dele e: 
a) Obedecemos às paixões do pecado (cite alguns pecados do corpo e da alma); 
b) oferecemos o nosso corpo ao pecado; 
c) nos oferecemos como instrumentos de iniqüidade (cite situações de pecados “prediletos”). 
 
2) Reino de Deus: quando Deus reina em nossos corações, passamos a ser servos dEle e: 
a) nos oferecemos como ressurretos. Esta é uma declaração de fé. No momento, possuímos este corpo 

mortal que, se Jesus não voltar antes que morramos, será consumido pela terra. Este corpo ainda é 
influenciado pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Esta declaração profética nos leva a viver num 
outro nível espiritual, onde declaramos algo que ainda não somos, mas, que seremos! No momento, 
nosso espírito nasceu de novo, a nossa alma está sendo restaurada e limpa e o nosso corpo aguarda a 
ressurreição dos mortos ou o arrebatamento para sermos transformados. Oferecer-se a Deus dessa 
forma, isto é, como ressuscitados, é um passo maravilhoso de fé. E sem fé ninguém poderá agradar a 
Deus. 

b) Oferecer nossos membros como instrumentos de justiça: oferecer-se dessa forma é outra declaração 
profética. Nada há de bom em nós, a não ser Jesus, que está em nosso coração e o Espírito Santo que 
nos usa como um templo. Na verdade, nossos membros obedecem à lei do pecado, porém, a graça de 
Deus nos permite oferecer nossas capacidades para o Reino dEle. A despeito de nossas imperfeições, 
Deus nos capacita para trabalharmos no Reino de Deus. Temos que entender que se eu não me 
oferecer a Deus, automaticamente estou me oferecendo ao diabo, ao pecado na minha carne. Ser 
instrumento de iniqüidade é desprezar toda a obra redentora de Jesus Cristo. Precisamos entender 
essas coisas. Ao me oferecer como instrumento de justiça, estou seguinte o rumo espiritual das coisas, 
ou seja, foi para isso que Deus enviou Seu Filho ao mundo, para nos reconciliar a Ele. Essa 
reconciliação nos leva a aproximarmos de Deus e a sentir a necessidade de honrá-Lo e adorá-Lo, 
mesmo com esse corpo! É por isso que o pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos 
reconciliados com Deus pela graça dEle. Se estou reconciliado, não posso mais render-me ao pecado. 
Não posso mais obedecer às paixões dele. Alguém pode perguntar: então porque alguns crentes assim 
fazem? Porque eles não têm o conhecimento dessas coisas. O sangue de Jesus é suficiente para 
perdoar qualquer pecado. Jesus não precisa morrer e ressuscitar novamente. A obra está completa. A 
cédula de dívida foi rasgada. Somos dEle! O que devo fazer então é aproximar-me dEle, confessando 
meu pecado, orando, lendo a Palavra, jejuando, testemunhando, ganhando almas, consolidando-as, 
discipulando-as, sendo discipulado e pertencendo e atuando em uma igreja local. Fazer isto é oferecer 
o corpo como instrumento de justiça, a justiça de Deus! 

 
Conclusão: líder, faça uma reflexão de sua posição diante de Deus. Quebrante-se e ore. Então, confortado 
pela Palavra de Deus, estimulado pelo Espírito Santo, vá até seus discípulos e derrame lá o poder de 
Deus. Você é condutor da glória de Deus. 
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Estudo para Células n.º 87 
 

RESTAURANDO PRINCÍPIOS 
 

Carlinhos, líder da Macrocélula Manancial de Vidas 
 
(ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Estamos vivendo dias grandiosos! O Senhor está restaurando a Sua Igreja! Já passamos de 
2000 anos de história cristã e a Igreja passou por muitos ataques do inimigo e também por muitas 
reformas feitas por Deus, cumprindo-se assim aquela Palavra do Senhor Jesus: “As portas do inferno não 
prevalecerão contra a minha Igreja”. Deus levantou muitos homens no passado para trazer a reforma na 
Igreja e alguns pontos da Fé cristã que estavam esquecidos através dos séculos. Porém, agora, estamos no 
avivamento final! Toda a Igreja – dos líderes aos discípulos – todos estão sendo movidos por Deus para 
essa restauração final. O Espírito Santo está adornando a Noiva! Há a necessidade de restaurar o 
Evangelismo eficaz feito no poder de Deus. Por isso o senhor nos deu a visão de Missões. Vejam como o 
as portas estão se abrindo, tudo por causa da obediência à Palavra de Deus. Vamos ver alguns princípios 
restaurados por Deus: 
 
1º Princípio – A Igreja precisa viver na UNÇÃO do Espírito Santo (At. 2.1-4): 
a) com a unção do Espírito Santo a igreja se multiplica. 
 
2º Princípio – A UNIDADE promove a unção do Espírito Santo (At. 2.42; 4.32): 
a) unidade na doutrina (uma só fé); 
b) Unidade na comunhão e orações (At. 4.24); 
c) Todos os que criam andavam juntos e unidos; 
d) Tinham unidade com a humildade; 
e) Porque tinham unidade, o Senhor acrescentava as almas. 
 
