ESTUDO Nº 1 - FOI PAGO UM ALTO PREÇO

TEXTO BÍBLICO. Mateus 27.27-3
QUEBRA-GELO. Qual o seu sentimento ao ler este texto e entender que toda humilhação e
sofrimento que Jesus sofreu, foi por amor a você?
INTRODUÇÃO. O texto bíblico relata o sofrimento e humilhação de Jesus por amor a nós.
Este ato de amor nos trouxe cura, libertação e paz (Isaías 53.4-5), nos tornando filhos de
Deus (João 1.12). Tudo o que Jesus fez por nós, não foi por obrigação ou porque nos devia
alguma coisa, mas por que nos amou. O problema é que muitas vezes nos esquecemos do
que Jesus fez por nós na Cruz. Alguns cristãos até exigem milagres como se fosse obrigação
de Deus fazer alguma coisa a mais por nós do que já foi feito na Cruz. Nesta noite vamos
aprender um pouco mais sobre.
PORQUE JESUS PAGOU UM ALTO PREÇO POR NÓS?
1. PORQUE ESTÁVAMOS PERDIDOS – I João 1.8 – Romanos 3.23
Precisamos reconhecer que somos pecadores e que estávamos distantes de Deus. Em Isaías
59.3 diz que os nossos pecados nos separa de Deus, estávamos presos em nossos pecados e
precisávamos ser resgatados, salvos. Cristo crucificado na cruz foi o preço mais alto e o único
valor aceitado por Deus para este resgate.
COMPARTILHANDO. Em sua opinião, qual a dificuldade do homem entender que sem Jesus
ele não é nada?
2. PARA RECEBERMOS OS BENEFÍCIOS DO RESGATE - Romanos 8.15-16; Atos 16.31
Foi pago um alto preço para que pudéssemos fazer parte da família de Deus (Efésio 2.19), e
isso nos trouxe inúmeros benefícios, como cura, libertação, paz, restauração, vida eterna, e
muitas outras bênçãos. Somos co-herdeiros com Cristo, recebemos uma herança que antes
não tínhamos, éramos escravos sem herança e sem direitos, hoje somos livres e herdeiros.
COMPARTILHANDO. Leia Romanos 8.32, e peça para o grupo comentar o que entendeu
sobre o versículo.
3. PARA CUMPRIRMOS NOSSOS DEVERES COM DEUS – I João 3.10-12; Josué 1.8
Da mesma maneira que recebemos muitos benefícios através do sacrifício de Cristo,
também recebemos deveres. Por exemplo; apartar-se do mundo, praticar a justiça, amar o
irmão, buscar a perfeição do Pai (Mateus 5.48), amar os inimigos, bendizer os que maldizem,
fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e perseguem (Mateus 5.44),
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e glorificar a Deus por meio de todos esses deveres espirituais (Mateus 5.16) é apenas
alguns dos nossos deveres como filhos de Deus.
COMPARTILHANDO. Em sua opinião, o cristão tem buscado cumprir seus deveres para com
Deus, do mesmo tanto que busca suas Bênçãos?
CONCLUSÃO
Deus não nos deve nada, nós é que devemos tudo a Ele. Deus não precisa fazer mais nada a
nosso favor, tudo o que tinha que ser feito Ele já fez na cruz. A partir de agora, a ação é
nossa. Deus não age mais, Ele apenas reage às nossas ações. Precisamos ser gratos em tudo
a Deus. O salmista diz que se deitamos e nos levantamos é porque o Senhor nos sustentou
(Salmos 3.5).
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ESTUDO Nº 2 - JESUS O CORDEIRO DE DEUS

