ESTUDO Nº 1- COMPROMISSO COM A IGREJA - A IGREJA E VOCÊ
OBJETIVO: Conhecendo o conceito bíblico de igreja e sua importância na vida do cristão.
QUEBRA GELO: Conte o que é a igreja para você?





Louvor e adoração
Falando do tema
Perguntas para aprofundar
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Efésios 4.13-14, Atos 2. 42-46, Hebreus 10.25
FALANDO DO TEMA:
O maior desafio da igreja do século XXI é a formação de cristãos realmente compromissados
com o Evangelho de Jesus Cristo e com sua igreja. É tarefa da igreja esta formação. Jesus
ordenou que fôssemos e fizéssemos discípulos em todas as nações. De que modo?
Ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que Jesus disse (Mt 28:19).
É tarefa da igreja em empreender todo esforço neste propósito. Conduzir o crente a ser
semelhante a Cristo, no caráter e na vida é um investimento constante, um treinamento
árduo. Este esforço conduzirá o crente rumo à maturidade espiritual.
COMPREENDENDO A IGREJA
O conceito que você tiver da igreja determinará o seu envolvimento e participação nela.
Então responda em poucas palavras: O que é a igreja para você? A igreja existe para que?
Em pesquisas recentes do crescimento da igreja, apontam que de maneira geral apenas 10%
dos membros de uma igreja estão envolvidos em algum ministério. Os 90% restantes são
meros frequentadores, ou seja, os consumidores. Isto mostra, o quanto é irrelevante para
muitos membros a igreja.
I Coríntios 12.12-14 “Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os
membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois,
em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer
escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo
não é um só membro, mas muitos”.
A Bíblia afirma que a igreja não são as paredes, mas eu e você que recebemos a Cristo como
único Senhor e Salvador. A igreja é o corpo de Cristo e cada um dos cristãos, membros deste
corpo. Cada salvo em Cristo é introduzido neste corpo espiritual pelo Espírito Santo, é o que
quer dizer que “fomos batizados em um corpo”.
O corpo de Cristo tem muito membros, e o apóstolo Paulo, compara a igreja com o nosso
corpo físico, onde temos muito membros, e cada membro tem a sua função. O apóstolo
também ressalta que cada membro é muito importante no corpo. Todos são necessários.
Efésios 5.23 “porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da
igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo”.
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O apóstolo Paulo afirma que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e nós membros deste corpo,
no qual Ele é o Salvador.
O Espírito Santo atraiu você a Cristo e o inseriu em seu corpo. Portanto, a igreja é formada
pelo povo de Deus, que foi redimido pela obra da cruz e selado pelo Espírito Santo. A igreja
como corpo de Cristo é composta por todos os crentes de todos os tempos, de todas as
nações, de todas as línguas, raças, tribos e nações. E ainda os que já morreram em Cristo e
os que ainda serão salvos.
CARACTERÍSTICAS DA IGREJA
Quando falamos em igreja podemos destacar algumas características importantes nela.







Ela é universal – pois engloba todos os crentes de todas as nações e épocas.
Ela é local – para permanecer mais junta e cooperando os membros uns com os
outros, ela também se reúne em grupos menores, como as células, e grupos maiores
em locais específicos.
Ela é invisível – é a igreja de todos cristão que já partiram em Cristo e os vivos em
todas as nações, que são impossíveis encontra-los e ajuntá-los.
Ela é visível – é a igreja na qual os seres humanos, que creem em Jesus, fazem a sua
profissão de fé e são conduzidos dentro dos ensinamentos bíblicos, conduta cristã,
no ministério da Palavra e dos sacramentos, e na organização externa e seu governo.
Ela é militante – significa que a igreja continua lutando contra os poderes das trevas,
e toda hoste maligna deste mundo em favor daqueles que ainda encontram-se
perdidos sem Cristo, que nada ouviram das boas palavras da salvação em Jesus.
Ela é triunfante – significa a igreja que já não mais milita, mas alcançou a vitória. É
formada por aqueles que viveram em Cristo, na terra, mas já morreram. Aguardam a
ressurreição final de todos os santos.