3º Princípio – Anunciavam a mensagem com CORAGEM e OBEDIÊNCIA (At. 4.31; 5.18-21 e 29): 
a) O Senhor confirmava com grande poder, através dos milagres e maravilhas (At. 4.33); 
 
4º Princípio – Reuniam-se no TEMPLO e de CASA EM CASA (At. 2.46-47): 
a) Reuniam-se todos os dias com prazer (At. 5.42); 
b) A Igreja se reunia nas casas (Rm. 16.3-15); 
c) Priscila e Áquila tinham em sua casa uma igreja (1Co. 16.19); 
d) Vejam que a célula é um modelo bíblico! 
 
5º Princípio – TODOS os membros FUNCIONAVAM: 
a) Todos faziam parte do corpo (1Co. 12.12); 
 
6º Princípio – A Igreja primitiva VIVIA NO AMOR, expressando o caráter de Cristo (1Co. 13.1-3; Cl. 
3.14): 
a) Acolhendo uns aos outros (Rm. 15.7; Hb. 10.24); 
b) Levando as cargas uns dos outros (Gl. 6.2); 
c) Orando uns pelos outros (Rm. 15.30; Hb. 10.25); 
d) Suportando uns aos outros (Ef. 4.2 e 32); 
e) O amor do tipo de Deus (ágape) e a Fé genuína precisam ser demonstrados na prática (Tg. 2.17). 
 
Conclusão: O verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, o Senhor, cumpre a Palavra de Deus. Seguindo o 
modelo de igreja dos Atos dos Apóstolos estaremos adequadamente preparados para cumprir o Plano e o 
Propósito de Deus para a nossa vida e nossa geração, que é: ganhar vidas, consolidá-las, treiná-las e 
enviá-las a salvar outros, edificando assim, o corpo de Cristo na Terra. 
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Estudo para Células n.º 88 
 

FIDELIDADE: A MARCA DAQUELES QUE TÊM COMPROMISSO COM JESUS 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Apocalipse 2:10 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: a critério do líder. 

● O que eu daria ao Senhor pela minha vida? 
● Qual o preço da minha saúde? 
● Qual o preço da minha prosperidade? 
● Fidelidade é fruto do Espírito Santo. As bênçãos perseguem os fiéis. 

 
 
1) Jo. 6:53-71 - Fidelidade com o compromisso: 

a) Comer a carne e beber o sangue de Jesus: vs. 53 (significa viver a vida de Jesus); 
b) Comer a carne e beber o sangue de Jesus: vs. 56 (significa permanecer nEle e Ele em nós); 
c) Viver através de Jesus: vs. 57; 
d) Discurso duro (compromisso e trabalho): vs. 60; 
e) Isto vos escandaliza? vs. 61 
f) O Espírito é o que vivifica; 
g) A carne nada se aproveita; 
h) As Palavras de Jesus são Espírito e vida; 
i) É preciso crer: vs. 64; 
j) O novo nascimento v.65; 
k) O compromisso nos leva a avançar vs. 66; 
l) Qual a sua posição hoje? vs. 67; 
m) Para quem iremos nós? vs. 68; 
n) Um luta ou trabalha contra: vs. 70. 

 
 
2) Is. 6:1-9 - Ter visão clara: 

a) Deus nos fala num clima de adoração: vs. 3; 
b) Tendo visão de mim mesmo: vs. 5; 
c) Tendo visão do Senhor e ouvindo com ar de compromisso: vs. 1; 
d) Tendo visão da necessidade dos outros: vs. 8. 

 
 
 
 
Conclusão: a critério do líder 
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Estudo para Células n.º 89 
 

TEMPO DE ADVERSIDADE 
 

Junior - líder de célula da Macrocélula Lançando as Redes 
 
 
 
Texto: Dn.6:1-28 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Deus desde o começo da História tem levantado homens e mulheres espirituais, corajosos, 
para fazer a sua obra. Homens e mulheres que a cada momento vivem a vida cristã verdadeiramente em 
santidade e separação total do mundo. Também sabem que o diabo, juntamente com os seus demônios, 
levanta-se contra o povo de Deus. 
 
 
A) Na cova somos provados: 

1. Na cova os Leões aparecem. São demônios com a finalidade de nos derrotar: 1Pe. 4:12; 
2. Leões da enfermidade. Is. 53:4; 
3. Leões dos problemas financeiros. Fp. 4:19; 
4. Leões dos problemas familiares. 

 
 
B) Qual é a atitude do homem de Deus na cova dos leões? 

1. Não murmurar 2Tm. 2:24; 
2. Aprender a confiar totalmente em Deus: 1Co. 10:13; 
3. Crer na vitória 1Pe. 4:12. 

 
 
C) A resposta de Deus: 

1. Deus nos ensina a ter a fé dEle; 
2. Deus sempre manda o seu anjo para fechar a boca dos leões. vs. 22; 
3. Deus nos exalta sobre. vs. 25. 