TEXTO BÍBLICO. JOÃO 1.29
QUEBRA-GELO: Se você amasse alguém e esta pessoa estava prestes a morrer e só o sangue
do seu filho poderia salvar essa pessoa, o que você faria?
INTRODUÇÃO
Essa é uma historia real, a nossa historia, a Bíblia diz que todos pecaram e que o salário do
pecado é a morte, não a morte física, mas a morte espiritual, então o homem foi separado
da presença de Deus e só com o sacrifício de um cordeiro santo, imaculado poderia nos
salvar. E Deus, no maior ato de amor, entregou seu próprio filho por amor a todos nós, e
esse sacrifício está à disposição até hoje para todos aqueles que querem receber o perdão
dos seus pecados e ter uma nova vida com JESUS.
BENEFÍCIOS QUE O SACRIFÍCIO DE JESUS TROUXE PARA NÓSSA VIDAS.
1. SALVAÇÃO - Romanos 4.24,25 Colossenses 1.13,14
O sangue do Cordeiro Jesus nos justificou, isto é, ele pagou toda dívida, toda condenação
que estava sobre nós e nos regenerou, nos lavou de toda imundícia e nos deu uma nova vida
espiritual para um dia irmos morar com Ele no céu, portanto, se aceitamos a Jesus.

NÃO SOMOS PECADORES LUTANDO PARA SERMOS SALVOS, SOMOS
SALVOS LUTANDO CONTRA O PECADO.

COMPARTILHANDO: Olhando para sua vida, você tem vivido com a alegria da salvação ou
ainda debaixo do peso da condenação?

2. ACESSO AO TRONO DO PAI - Mateus 27.50,51 - Hebreus 10.19,20
Por causa do pecado, o homem não podia entrar na presença santa de Deus, pois ele seria
consumido, e só o sumo sacerdote, através de sacrifício de animais poderia passar pelo véu
do templo e entrar no santíssimo lugar. Hoje para nós, Jesus foi o sacrifício perfeito e o véu
do templo foi rasgado e com o sangue do Cordeiro em nossas vidas podemos entrar no
santíssimo lugar, na presença de Deus.
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COMPARTILHANDO: Quando você está orando, você consegue crer realmente que está no
Santíssimo lugar, na presença de Deus? Comente essa experiência.

3. LIBERTAÇÃO DE TODO MAL - Apocalipse 9.11; 17.14 - Isaías 53.4,5
Não existe poder das trevas ou maldição ou qualquer tipo de atuação maligna que o
sacrifício de Jesus não nos libertou e ainda mais, ele levou sobre seu corpo todas as nossas
dores e enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, isso quer dizer que
temos direito de uma vida liberta de todo mal, de toda enfermidade e com paz.
COMPARTILHANDO: Se nós fizéssemos uma pergunta tipo assim. O que precisamos para
viver uma vida livre de todo o mal, todos iriam responder. oração, fé, jejum, buscar a Deus,
então a pergunta é. SE SABEMOS A RESPOSTA, PORQUE OS CRISTÃOS EM MODO GERAL NÃO
SÃO DETERMINADOS EM VIVER ASSIM? (orando, jejuando, buscando mais a Deus, crendo
nas promessas).
CONCLUSÃO
Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito para todos aqueles que o recebem como Senhor e
Salvador de suas vidas. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos
vida e vida com abundância.
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ESTUDO Nº 3 - O QUE FAZER QUANDO VEM A TEMPESTADE?

TEXTO BÍBLICO. Marcos 4.35-41
QUEBRA-GELO. Alguma vez você já foi surpreendido por uma tempestade na estrada ou
mesmo em casa? Como se sentiu?
INTRODUÇÃO
Aprendemos no culto de domingo, que sempre teremos que superar adversidades em
nossas vidas. A cada tempestade é um novo desafio que enfrentamos. Geralmente a
tempestade vem quando menos esperamos. De repente uma má noticia; uma enfermidade;
uma perda; uma crise na família; uma crise financeira. Não devemos viver esperando
tempestades em nossas vidas, mas precisamos aprender como lidar quando elas chegam.
Nesta noite vamos aprender juntos.

O QUE FAZER QUANDO VEM A TEMPESTADE?
1. CONTINUE CONFIANDO EM DEUS – Marcos 4.35
Os discípulos estavam atravessando o mar em obediência à Palavra de Cristo, mas mesmo
assim tiveram que enfrentar uma tempestade. Precisamos entender que as tempestades
fazem parte da vida, elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Através delas
aprendemos a confiar mais em Deus.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, o que fazer para aprofundar nossa confiança em Deus?