COMPARTILHANDO
1. O apóstolo Paulo faz uma comparação da igreja a uma família e a um edifício. Quais são as
características mencionadas pelo apóstolo nesta comparação?
2. Você percebe a igreja como uma família?
3. Cite alguma contribuição que você tem dado para a que a igreja seja a família de Deus?
DESAFIOS
1. De acordo com o estudo, reflita em que você precisa fazer mudanças em seu modo de
pensar igreja.
2. O que impede você de participar e se envolver mais na vida da igreja.
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ESTUDO Nº 2- COMPROMISSO COM A IGREJA – QUEM É VOCÊ NA IGREJA?
OBJETIVO: Conhecendo a identidade espiritual do crente.
QUEBRA GELO: Quais são seus medos quando o assunto é ministério na igreja?





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: I Pedro 2.4-9, Hebreus 10.19-22
FALANDO DO TEMA:
A IGREJA É COMPARADA A UMA FAMÍLIA E UM EDIFÍCIO
Em Efésios 2.19-22 “Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos
santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce
para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estais sendo edificados
para habitação de Deus no Espírito”.
De acordo com o texto bíblico todos os crentes pertencem à família de Deus. O próprio
Cristo afirma que nós não somos deste mundo, apesar de vivermos nele (Jo 15.19). Somos
peregrinos, ou seja, andamos por esta terra cumprindo o nosso chamado em levar as boas
novas a todos os povos.
I Pedro 2.5, o apóstolo Pedro afirma que cada crente é uma pedra viva na edificação da
igreja, e que nos foi conferido o poder de sermos sacerdotes santos, que ofereçam sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
COMPARTILHANDO:



Leia I Pedro 2.9. O que a Bíblia aborda a respeito de você como um sacerdote?
Como você se sente a este respeito?

Durante muitos anos, houve uma distinção entre aqueles que ministravam na igreja e o
povo, fazendo uma separação entre ministros e leigos. Biblicamente, isto não existe. Todos
os crentes são iguais perante Deus. Podem ter funções diferentes, responsabilidades para
que haja ordem na casa de Deus. Mas somos todos, um reino de sacerdotes. No Antigo
Testamento, os sacerdotes eram os religiosos incumbidos de guiar o povo de Deus a alcançar
as promessas. Depois A Lei de Moises determinou a Arão e sua descendência os
responsáveis de oferecem os sacrifícios e mediadores entre Deus e os homens. Já no Novo
Testamento, Jesus confere a todos os crentes a autoridade de ministrarem a Deus os
sacrifícios a Deus, não mais imolando animais, mas servindo a Deus, servindo uns aos outros.
Três são as funções principais do sacerdote: intercessão, ensinar a Palavra de Deus e
adoração.
“Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de
lábios que confessam o seu nome”. Hebreus 13.15
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COMPARTILHANDO:



Você tem exercido a sua função de sacerdote santo?
Quais empecilhos você encontra em ser um sacerdote santo?

Como sacerdotes, não tem mais que oferecer sacrifícios de animais, pois Jesus se tornou o
“Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” (Jo 1.29).
CONCLUSÃO
Que Deus em sua graça possa ter despertado você para a verdade da Sua Palavra, e que
cada irmão e cada irmã assumam a sua posição para qual o Senhor Jesus Cristo os colocou
mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário: a posição de Sacerdotes de Deus.
DESAFIOS
1. De acordo com o estudo, você aprendeu sobre a sua identidade cristã como sacerdote de
Deus. Comece a sua semana exercendo seu sacerdócio dentro de casa, no trabalho e escola.
Anote no caderno como Deus usou a sua vida nesta semana, e o traga para compartilhar em
nossa próxima reunião de célula.
2. Faça o propósito de somente ouvir e cantar canções de adoração a Deus, em casa, no seu
carro, no seu celular. Crie um clima de louvor e adoração em torno de você.