 
 
CONCLUSÃO: Temos que aprender a crescer em todas as situações em que Deus nos coloca. 
 
 



Igreja Batista do Caminho – TENDA                                 Estudo para Células – Volume 2 

44 

Estudo para Células n.º 90 
 

TAPA NA CARA, OU SEJA, INGRATIDÃO 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
 
Texto: Romanos 10:21; Lamentações de Jeremias 3:22,23 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Quantas coisas ainda precisam mudar na nossa vida? A cada dia precisamos aprender a 
Palavra de Deus e praticá-la fielmente para não parecermos ingratos diante do Senhor. A cada ato de 
ingratidão, é como se déssemos um tapa na cara de Deus. 
 
 
1. TAPA NA CARA é não compreender o sacrifício de Jesus por nós: Ap. 3:20 e 1Co. 15:3,4. É tapa na 

face de Deus; 
2. TAPA NA CARA é ser abençoado por Jesus, em todas as áreas e não obedecê-lo: Ef. 1:3. É tapa na 

face de Jesus; 
3. TAPA NA CARA é poder comer todos os dias, vestir-se todos os dias, respirar todos os dias e não 

agradecer à Deus: 2Co. 9:10 e Fp. 4:19. É tapa na face de Deus; 
4. TAPA NA CARA é ter um emprego abençoado, que nos dá no final de todos os meses um salário 

abençoado e mesmo assim não entregar o dízimo ao Senhor: Ml. 3:8-12. É tapa na face de Deus; 
5. TAPA NA CARA é abraçar o irmão, dar um tapinha nas costas dele e dizer: “pode contar comigo, eu 

estou em aliança contigo” e depois abandonar o irmão: Jo. 15:12 e Rm. 12:9 É tapa na face de Deus e 
do irmão; 

6. TAPA NA CARA é ser curado por Jesus, de alguma enfermidade e nunca dar Glória a Deus pela cura: 
Is. 53:4,5. É tapa na face de Deus; 

7. TAPA NA CARA é ser visitado por Jesus todos os dias no lar e depois aparecer na Casa de Deus 
apenas aos domingos: Sl. 122:1 e At. 2:46. É tapa na face de Deus; 

8. TAPA NA CARA é receber Jesus no coração, ser batizado numa Igreja, ser abençoado por Jesus, 
receber curas e prosperidade, receber oração do pastor e depois deixar a sua congregação: Hb. 10:25. É 
tapa na face de Deus e do Pastor; 

9. TAPA NA CARA é um dia ser evangelizado por alguém que se esforçou para evangelizar e depois 
falar mal da obra missionária: Is. 52:7 e Rm.10:15. E não contribuir com missões, pois cada um dos 
brasileiros convertidos, são frutos do trabalho missionário americano. É tapa na cara de Jesus; 

10. TAPA NA CARA é ser chamado por Jesus para exercer qualquer tipo de ministério (e isto inclui: 
pastorado, missões, louvor, dança, ministério de mestre, líder de células, evangelista, serviço, diaconia, 
intercessão, etc...) e não cumprir fielmente diante de Deus: 1Tm. 1:12 e At. 20:24. É tapa na face do 
Espírito Santo; 

11. TAPA NA CARA é ter a petulância de se levantar contra as autoridades espirituais do Senhor e 
ainda se manter duro e inflexível (não se dobrar) diante do Senhor através do perdão: Rm. 13:1,2 e Hb. 
13:17. É tapa na face de Deus e dos líderes constituídos. 

 
 
 
Conclusão: Agora é hora de fazermos uma análise da nossa vida com Deus e retirar de nós tudo o que fere 
o coração do Senhor por causa da nossa ingratidão. 
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Estudo para Células n.º 91 
 

OLHANDO PARA FRENTE, ADORANDO AO SENHOR, FRUTIFICANDO PARA DEUS 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
Texto: Eclesiastes 9:8 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Os três pontos desta lição tratam de questões que dizem respeito ao esforço na vida cristã. 
Ajudarão a nos envolver no trabalho do Senhor, gerando que gerará um grande crescimento. 
 
1°) O que mete a mão no arado e olha para traz, não é apto para o Reino de Deus: Lc. 9:62: 

a) Olhar para traz depois de ter recebido tanta benção: Gl. 5:7; Hb. 2:3; 
• A bênção da salvação; 
• A bênção do batismo no Espírito Santo; 
• A bênção da cura; 
• A bênção da prosperidade; 
• A bênção de ser honrado diante da Igreja do Senhor; 

b) Olhar para traz depois de ter sido honrado por Deus: 2Tm. 4:9,10, Hb. 10:37,38; 
• Deus não se esquece das nossas lutas, dificuldades e provas; 

c) Olhar para traz depois de ter alcançado o que pediu à Deus: Lc. 17:11-19; 
• Alcançar a bênção de ser um líder de célula; 
• Alcançar a bênção de ser um dos 144 líderes; 
• Alcançar a bênção de ver convertido alguém da família; 
• Alcançar a bênção de um emprego abençoado; 
• Alcançar a bênção da saúde física. 