2. NÃO PODEMOS NOS DESESPERAR – Marcos 4.38
Mestre, não te importa que perecemos? Os discípulos ficaram tão desesperados com a
tempestade, ao ponto de achar que Jesus não estava se importando com eles. Quando
enfrentamos uma adversidade temos que manter a calma. O desespero, a angústia, rouba a
nossa confiança em Deus.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, porque temos dificuldades de confiar em Deus quando
passamos por dificuldade?
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3. ENTREGUE O CONTROLE DA SITUAÇÃO A DEUS – Marcos 4.39
Quatro dos doze discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados com as
tempestades. É provável que antes de acordar Jesus, eles tentaram assumir o controle do
barco, mas não funcionou. Muitas vezes temos a mesma atitude dos discípulos, queremos
resolver os problemas com a força do nosso braço, isto não funciona. Precisamos entregar o
controle pra Jesus.
COMPARTILHANDO: Com suas palavras, fale sobre um benefício que recebemos quando
realmente entregamos nossas adversidades a Deus?
CONCLUSÃO
Você deseja enfrentar tempestades e superá-las? Confie em Deus, não se desespere,
entregue o controle a Ele, ouça o que Ele diz e obedeça. Ponha em prática o que você
aprendeu na célula e com certeza Jesus vai acalmar a tempestade de sua vida!
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ESTUDO Nº 4 - NÃO ACEITE AS MENTIRAS DO DIABO

TEXTO BÍBLICO. Mateus 8.16-17 – Atos 5.12, 16
QUEBRA-GELO. Quando criança, você ouvia a história de Pinóquio? Como se sentia?
INTRODUÇÃO
Muitas pessoas estão deixando de receber milagres, libertação, salvação, porque estão
dando ouvidos as mentiras do diabo. Os textos lidos, diz que todos os enfermos e oprimidos
que se achegavam tanto a Jesus como aos apóstolos eram curados e libertos. Estes textos
revela a vontade de Deus de curar, abençoar a todos. Não encontramos na Bíblia nenhum
registro de alguém que se aproximou de Jesus precisando de um milagre e não alcançou,
mas infelizmente hoje muitas pessoas não tem conseguido receber as bênçãos de Deus
porque estão aceitando as mentiras do diabo.
MENTIRAS QUE O DIABO USA COMO ARMA PARA IMPEDIR OS MILAGRES.
1. MENTIRA – VOCÊ NÃO MERECE!!! – Gálatas 3.5 – Efésios 2.8-9
O diabo quer convencer as pessoas que até existem milagres, mas para receber é pelas
obras, pelo próprio mérito. Esta é uma grande mentira do diabo, pois a Bíblia nos ensina
conforme os textos lidos que todas as bênçãos que Deus tem para nós é pela graça mediante
a fé.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, o que é receber milagres pela Graça de Deus?

2. MENTIRA – VOCÊ É PECADOR! – Atos 3.11,12,16
A condenação é outra mentira que o diabo usa para nos impedir de receber milagres. O
diabo fala no ouvido da pessoa. Você é um pecador, você não é digno! Mas a verdade, é que
não é pela nossa santidade que recebemos milagres, mas pela justiça de Cristo. No texto
lido, Pedro disse que o milagre que tinha realizado, não foi através de sua santidade e sim
pelo Nome de Jesus.
COMPARTILAHNDO: Com suas palavras, comente como se libertar do espírito de culpa e
condenação?

3. MENTIRA – EU NÃO CONSIGO!!! – Filipenses 4.13 – Marcos 9.23
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O diabo faz a pessoa declarar na primeira pessoa. Não consigo me libertar...Não consigo
crer...Não consigo ser um Cristão Fiel...Não consigo ser Feliz....Não consigo perdoar....Não
consigo amar... Quando declaramos essas palavras negativas, estamos falando contra a
Palavra de Deus que nos ensina justamente o contrário. Em Cristo podemos todas as coisas.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, como vencer a incredulidade?

4. MENTIRA - É A DÚVIDA – Tiago 1.6-7 – Romanos 14.23
A dúvida é outra ferramenta usada pelo diabo para bloquear nossas bênçãos. O diabo fala
pra pessoa. Será que Deus realmente quer me curar, me libertar? Quando permitimos que o
diabo coloque dúvidas em nossos corações, bloqueamos a nossa fé.
COMPARTILHANDO: Leia Marcos 11.23-24 e comente o versículo.
CONCLUSÃO
Não aceite as mentiras do diabo, lembre-se; você pode todas as coisas em Cristo que te
fortalece, decida nunca mais dar ouvidos as mentiras do diabo. Você é um vencedor!!!!
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ESTUDO Nº 5 - O QUE O SENHOR ESPERA DE MIM?

