
 

ESTUDOS PARA CÉLULAS  

 

Ef. 3.14-21 

A oração e coração 

Nº 17 / 2016 

 

 

 

Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

ESTUDOS PARA CÉLULAS 

 

Ef. 3.14-21 

A oração e coração 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Nº17 / 2016 

 

 

 

Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA. 

     

   

  

 

    *** SALA TEOLOGIA BÍBLICA  ***  Domingo as 9h.  “DONS ESPÍRITUAIS”   

   ENCONTRÃO DE CÉLULAS SÁBADO AS 19 HORAS  

    RODA VIVA COM OS PASTORES  

Onde é a nossa dispensa ? 

A geladeira onde muitas vezes nós assaltamos de madrugada? Onde estão as 

coisas que o nosso coração deseja? E nós, como  cristãos, como  buscamos 

suprir nossas necessidades?  A oração e o coração. Leia com a Célula .Ef 

3.14-21 

O que é que te faz orar? Qual é a causa que te coloca de joelho?  

O nosso coração, a nossa alma tem desejos imediatos e, continuamente 

trabalha para a realização de nossos desejos. Mas, os nossos desejos são os 

desejos de Deus? Os nossos corações ficam aprisionados nas coisas 

passageiras deste mundo e não no desejo de Deus para as nossas vidas. Temos 

que ser libertos deste mundo. (Ef. 1.15).  É por isso que devemos dobrar 

nossos joelhos, e mover nossos corações. Pela nossa fé em Jesus Cristo e pelo 

nosso amor e união. O Apostolo Paulo, embora tenha escrito essa carta na 

prisão em Roma, não se considerava um prisioneiro de Nero, mas sim de 

Cristo. Essa era a razão que se colocava de joelho diante de Deus. Pela 

revelação do evangelho ao que chegou até nós, os gentios. (Ef. 3.1). Por essa 

causa, a propagação do evangelho .(Ef.3.14). O desejo que Paulo tem, é que 

todos sejam salvos e enalteçam o nome do Senhor. Para Paulo ser salvo era 

algo mais complexo.  

Era ser: 1- Ser cheio da plenitude de Deus. 2- Experimentar o amor de 

Deus que excede todo entendimento. 3- Viver na comunhão dos santos. 

4- Compreender  a largura, a altura e a profundidade desse amor. 5- 

Convivendo com todos os santos para que Cristo  habite em nosso 

coração. 6- fortalecer o nosso homem interior.  

O que significa o homem interior?  

De quem Paulo está falando? O que significa estar cheiro da plenitude de 

Deus? Todos nós nascemos com a semente do Espírito Santo. Todos 

indistintamente. Quando a Palavra de Deus é semeada em terra fértil, 

nascemos de novo, e, a semente do Espírito Santo aflora e nasce o Homem 

Espiritual. Neste ponto somos nascidos do Espírito e precisamos alimentar-

nos espiritualmente até que sejamos trasbordados pelo poder do Espírito 

Santo, ou seja recebermos a plenitude de Deus. 

O que seria ser cheio de toda a plenitude de Deus? O resultado de toda 

plenitude de Deus trás como uma das virtudes o contentamento.  

Você está feliz? O que lhe falta para haver um pleno contentamento ? 

Está bom para você ou ainda quer mais? Eclesiastes 3.11  

Salomão tinha muito dinheiro, e tudo o que queria, apesar de ter toda sorte de 

bens matérias sentia o vazio que somente Deus pode preencher. A sua família 

toda já é de Jesus? Já o reconheceu como seu único Senhor e salvador?  

Qual é o conteúdo de suas orações? O que você tem pedido? 

As nossas orações devem despertar em nós aquilo que Deus quer nos dar. 

Erramos quando pedimos todas as sortes de bens e não pedimos a Ele da Sua 

Plenitude. Mt. 6.33 - buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, 

e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A oração é um recurso que temos 

para alinhar os nossos desejos com os desejos de Deus. Ele sabe o que é 

melhor para nós.  

Lembre-se: O barqueiro lança a âncora para trazer o barco para o 

continente e não o continente para o barco. 