4

ESTUDO Nº 3 - COMPROMISSO COM A IGREJA – SOMOS A IGREJA QUE ADORA
OBJETIVO: Conhecendo a comunidade de sacerdotes adoradores de Deus.
QUEBRA GELO: Para você, qual a diferença entre louvor e adoração a Deus?





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: João 4.19-26
FALANDO DO TEMA:
A Igreja de Cristo nasceu com propósitos. Entre eles é o de ser uma igreja que adora a Deus.
Ao conhecermos quem somos no corpo de Cristo, conhecemos nossa função de sacerdotes
que adoram a Deus em espírito e em verdade (João 4.24). A mulher samaritana entendeu o
significado de ser uma adoradora ao se encontrar com Jesus. Imediatamente ela saiu ao
encontro de seus conterrâneos e os chamou para conhecerem o mestre. Mesmo que no
início, ela estava preocupada com sua religiosidade, ao encontrar com Jesus, ela
compreendeu a verdade da adoração a Deus.
“Adoração não é uma música que a gente canta, mas é uma resposta que a gente dá diante
de Jesus” — Nivea Soares. A igreja tem um conceito errado de que cantar lindas canções é
estar adorando a Deus. Podemos e devemos cantar para Deus, mas o nosso coração precisa
estar em sintonia, em comunhão com o Criador. A adoração é uma atividade da igreja aqui
na terra que continuará na eternidade.
Muitos cristãos têm dificuldades de entrar em adoração a Deus no culto na grande
congregação. Geralmente porque também elas não o adoram em seu tempo a sós com Ele.
A nossa intimidade com Deus nos impulsiona a adorá-lo em todo tempo e lugar. Deus está
interessado na motivação de seu coração e não em suas habilidades.
ADORAÇÃO NA BÍBLIA
Adoração na Bíblia, no AT, aparece através da palavra heb. shaha (mais de 100 vezes), que
significa “curvar-se diante”, “prostrar-se”, “veneração”, “inclinar-se perante”.
No NT a idéia está expressa pela palavra gr. proskuneo (59 vezes), que significa “prostrarse”, “venerar”, “beijar a mão”, “prestar homenagem a alguém”, “fazer reverência a”,
“adorar”.
Segundo o Dicionário Webster “Adoração é honrar com amor extravagante e extrema
submissão”.
O tema adoração domina a Bíblia de Gênesis à Apocalipse. Em Gênesis, descobrimos que a
queda ocorreu quando Adão falhou em adorar pela obediência à única ordem dada por Deus
(Gn 2.16,17). Em Apocalipse, aprendemos que toda a história culmina numa comunidade
eterna adorando na presença de um Deus amoroso (Ap 4.8-14).
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Jesus citou Deuteronômio 6.4,5 e o chamou de o maior mandamento: “Ouve, Israel, o
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda
a alma, de todo o entendimento e de todas as forças” (Mc 12.29-30).
No Salmo 95.6 temos o significado de adoração: “Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos;
ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou”. Como diz Derek Kidner, no comentário bíblico
afirma que: “cada um dos três verbos principais do v.6 implica em abaixar-se diante de Deus,
sendo que a palavra padrão para adorar nas Escrituras significa prostrar-se”.
ADORAÇÃO É O RECONHECIMENTO DE QUE SOMENTE DEUS É DIGNO DE SER ADORADO.
Adoração, no seu sentido original, requer prostração, humildade e reconhecimento da
superioridade de Deus em tudo. Adorar é mostrar o valor de Deus. Valorizar quem Deus é e
demonstrar que Deus tem valor, que somente Ele é digno.
O que é adoração? Adoração é para vida cristã o que a mola mestra é para um relógio, o que
um motor é para um carro. A adoração é o núcleo, o elemento essencial, o coração da vida
cristã.
Na mente de muitos cristãos, a palavra adoração significa a parte musical da liturgia, em
contraste com o sermão ou o ofertório. Porém, todos os elementos do culto são atos de
adoração. A verdadeira adoração é mais que apenas música. Você não precisa de música
para adorar!
Adoração é a busca constante de um coração que anseia cada vez mais pela presença de
Deus.
Grande parte do mundo oferece a falsa adoração, ou tipo de adoração errada, que se
concentra em coisas superficiais e materiais. O princípio bíblico que rege a adoração é este:
“o adorador se torna semelhante ao Deus ao qual ele adora”.
Veja o que diz o Salmos 115.5-8: “Têm boca e não falam; têm olhos e não vêem; têm ouvidos
e não ouvem; têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam; seus pés não andam; som
nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles
confiam”. O salmista nos mostra que os adoradores das imagens de escultura se tornam
semelhantes a elas. Assim como as imagens de escultura estão mortas, da mesma forma os
seus adoradores estão mortos espiritualmente.
Em contrapartida, os adoradores do Deus Todo-Poderoso, através da íntima comunhão com
o Pai, vão se tornando cada vez mais parecidos com Jesus, o Filho de Deus que se fez homem
e morreu em nosso lugar. A adoração bíblica e espiritual é o anseio da alma em contemplar a
glória e a beleza de Cristo. Quando os adoradores contemplam a Cristo, tem a alegria de
experimentar a presença dEle. A adoração atinge seu ponto máximo e glorioso quando a
nossa alma se perde na maravilha da glória e majestade de Deus.
Se você não é um verdadeiro adorador, tudo mais em sua vida está espiritualmente fora de
sintonia com Deus.
Adoração sugere aquela atitude que reconhece o trono de Deus. (G. Campbell Morgan).
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COMPARTILHANDO
1. Deus se agrada da minha adoração?
2. Adoração envolve aproximação, relacionamento e intimidade. Onde você precisa mudar
para ser um verdadeiro adorador (a)?