 
2°) Nem todo o que diz: “Senhor! Senhor!”, entrará no reino dos céus: 
• Muitos dizem: “Senhor! Senhor!”, mas o 

coração está longe de Deus: Mt. 15:8; 
• Clamar o nome de Jesus apenas nos 

momentos difíceis; 
• Compromisso com o Senhor apenas de boca; 
 
 

• Muitos dizem: “Senhor! Senhor!”, mas não 
querem compromisso com o reino do Senhor: 
Mt. 25:24-30; 

• O relacionamento com o Senhor é superficial; 
• O relacionamento com os irmãos é 

superficial.

 
3°) Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo: Mt. 3:10: 

a) Toda árvore que Deus não plantou será arrancada: Mt. 15:13; 
• Árvore de frutos estragados e bichados; 
• Árvore cheia de espinhos; 
• Árvore cheia de parasitas; 
• Árvore de frutos não duradouros; 

b) Pelos frutos se conhece a árvore: Lc. 6:43-45; 
• Frutos de crítica; 
• Frutos de mau testemunho; 
• Frutos de mundanismo; 
• Frutos de ingratidão; 
• Frutos de murmuração. 

CONCLUSÃO: Você é um Crente de excelência, e Deus vai te abençoar muito neste dias. Declaro que 
tua célula crescerá grandemente e se multiplicará nesta cidade e região, pois o Reino de Deus está no teu 
coração.
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Estudo para Célula n° 92 
 

DECLARAÇÕES PROFÉTICAS 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Êxodo 15:14-18 e Josué 2:8-11 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Observação: Leve seu óleo de unção para ungir seus discípulos. Ore, medite na Palavra e o Espírito Santo 
falará através da sua boca. Recomendo que você leia o capítulo 14 e 15 de Êxodo e o capítulo 2 de Josué. 
Recomendo também que você não perca tanto tempo com a parte histórica, a parte espiritual é mais 
importante. 
 
Introdução: Comece com a parte histórica do texto: 
• Êxodo 15 – Moisés e os israelitas atravessam o Mar Vermelho e Moisés entoa um canto; 
• Josué 2 – Moisés está morto e Josué é levantado como líder. Inicia os preparativos para invadir Canaã. 

Envia 2 espias para Jericó. Estes espias ouvem que o povo de Jericó está com medo; 
• Explique que Moisés fez uma Declaração Profética; 
• Explique o que é ter uma Voz Profética. 
 
1) A nossa boca tem poder: 
Aquilo que sai da nossa boca tem poder e tem autoridade. Mt. 15:18-20, Mt. 12:36 e 37, Pv. 18:21. 
Quando declaramos bênçãos somos abençoados, se amaldiçoamos, somos amaldiçoados. O que sai da 
nossa boca é importante, Deus e os demônios prestam atenção.  
 
2) Exemplo de uma Declaração Profética: 
Moisés, após a travessia do Mar Vermelho, entoa um Cântico. Este cântico é uma declaração profética, 
pois afirma que os povos terão pavor de Deus. Os corações deles derreterão diante do exército de Deus. 
Quarenta anos depois, Raabe, uma moradora de Jericó, testifica o que Moisés profetizou lá no Mar. O que 
Moisés declarou, aconteceu. O mesmo ocorre conosco. 
 
3) Declarações Proféticas: 
A Bíblia declara coisas maravilhosas sobre nós: 
• Fp. 4:13 – Eu posso todas coisas porque Deus me fortalece; 
• Rm. 8:37 – Sou mais que vencedor em Cristo Jesus; 
• 1Pe. 2:9 – Faço parte da geração eleita, do povo de propriedade exclusiva de Deus, sou sacerdote real; 
• 2Co. 5:17 – Sou nova criatura; 
• Jo. 1:12 – Sou filho de Deus; 
• Ef. 2:6 – Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais; 
• 1Sm. 2:8 – Sou príncipe de Deus e herdarei um trono; 
• Js. 1:3 – O território que eu pisar será meu; 
• Lc. 10:19 – Tenho autoridade sobre os demônios no nome de Jesus; 
• Is. 43:4 – Sou precioso aos olhos de Deus. 
 
Conclusão: Leve seus discípulos a declararem estas promessas. Diga que eles têm uma voz profética. Que 
Deus tem interesse no que sai da boca deles (e que os demônios também!). É importante que você os unja 
e que declare bênçãos sobre a vida deles. 
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Estudo para Células n.º 93 
 

TIRAR AS PEDRAS QUE IMPEDEM A MULTIPLICAÇÃO 
 

Pr. José Maria Savazzi 
 
 
Texto: João 11:25-44 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: “TIRAR A PEDRA” fala de lutarmos pela nossa libertação e cura. Fala de lutarmos a batalha 
para retirar tudo o que nos impede de crescer e realizar a obra de Deus em nossas vidas. “Pedra” pode 
significar as muitas coisas que colocamos em nossas vidas no lugar de Jesus. 
 