TEXTO BÍBLICO: Miquéias 6.8
QUEBRA-GELO. Você acha que temos feito o que Deus espera de nós?
INTRODUÇÃO. Lemos em Romanos 12.2 que a vontade de Deus é BOA, PERFEITA e
AGRADÁVEL. Mas muitos não tem conseguido fazer a vontade de Deus. Uns porque não
sabem Sua vontade, outros sabem mais não confiam sua vontade a Deus, e ainda outros,
sabem, mais acham muito DIFÍCIL fazer o que Deus pede. No texto lido, Deus resume o que
espera de nós em TRÊS PRECEITOS - pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes
humildemente com o teu Deus. Se nós fizermos isto, certamente estamos fazendo a vontade
de Deus e O agradando.

OS TRÊS PRECEITOS QUE DEUS ESPERA DE NÓS
1º Preceito – PRATIQUES A JUSTIÇA - Mateus 6.33 – Salmos 89.14 – 1 João 2.29 – 1 João 3.7
Jesus veio para trazer o Reino de Deus a nós, e Ele nos ensinou que a justiça está associada
ao Seu Reino. A Bíblia nos ensina também que a Base do Trono de Deus é justiça, por isso
Deus espera de nós que pratiquemos a justiça andando em retidão. Quem anda em justiça.
Não rouba – Não engana – Não passa ninguém para trás – Não prejudica ninguém – Não
causa dano a ninguém – Não fica devendo nada a ninguém.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, os cristãos tem manifestado a justiça de Deus no
mundo? De que forma?

2º Preceito – AMES A MISERICÓRDIA - Mateus 9.10-13 – Tiago 2.13
Ser misericordioso é ter compaixão, é manifestar o sentimento de amor e perdão. Jesus
também ensinou este preceito para nós, logo no começo do Seu ministério. Em Mateus 5.7
ele disse. “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia”. Quem
ama a misericórdia, ama perdoar – ama ajudar, ama fazer o bem, ama amar, odeia falar mal,
odeia rancor, odeia ressentimento. No dia do juízo, a misericórdia de Deus para nós, será
proporcional a misericórdia que usamos para com as pessoas em vida.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, o que podemos fazer para sermos mais
misericordiosos?
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3º Preceito – ANDES HUMILDEMENTE COM TEU DEUS – João 13.1-15 – Filipenses 2.5-11
Jesus como homem, foi o nosso padrão e exemplo em humildade, Ele lavou os pés de seus
discípulos, inclusive o de Judas, mesmo sabendo que ele O trairia. Andar humildemente com
Deus é lavar os pés das pessoas. É isto que Deus espera de nós.
COMPARTILHANDO: Com suas palavras, comente uma atitude que revela nossa humildade
diante de Deus e dos homens?

CONCLUSÃO
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e o que é que o Senhor pede de ti, senão que
pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus?”
(Miqueias 6.8). Deus já declarou o que espera de nós, que possamos a cada dia pedir graça e
força a Ele, para vivermos segundo a Sua vontade, que Deus nos ajude a ter um coração
segundo o Seu!!!

Igreja Batista Getsêmani – Ministério com Células
Rua Cassiano Campolina, 360 – Dona Clara – 31260-210 – Belo Horizonte – MG - 31. 3448.9813
www.getsemani.com.br - Email: celulas.getsemani@gmail.com

ESTUDO Nº 6 - O QUE FAZER QUANDO CHEGA O CANSAÇO

TEXTO BÍBLICO. Mateus 11.28-30
QUEBRA-GELO. Você já recebeu uma noticia que sugou sua força espiritual?
INTRODUÇÃO
Muitas vezes quando recebemos uma má notícia, sentimos nossa força espiritual se esgotar.
E quando o diabo percebe que nossa alma está abatida, ele logo tenta nos derrubar,
sugando até nossa vontade de orar, mas no texto lido, Jesus conhecendo nossa limitação
disse. “Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e Eu vos aliviarei”.

