ESTUDOS PARA CÉLULAS

Nº 05 / 2016

2 Reis 4:8-37
O acampamento de carnaval começa esta semana! Não Percam!
07/02 – Grande Festa das Águas – Avisem os candidatos à Batismo!
14/02 – PRIMEIRO CULTO MATINAL DA IBAE – LOGO APÓS A EBD

Você já passou por algum problema em um relacionamento? Já teve
problemas em seu trabalho? Como você reage quando as coisas dão
errado?
Algumas vezes em nossa vida perdemos a benção porque não sabemos
nos comportar em situações difíceis de lidar. Enfermidade, desemprego,
separação, falta de recursos, morte de alguma pessoa amada.
Precisamos ser verdadeiramente crentes nestes momentos de
dificuldades. Filipenses 4:13 é a expressão do cristão que suporta as
dificuldades, sabendo que Deus está no controle. Não podemos nos
acomodar, ficar reclamando e blasfemando, mas aceitar o tratamento
de Deus em nossas vidas, crendo e glorificando o nome Dele.
Você acredita que se temos o Espírito Santo nosso entendimento sobre
as coisas muda? Você já teve seu entendimento mudado por Deus?
Líder: Peça para que todos abram a bíblia e leiam 1 Coríntios 2:14-16.
Agora pergunte: O que você acha que é ter a mente de Cristo?
Precisamos começar a discernir as coisas espiritualmente, e entender
que vivemos paralelamente em dois mundos. O Natural e o Espiritual.
Você já preparou um lugar de benção na sua vida? Sabe como se
prepara um lugar de benção?
Calma, não se assustem, vou explicar o que é preparar um lugar de
benção, vamos ver a história de uma mulher. Líder: Leia 2 Reis 4:8-10.
Aquela mulher sunamita preparou um quarto para abrigar o homem de
Nesta segunda-feira não teremos o Culto do Espírito Santo.
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Deus, abriu sua casa para o servo de Deus, e com isto ela foi
abençoada. Temos também na palavra a direção de Deus que nos diz
que se dermos mesmo que seja um copo de água fria a um dos
discípulos de Jesus, teremos recompensa. (Mateus 10:42). E como não
lembrar das bênçãos de Obede-Edom quando a arca estava em sua
casa. Quer preparar um lugar de benção, abra sua casa para obra de
Deus, abra uma célula em sua casa!
Quando falam mal de alguém com você, como você reage? Você já
julgou alguém baseado no comentário de outros?
"A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá
do seu fruto" (Pv 18:21).
As nossas palavras têm muito poder, tanto para abençoar quanto para
destruir vidas. O que será que temos falado, bênçãos ou maldições?
Será que reclamamos de nossas vidas o tempo todo, lamentamos,
blasfemamos ou temos atitude de fé e coragem? Quando
compactuamos com difamações, passamos a apresentar uma atitude
que não corresponde à nossa natureza celestial, e essa atitude precisa
ser mudada.
O que você entende nesta frase: “Confiando no Senhor, trabalhando e
recebendo as Suas bênçãos!”?
Precisamos orar, mas na maioria das vezes precisamos agir também.
Quando oramos por alguém precisamos também estarmos dispostos a
ajudar essa pessoa. Quando oramos por mudança em nossas vidas,
precisamos tomar atitudes de mudança e dedicar nosso tempo e esforço
para andar na vontade de Deus para nós. Não podemos viver um vida
cristã falsa, mas precisamos aprender a suportar as dificuldades
confiando no Senhor.
Líder: Não seja insubmisso, participe do Culto dos Servos