DESAFIOS
1. Comece seu dia adorando a Deus. Abra seus olhos pela manhã e contemple sua criação, o
ar que você respira e diga palavras de gratidão a Deus por você existir e conhecer os
propósitos de Deus.
2. Leia uma texto bíblico com dedicação. Ore encima do que a Palavra de Deus ministrou ao
seu coração.
3. Diga palavras agradáveis, de bênçãos, as pessoas ao seu redor, em casa, no trabalho, onde
estiver.
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ESTUDO Nº 4 - COMPROMISSO COM A IGREJA – SOMOS A IGREJA QUE ENSINA
OBJETIVO: Uma igreja saudável é a que aprende, vive e ensina a Palavra de Deus.
QUEBRA GELO: Você já participou de algum treinamento na igreja? Conte como foi.





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Efésios 4.11-13, 2 Pedro 1.3-8
FALANDO DO TEMA:
A Igreja de Cristo também tem o propósito de ensina e treinar seus membros até que
cheguem à maturidade espiritual. A maturidade cristã requer uma reordenação radical das
prioridades, deixando de viver para se agradar e passando a viver para agradar e obedecer a
Deus.
A chave para a maturidade é a consistência, ou seja, a perseverança em fazer as coisas que
sabemos nos aproximará de Deus. Essas práticas são conhecidas como disciplinas espirituais
e incluem coisas como leitura/estudo da Bíblia, oração, comunhão, serviço e administração.
No entanto, não importa o quanto trabalhemos nessas áreas, nada é possível sem a
habilitação do Espírito Santo dentro de nós. Gálatas 5.16 nos diz que devemos "andar no
Espírito". A palavra grega usada aqui para andar realmente significa caminhar com um
propósito em vista. Mais tarde, no mesmo capítulo, Paulo nos diz novamente que devemos
"andar no Espírito". Aqui, a palavra traduzida "andar" tem a ideia de levar as coisas "passo a
passo, um passo de cada vez". Trata-se de aprender a caminhar sob a instrução de outro — o
Espírito Santo. Estar cheio do Espírito significa que caminhamos sob o Seu controle. Ao nos
submetermos cada vez mais ao Seu controle, também veremos a manifestação do fruto do
Espírito em nosso viver diário. (Gálatas 5.22-23). Isso é característico da maturidade
espiritual.
UMA IGREJA SAUDÁVEL TREINA OS SEUS MEMBROS
É tarefa da igreja capacitar os seus membros para o desempenho do serviço do Senhor. Para
isto, ele levantou alguns dons especiais para esta tarefa, como os pastores, profetas,
evangelistas, apóstolos e mestres, conforme Efésios 4.11. Cada membro precisa ser
despertado quanto a sua identidade: quem sou eu? E motivado a cumprir a sua vocação:
para quê fui chamado. Para esta vocação, o Espírito o capacita com dons espirituais, e
quando treinado, poderá servir a Deus produzindo muitos frutos.
Jesus dedicou muito de seu ministério ao ensino, por isto era chamado de Mestre. Seja nas
sinagogas, no templo ou caminhando com seus discípulos e entre as multidões, ele sempre