O QUE FAZER QUANDO CHEGA O CANSAÇO ESPIRITUAL.

1º PRECISAMOS PEDIR AJUDA – Números 11.11-17 – Eclesiastes 4.9-10
Deus confiou a Moisés, a missão de libertar o Seu povo do Egito e conduzi-lo a terra
prometida. Mas em certo momento de seu ministério, Moisés sentiu um cargo muito pesado
sobre ele, ficando esgotado. Em resposta a sua oração, Deus não operou nenhum milagre
poderoso, apenas o orientou a dividir o fardo com outras pessoas. Hoje não é diferente,
precisamos atentar para a necessidade de ter alguém para nos ajudar. Ninguém é uma ilha
para viver sozinho, Deus não criou o homem para caminhar sozinho.
COMPARTILHANDO: Vocês têm dificuldades de pedir ajuda? Por que?

2º NÃO TOME DECISÃO NO MOMENTO DE CANSAÇO – Genesis 25.29 a 34
Esaú havia chegado do campo muito cansado e faminto, quando ele viu um prato de
lentilhas preparado pelo seu irmão Jacó, Esaú trocou o direito de primogenitura por aquele
prato de comida, desprezando assim a benção de Deus. Tempo depois Esaú tentou herdar a
benção que tinha desprezado, mas não a recebeu. Nunca devemos tomar decisões quando
estivermos cansados. Busque primeiro descansar em Deus, e peça conselho para o seu
discipulador, ou líder da Célula.
COMPARTILHANDO: Você já teve alguma experiência de ter tomado decisão errada em
momento de cansaço? Você pode compartilhar com o grupo?
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3º NUNCA SE ISOLE – 1 Reis 19.4 a 9
Quando Elias se sentiu cansado espiritualmente, ele foi para o deserto e entrou numa
caverna se isolando. Em Provérbios 18.1 diz que “...aquele que vive isolado... insurge-se
contra a verdadeira sabedoria”. Buscar ajuda no momento de esgotamento espiritual é a
atitude correta de se tomar, quando se sentir cansado espiritualmente nunca confie na força
de seus braços, procure ajuda.
COMPARTILHANDO: Você já foi abençoado por Deus em momento de cansaço, através do
discipulado ou aconselhamento espiritual? Compartilhe com o grupo?

CONCLUSÃO.
“Vinde a mim, todos os que estai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o
meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e achareis descanso
para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo e leve”. Mateus 11.28-30 –
Jesus continua a nos fazer este convite, Ele usa o seu corpo, a Igreja, para nos abraçar e nos
dar descanso. Por isso nunca tenha medo de pedir ajudar a um líder de Célula. Deus quer
derramar sobre você uma unção de renovo e descanso!
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ESTUDO Nº 7 - RESGATANDO OS VALORES PERDIDOS

TEXTO BÍBLICO. Lucas 15.8-9
QUEBRA-GELO. Você já perdeu algum objeto de importância?
INTRODUÇÃO
Geralmente quando perdemos um objetivo de valor, ficamos desesperados e empregamos
todo esforço para encontrar. No texto lido, Jesus contou uma Parábola sobre o
comportamento de uma mulher quando perde uma dracma (moeda), ela fica desesperada e
procura diligentemente até achar. Assim como uma mulher que perde sua dracma, damos
muita importância quando perdemos algo material, mas existem muitos valores morais e
espirituais que estamos perdendo, e não estamos se importando. Vamos falar sobre isto?

VALORES PERDIDOS QUE PRECISAMOS RESGATAR.
1. RESGATAR O FERVOR ESPIRITUAL - Romanos 12.11 – Apocalipse 3.15-16
Precisamos resgatar o fervor espiritual, infelizmente a Igreja desses dias tem sido morna,
tem perdido a intensidade pelos valores espirituais. As pessoas têm dificuldades para orar,
jejuar e ler a Bíblia. Infelizmente muitos estão perdendo o desejo pela Presença de Deus,
precisamos resgatar este valor perdido.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião como resgatar o fervor espiritual?