 
1°) Quando deixamos o caminho e entramos em caverna: Mt.7:13,14: 

1. O Caminho: Pv. 16:25, Lc. 10:30-37; 
2. A Caverna: 1Sm. 22:1. 

 
 
2°) Quando colocamos uma “Pedra” sobre a boca, ou seja, entrada da caverna: 

1. A Pedra como isolamento: Jo. 11:38; 
2. A Pedra como rejeição do que foi aprendido: Pv. 23:12; 
3. A Pedra como obstáculo ao crescimento espiritual: Jo. 11:40; 
4. A Pedra como amarras do inimigo: Jo. 11:38. 
 
 

3°) Quando se começa a apodrecer: Jo. 11:39: 
1. Quando há ausência de vida: Jo. 11:32; 
2. Muda-se totalmente a “pessoa”: Gl. 5:16-22; 
3. Eleva-se um mau cheiro terrível: 2Co. 2:14-16, Ec.10:1. 

 
 
4°) Quando se é convidado a sair da caverna: Jo11:43: 

1. Voltar a realidade: Jo. 11:44; 
2. Voltar à luz de Cristo: Sl. 119:105. 

 
 
5°) Quando se começa o processo de limpeza: Jo. 11:34 e 43: 

1. Soltar os pés (andar): Js. 1:3, 2Tm. 2:23-26; 
2. Soltar as mãos (trabalho): Ez. 22:14, 1Tm. 2:8; 
3. Soltar a cabeça (mente dominada); 1Co. 2:16, Fp. 4:8. 

 
 
Conclusão: Somente livres e libertos, que poderemos caminhar novamente a verdadeira vida Cristã. 
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Estudo para Células n.º 94 
 

“A CUSPARADA”- A CRUZ DE CRISTO – PARTE 1 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Mateus 26:67 e 27:30 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “ Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do estudo: 
 Uma das coisas mais nojentas que podemos sentir é um cuspe no rosto. Cuspir no rosto de alguém 
significa desprezar essa pessoa. Desprezo, sim, indiferença, não. Não dá para ficar indiferente. Cuspir em 
alguém é uma ação que resultou de um sentimento interno de desprezo. A sujeira que atinge o rosto da 
outra pessoa iniciou-se no coração de quem cuspiu. Revela a sujeira do coração! 
 Talvez você nunca tenha cuspido em alguém, mas, você cuspiu em Jesus na pessoa daqueles 
soldados romanos. 
  
 A maneira como tratamos os outros é a mesma como tratamos Jesus. Podemos fazer o bem, mas, 
não conseguimos evitar fazer o mal. O cuspe representa o pecado e a sujeira dos corações. 
 O texto bíblico mostra o que Jesus fez após ser cuspido. Ele limpou o rosto? Jesus não limpou o 
rosto, Ele levou o cuspe até a cruz. A saliva dos soldados misturou-se com o sangue de Jesus a saliva foi 
coberta pelo sangue do Cordeiro, foi limpa. 
 O interessante é que Jesus sabia que levaria cuspida. Estava profetizado em Is. 50:6. Ele havia 
predito esta situação em Mc. 10:34. Ele sabia o que iria enfrentar. 
  
 Outro ponto interessante é o fato de Jesus ter usado a saliva para curar as pessoas: um cego em Jo. 
9:6 e um surdo em Mc. 7:33. 
 Jesus suportou o lado obscuro da humanidade. Na verdade, Ele ansiava por isto, para te salvar Ele 
precisava enfrentar o nosso lado obscuro. 
 Quando cometemos pecado, não é isto uma nova cusparada que damos em Jesus? Quando não 
buscamos a santificação, não é isso um ato contínuo de insulto ao Senhor? 
   
 Como está a sua vida? 
 Você tem buscado a santificação? Mas, Jesus fala para você: “Eu vou suportar o seu lado 
obscuro!”. Ele te ama! Peça perdão e Ele te perdoará e te purificará! (1Jo. 1:9). 
 
 
Líder: Ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Eles têm que se 
quebrantar! 
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Estudo para Células n.º 95 
 

“A COROA DE ESPINHOS” - A CRUZ DE CRISTO – PARTE 2 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Mateus 27:29, Marcos 15:17, João 19:2-5 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “ Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do Estudo: 
 Os espinhos simbolizam, não o pecado, mas sim, as conseqüências dele. Em Gn. 3:17-18, lemos 
que a terra produziu espinhos como conseqüência da desobediência de Adão e Eva. 
 Em Nm. 33:51 –56, lemos que Deus ordenou aos israelitas expulsarem os Cananeus da Terra 
Prometida. Se eles não os expulsassem, os Cananeus seriam como espinhos nos olhos deles. Novamente 
vemos os espinhos como conseqüência de um ato de desobediência. Os judeus tinham que purificar a 
Terra para que pudessem viver bem, mas não fizeram. 
 Os perversos sofrem com os espinhos (Pv.22:5). Quem é obediente guarda a sua alma. Devemos 
vigiar e orar, nos guardarmos do pecado. Buscar a santificação. Só assim para os espinhos nos 
abandonarem. 
  