2. RESGATAR O AMOR – Mateus 24.12 – Apocalipse 2.2-4
No texto lido de Mateus 24.12, Jesus profetizou que nos últimos dias, o amor de quase todos
se esfriaria. Mas esta palavra não é para a Igreja, é para o mundo, a Igreja não pode assumir
esta palavra. Precisamos resgatar o amor pela Obra de Deus, pelas vidas perdidas, pela
família.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, em que área o cristão “mais” tem perdido o amor?

3. RESGATAR O TEMOR – Salmos 119.120 – Atos 2.43
Quando perdemos o amor, perdemos também o temor. Hoje muitos cristãos não se
preocupam mais em honrar o Nome do Senhor, e por isso o Nome de Deus tem sido
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blasfemado (Rm 2.24). A palavra “temor” aparece na Bíblia mais de 130 vezes, revelando a
importância que os personagens bíblicos davam a este valor.
COMPARTILHANDO: O que você entende por temor a Deus? Com suas palavras, comente
uma atitude que revela temor a Deus?

4. RESGATAR O CARÁTER DE CRISTO – Efésios 5.1
A consequência das perdas dos valores acima, é que também perdemos o caráter de Cristo.
Como cristão temos que imitar a Cristo nosso Senhor. Hoje, infelizmente, muitos cristãos
têm perdido o caráter de Cristo. Muitos cristãos mentem, enganam, trapaceiam, não
perdoam, guardam mágoas, são críticos, soberbos, orgulhosos, egoístas, e isto acontece
porque perdemos o caráter de Cristo.
COMPARTILHANDO: Leia Mateus 5.13-16, e comete com o grupo a sua percepção.

CONCLUSÃO
Precisamos “Resgatar os valores perdidos”. Existe um processo para resgatar os valores
perdidos. A mulher da parábola, quando perde a dracma, ela primeiro “....acende a
candeia...” (Candeia era a luz daquele tempo) Jesus é a luz do mundo, precisamos voltar
para luz para enxergarmos. Segundo ela “...varre a casa...” (Isto fala de limpeza). Precisamos
examinar a nossa vida e tirar o entulho que está ocultando os valores perdidos. E terceiro ela
“buscou com diligência até a achar...” Isto fala do desejo em resgatar os valores perdidos. É
tempo de arrependimento, tempo de mudança, tempo de resgatar os valores perdidos!
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ESTUDO Nº 8 - ESTAMOS PREPARADOS PARA MORAR NO CÉU?

TEXTO BÍBLICO. JOÃO 14. 1-3 ; 2 COR 2.9
QUEBRA-GELO: Se você morresse agora, onde passaria a eternidade?
INTRODUÇÃO
Jesus nos disse para não perturbar o nosso coração com nada, porque Ele estava indo
preparar nossa morada no céu, onde não haverá mais dor e sofrimento. Um lugar tão
maravilhoso que nem conseguimos pensar e imaginar e quando ficar pronto Ele voltaria para
nos buscar para morar com Ele no céu.

COMO ESPERAR A VOLTA DE JESUS
1. PRECISAMOS ESTAR CHEIOS DO ESPIRITO SANTO – Mateus 25. 1.4
O azeite é símbolo do ESPÍRITO SANTO. Ele é o próprio Deus morando em nós. Ele que nos
consola, nos fortalece, nos ajuda em nossas fraquezas e que revela a vontade de Deus para
nossas vidas.
COMPARTILHANDO: Como você tem se relacionado com o Espirito Santo? Você está cheio
ou vazio DELE?

2. NÃO PODEMOS NOS ADORMECER COM O PASSAR DO TEMPO – Mateus 25. 5 - 2 Pedro
3.09-10
Para muitos o tempo tem feito, eles se esquecerem da volta de Jesus e acabam
adormecendo na luz. Estão dentro da igreja, mas não oram mais, não jejuam, não produz
mais nada para o reino e principalmente não buscam mais o ESPÍRITO SANTO.
COMPARTILHANDO: Em sua opinião, como vencer o tempo e a religiosidade e a cada dia se
encher mais do Espírito Santo e vivermos cheios de unção e poder?

3. PRECISAMOS ESTAR SEMPRE PREPARADOS - MATEUS 24.43-44
Não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar para nos buscar, por isso ninguém vai ter
tempo de se preparar e de se encher do azeite, Ele nos alerta. “vigiai e estejam sempre
preparados”.
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COMPARTILHANDO: Em sua opinião, como devemos nos preparar? Temos feito isso?