 Como está a sua vida? Você tem obedecido a Deus? Santificar-se não é uma opção, é uma 
necessidade. É também uma ordenança. 
 A desobediência resulta em espinhos (Mt.7:16). Se os espinhos são os frutos do pecado, não seria 
a coroa de Espinhos na cabeça de Jesus, um símbolo de nosso pecado perfurando o coração dEle? 
 Jesus era Santo, não cometeu pecado, mas apelou como um pecador ao Pai Celestial, (Mt.27:46). 
Jesus gritou “ Eli Eli Lama Sabactani”, que quer dizer: “Meu Deus Meu Deus, porque me abandonaste?” 
Também pode significar “porque afastaste de mim?” ou “porque Te retiraste”. Naquele momento, Jesus 
estava imundo. Ele estava com todo o pecado da humanidade sobre Ele (Is. 53:5). Nossos pecados feriram 
e esmagaram Jesus. Ele tornou-se pecado por nós. Por mim e por você. 
  
 Jesus trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos por causa de você! Jesus usou uma coroa de 
espinhos para que você pudesse usar a coroa da glória (1Pe. 5:4), a coroa da vida (Tg. 1:12) e a coroa da 
justiça (2Tm. 4:8). 
 Jesus nos diz: “Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida”. Ap. 2:10. 
 
 
Líder: Ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Eles têm que se 
quebrantar! 
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Estudo para Células n.º 96 
 

“OS CRAVOS” - A CRUZ DE CRISTO – PARTE 3 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Lucas 23:33 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “ Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do estudo: 
 
 Jesus foi encravado em uma Cruz. Os cravos não são em nada semelhantes aos pregos. Os Cravos 
são verdadeiras cunhas, começam finos e vão se alargando. Os pregos são cilíndricos, fazem um furo 
onde são colocados. Os cravos não, eles não furam, eles rasgam, Jesus recebeu três cravos: um em cada 
mão e um nos dois pés atravessando-os completamente. 
 
 Jesus é Deus. Na Terra Ele foi 100% homem e 100% pleno do Espírito Santo. As mãos de Jesus 
são as mãos de Deus. A Mão direita (destra) do Senhor foi elogiada e louvada no Velho Testamento (Ex. 
15:6, Sl. 20:6, 21:8, 48:10, 63:8, 89:13, etc.). 
 
 Devemos Buscar a mão de Deus, pedir-lhe bênçãos. Na verdade, para quem mais nós 
imploraremos? A quem mais nós vamos clamar? Diante de quem vamos nos prostrar? Somente a Deus. É 
Ele que nos sustenta com seu braço forte. Foi o braço dEle que estendeu os céus como a uma cortina (Is. 
48:13). A ninguém devemos temer, somente a Ele (Is. 41:10). 
 
 Porém, devemos buscar também a face de Deus. Buscar a mão significa buscar a benção. Buscar a 
face de Deus significa adorá-Lo. Em Jo. 6:26-29 lemos que Jesus exortou a multidão que O buscava por 
causa do pão. Isto vale para nossa vida hoje! 
  
 Como está tua vida? Você tem buscado socorro entre outras fontes e não em Deus? Você O tem 
adorado? Você agradece pelas bênçãos e pelos livramentos? Ou você só pede, pede, pede e pede. “Oh me 
abençoe! Me abençoe! Me abençoe”. É só isso que você faz? E a gratidão? E o Louvor e adoração? 
Talvez você busque a Deus pelas bênçãos, mas, Deus busca adoradores! (Jo. 4:23). 
 
 A mão de Deus é poderosa, mas Jesus precisou deixar as mãos serem cravadas na cruz. Não foi o 
soldado que segurou os braços de Jesus. Não foi a martelo que empurrou os cravos. Foi Jesus mesmo! Ele 
fez isso para riscar a cédula de dívida que satanás tinha contra nós (Cl. 2:14). Para fazer isso, Ele precisou 
usar as mãos. Mãos ensangüentadas que rasgaram a nossa lista de pecados. Ele fez isso por você. 
 
 
Líder: Ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Eles têm que se 
quebrantar! 
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Estudo para Células n.º 97 
 

“A PLACA” - A CRUZ DE CRISTO – PARTE 4 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
 
Texto: João 19:19-22 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do Estudo: 
 
 Pilatos escreveu em uma placa e mandou pregar na Cruz de Cristo. Estava escrito nela. “Jesus de 
Nazaré, Rei dos Judeus”. Escreveu isso em três línguas: Hebraico, Latim e Grego. Hebraico era a língua 
falada aos sacerdotes – linguagem da Religião. 
 
 Latim era a língua falada pelos cidadãos romanos – linguagem da Lei. Grego era a língua falada 
pelos comerciantes, era também usada nos livros e publicações – linguagem da Cultura.. 
 
 Pilatos pregou o evangelho melhor que alguns cristãos. Aquela placa foi o primeiro “folheto 
evangelístico” na história. Sem querer, Pilatos também pregou para os dois ladrões crucificados com 
Jesus, um deles converteu-se, possivelmente com este sinal. 
 
 E quanto a nós? Temos pregado o evangelho? Temos obedecido às ordens de Jesus? (Mt.29:18-
20). Jesus no salvou e nos libertou do império das trevas, nos deu vida abundante e eterna. Se guardarmos 
somente para nós estaremos cometendo pecado. Se não dermos frutos, seremos cortados da videira (Jo. 
15:1-6 ). Quem não dá fruto não está permanecendo em Jesus. Deus o limpará. Se continuar a não dar 
fruto, Deus o cortará! 
 
 Meu amado irmão, você tem que dar frutos, este é o processo natural. Você deve falar de Jesus 
para as pessoas na linguagem correta. Com o uso correto da linguagem as vidas entregam-se a Jesus. 
Precisamos falar do jeito certo (1Co. 9:19-23). Precisamos entender que é o Espírito Santo que convence 
o homem, não os nossos argumentos. Devemos semear e clamar a Deus que nos agracie com a colheita. 
Pedir a Deus que Ele nos transforme em colhedeiras. 
 
 Precisamos entender que os nossos futuros discípulos ainda estão no mundo, nas quebradas, 
drogando-se e prostituindo-se, idolatrando deuses, etc. Precisamos ir até eles para que o Reino de Deus 
seja engrandecido. 
 
 Você é Pai/Mãe de multidões. Faça como Raquel, clame: “Dá-me filhos senão morro!” (Gn. 30:1). 
 
 
Líder: ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Eles têm que se 
quebrantar! 
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Estudo para Células n.º 98 
 

“AS DUAS CRUZES” - A CRUZ DE CRISTO – PARTE 5 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: Lucas 23:39-43 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “ Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do Estudo: 
 
 Duas pessoas muito parecidas crucificadas ao lado de Jesus: ambas eram ladrões, os dois estavam 
condenados, os dois estavam crucificados. Ambos morreriam em poucas horas.  
 
 A diferença:  Um não tinha mais esperança, mas o outro tinha e foi salvo! Um decidiu 
corretamente, o outro erradamente. E quanto a nós? 
 
 Em Mt. 7:13 e 14 lemos que existem duas portas: a Larga e a Estreita. Estas portas levam a dois 
caminhos: um espaçoso e um apertado. E passam por estes caminhos duas multidões: uma grande e uma 
pequena multidão. 
 Em Mt. 7:24-27 lemos que existem dois fundamentos, um na areia e um na rocha. Deus oferece 
estas duas opções, não existem outras. Cada opção leva a conseqüências diferentes. Conseqüências 
eternas. Deus nos deu este presente: o presente da escolha, que chamamos de Livre Arbítrio. 
 Em Lucas, capitulo 15, temos o capitulo dos achados e perdidos: ovelha (vs.4), moeda (vs.8) e o 
filho pródigo (vs.12 e 13). Observe que a ovelha perdeu-se por imprudência ou curiosidade, e o pastor foi 
atrás! A moeda foi perdida por irresponsabilidade da parte da mulher, e ela foi atrás. Mas, o pródigo 
perdeu-se intencionalmente, ou seja ele escolheu, e o pai não foi atrás, ficou aguardando e orando! 
 Em qual lado da história nós nos encaixamos? No lado dos perdidos ou do lado dos que estavam 
buscando e orando? Nós estamos trabalhando na obra ou estamos dando trabalho a nossos líderes? 
 É momento de escolha! De decisão. Precisamos decidir, escolher. Não há meio termo. Ou somos 
filhos de Deus, ou somos escravos de satanás. 
  Todos os dias devemos escolher, a cada passo devemos escolher. Ao levantarmos de nossa cama 
devemos decidir: “Vou levantar-me no poder de Deus” ou “Mais um dia de derrota na minha vida”. Mas 
uma boa noticia: Todas as minhas más escolhas do passado foram redimidas por uma única boa opção: 
Jesus! Dia a dia, todo dia decidindo por Jesus. Os dois ladrões na cruz estavam na mesma situação. Um 
fez uma boa opção e salvou-se, mas quanto ao outro... 
 
 
 
Líder: ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Eles têm que se 
quebrantar! 
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Estudo para Células n.º 99 
 

“A VIA DOLOROSA” - A CRUZ DE CRISTO – PARTE 6 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 

 
 
Texto: Mateus 27:31-33 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “ Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do Estudo: 
 
 
 A Via Dolorosa é o Caminho ao Gólgota, ao lugar da crucificação. Após ter sido espancado, 
açoitado, escarnecido, cuspido, Jesus precisou carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém. Esta é a via 
dolorosa. 
 