CONCLUSÃO.
Esse dia será o acontecimento mais importante do mundo, Jesus virá buscar um povo santo,
escolhido, preparado. Essa é a nossa maior esperança, que um dia vamos morar com Jesus
no céu, onde não haverá mais tristeza e sofrimento. Não há nada mais valioso do que isso,
portanto não permita que nada, e ninguém impeça você de você de se preparar para
encontrar com Jesus e ir morar no Céu.
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ESTUDO Nº 9 - PERDAS, QUAIS ATITUDES TOMAR DIANTE DELAS?

TEXTO BÍBLICO. Lucas 15.8-9
QUEBRA GELO. Você já perdeu algo de muito valor? O que foi e como foi?
INTRODUÇÃO
Perder algo de valor é uma experiência muito ruim, porém todo homem passa por esta
experiência. Por isso Jesus fez questão de ensinar seus discípulos sobre perdas, mas também
ensinou a necessidade de buscar aquilo que foi perdido. Muitas vezes acontece de
perdermos algo de valor e nos conformarmos com as perdas. Existem perdas que de fato são
irreparáveis como, por exemplo, a vida. Mas há perdas que não devemos nos conformar
com elas. Nesta noite vamos aprender juntos.

ATITUDES QUE DEVEMOS TOMAR DIANTE DAS PERDAS.
1. ATITUDE – ACENDER A LUZ – Lucas 15.8
Na parábola contada por Jesus, a primeira atitude tomada pela mulher que havia perdido a
dracma, foi acender a candeia (luz). Em João 8.12 Jesus disse. “Eu sou a luz do mundo; quem
me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida”. Muitas coisas de valores se perdem
em nossas vidas por falta de luz. Jesus é luz que nos ilumina. Por isso a primeira coisa que
precisamos fazer para recuperar algo perdido é acender a lâmpada do Espirito Santo em
nossas vidas.
COMPARTILHANDO: Você acha que as nossas perdas estão relacionadas com a falta de Jesus
em nossa vida?

2. ATITUDE – SE ESFORÇAR PARA RECUPERAR – Lucas 15.8
A Bíblia diz que a mulher que perdeu uma dracma, varreu toda casa, isto indica esforço. Ela
também procurou com diligência, isto é, ela trabalhou com dedicação. Muitos de nós, não
temos nos esforçado para recuperar valores perdidos. Mas Jesus nos ensinou que esforço é
uma atitude indispensável para recuperar aquilo que perdemos.
COMPARTILHANDO: Diante de suas perdas, quão esforçado você tem sido para recuperar o
que perdeu? Compartilhe como.
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3. ATITUDE – SE IMPORTAR COM AQUILO QUE FOI PERDIDO – Lucas 15.3-5
Nesta parábola, o homem tinha cem ovelhas e perdeu apenas uma. Mas pra ele essa ovelha
era tão importante, a ponto de deixar as noventa e nove, e ir em busca da perdida. Muitas
vezes perdemos valores espirituais, morais no casamento, na família, e não damos a
importância que deveríamos dar. Com isso, muitos valores importantes vão se perdendo em
nossas vidas.
COMPARTILHANDO: Por que geralmente só valorizamos as coisas, a família, o trabalho, os
amigos, a igreja, depois que perdemos? Comente isto.

4. ATITUDE - NÃO PERDER A ESPERANÇA – Lucas 15.11-23
Na parábola do filho pródigo, aprendemos que há certas perdas na vida, que não podemos
fazer nada, a não ser esperar com fé o mover de Deus. O pai do filho pródigo, não pode
impedir seu filho de ir, mas ele tinha esperança que um dia ele voltaria. Assim também,
nunca devemos perder a esperança de recuperar aquilo que perdemos.
COMPARTILHANDO. Em sua opinião, qual o segredo para manter a esperança sempre viva?

CONCLUSÃO
Nas três parábolas contadas por Jesus, houve muita alegria quando as pessoas encontraram
o que havia se perdido. Na sua vida não será diferente. Deus vai transformar as lágrimas de
tristeza pelas perdas, em lágrimas de alegria. Deus vai restituir tudo àquilo que você perdeu
se você ter as atitudes corretas pela busca.
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