 O Gólgota ficava fora dos muros de Jerusalém. Assim como o animal do sacrifício pelo pecado era 
queimado fora do arraial dos Judeus no deserto, Jesus morreu fora da Cidade. Ele carregou a cruz, trilhou 
um caminho de dor e sofrimento. 
 
 Todos os seres humanos andam desgarrados, longe dos caminhos de Deus. Caminhos de pecados e 
transgressões (Is. 53:6 e 55:7). Mas Deus enviou provisão. Para que andássemos nos caminhos de Deus, 
Jesus precisou andar no caminho doloroso. Jesus sofreu no caminho ao Gólgota para que pudéssemos ir 
para o caminho correto. 
 
 Quando nós estávamos perdidos, sem solução e enfraquecidos, Jesus morreu por nós (Rm.5:6). 
Para que nós nos fortalecêssemos, Jesus precisou enfraquecer-se no caminho doloroso. A fraqueza de 
Jesus na via Dolorosa nos fortaleceu. 
 
 Através do sofrimento nas ruas de Jerusalém. Jesus nos reconciliou com Deus (2Co. 5:19). Fomos 
reconciliados com Deus através da morte na cruz que estava no final da Via Dolorosa. 
 
 Como está sua vida com Deus?  
 
 Está no caminho certo ou anda desviando-se dele? Lembre-se, Jesus Cristo fez tudo aquilo por 
você. Você estava lá no Gólgota. Espiritualmente, você estava no caminho trilhado por Jesus. Cada 
tropeção, cada falta de fôlego, cada queda de Jesus com as costas dilaceradas e com aquela cruz pesada, 
cada gesto, Jesus estava fazendo por você. Para que você andasse nos caminhos de Deus (então, o que 
você está fazendo fora?), para que você fosse fortalecido (então, por que você está fraco?) e para que você 
fosse reconciliado com Deus (então, porque você está rebelde?). Arrependa-se e volte-se para Deus. 
 
 
Líder: ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Ele têm que se 
quebrantar!
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Estudo para Células n.º 100 
 

“A TÚNICA” - A CRUZ DE CRISTO – PARTE 7 
 

Gilson de Moura – líder de célula da Macrocélula Diante do Trono 
 
 
Texto: João 19:23-24 (ORE ANTES DE MINISTRAR). 
 
Introdução: Esta é uma série de 14 estudos sobre a importância da Cruz de Jesus Cristo. Ela foi baseada 
no livro “Encontro” do pastor César Castelhanos e do livro “ Ele escolheu os Cravos” de Max Lucado. O 
objetivo principal dessa série de estudos é o crescimento espiritual do discípulo, o correto entendimento e 
compreensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos acompanhar alguns momentos da 
prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 
 
 
Desenvolvimento do estudo 
 
 Jesus tinha uma túnica muito bonita e de bom gosto. Todos os solda dos gostaram dela, fizeram 
até um sorteio para ver com quem ficaria com ela. Interessante que este gesto foi profetizado no Velho 
Testamento (Sl. 22:18). A túnica de Jesus não tinha costura, o que representa perfeição ininterrupta. 
Quando foi para a cruz, Jesus deixou seu manto de perfeição e colocou as vestes de indignidade (nudez) e 
da Maldição (Sl. 109:18). 
 

• 1Pe. 2:24 – Jesus morreu com nossos pecados sobre si para que pudéssemos viver; 
• Gl. 3:13 – Jesus se fez maldição por nós para que nós deixássemos de ser amaldiçoados; 
• Gl. 3:27 –Hoje, Jesus nos reveste dele próprio, ou seja, com as suas qualidades; 
• Is. 11:5 – A Justiça (cinto) e a fidelidade; 
• Is. 59:17 – A justiça (couraça), a Salvação (Capacete) , a vingança (com veste) e o zelo (como um 

Manto); 
• Is. 61:10 – Salvação (veste), Justiça (manto) e jóias. 

  
 
 Jesus é maravilhoso. Muitas pessoas comparam a salvação e as bênçãos de Deus com um banquete 
de gala, onde as pessoas insistem em ficar embaixo da mesa comendo migalhas. Porém a comparação 
poderia ser ampliada: Jesus não somente fez um banquete para você. Ele fez reserva de um lugar. Ele 
cobriu os custos. Ele providenciou o transporte.  
 
 Ele permitiu que você usasse as roupas dEle. E Ele permitiu que você comesse na presença dEle. 
 
 Como está a tua veste espiritual? Você está todo sujo, remendado, fedido? Se você está deste jeito, 
significa que você está em pecado, significa que você está fora do caminho. As vestes de Jesus não são 
assim. Se você buscar a Santidade, Jesus reformará seu guarda –roupa espiritual! Arrependa-se e busque a 
Deus em primeiro lugar. 
 
 
 
Líder: ministre em seus discípulos. Unja-os com óleo. Declare palavras de vitória. Eles irão se 
quebrantar! 
 
 