trouxe o ensino das Escrituras (Mt 7.28-29; Lc 4.15; 24.27,32,44-45)
A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO NA IGREJA
Na igreja da Antioquia havia esta preocupação também (Atos 11.24-26). Quando Barnabé
chegou naquela comunidade percebeu que o trabalho que tinha pela frente era maior do
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que ele podia atender. Por isso foi buscar o jovem pregador de Tarso, que se tornou
conhecido pelo nome de Paulo, para ajudá-lo no seu ministério. Ninguém acreditava na
conversão de Saulo. Depois de sua conversão no caminho de Damasco a própria liderança da
igreja em Jerusalém pediu que ele voltasse para a sua terra natal. Eles não viam o que Deus
planejava para a vida daquele novo crente. Como ele era impetuoso e provocava reações
diversas entre os membros da igreja, todos tinham medo que a postura de Saulo, trouxesse
maior perseguição à nova igreja. Barnabé era um homem de visão diferente. Ele via além das
circunstâncias e aparências. Ele viu o que Saulo, sendo bem ensinado, poderia fazer pelo
reino de Deus. O resultado da fé de Barnabé fez de Saulo, um novo apóstolo, treinado e
capacitado para mudar a história do império romano.
Na liderança cristã não importa muito o estilo de sua liderança. O que conta é que ela seja
capacitadora. Ou seja, o líder cristão deve ensinar os seus liderados a fazerem o trabalho, da
mesma forma como Jesus treinou os seus discípulos pelo ensino e exemplo. O líder de uma
igreja que cresce está preocupado em desenvolver as potencialidades dos seus membros e
em lhes dar suporte e treinamento. Este é o perfil bíblico ideal de um líder cristão. O
apóstolo Paulo deixa claro que as pessoas que recebem os dons liderança da igreja (profeta,
apóstolo, evangelista, pastor-mestre) devem “preparar os santos para a obra do ministério”
(Ef 4.12). Quem deve fazer a obra de Deus são os membros e não os seus líderes. É sua
atribuição equipar, habilitar, treinar os membros para se realizarem a missão de pregar o
evangelho ao mundo.
COMPARTILHANDO
1. Você tem sido treinado pelos líderes da sua igreja?
2. Você tem respondido ao chamado de sua liderança, ao treinamento?
3. Fale com suas próprias palavras o versículo de 2 Timóteo 2.2.
DESAFIOS
Todo o crente é um discípulo que precisa continuar a aprender a´te seu último dia de vida ou
a volta de Cristo. A Bíblia é o conteúdo do ensino cristão e a igreja é o centro de
treinamento para sua vida inteira.
1. Procure conhecer como funcionam os treinamentos em sua igreja e coloque-se a
disposição em ser treinado para servir a Deus da melhor maneira.
2. Em sua célula, tem algo que você pode fazer, ajudando sua liderança e os membros da
célula? Converse com seu líder (oração, visitação, telefonema, marketing, evangelismo, etc).
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ESTUDO Nº 5 - COMPROMISSO COM A IGREJA – SOMOS DISCÍPULOS DE CRISTO
OBJETIVO: Uma igreja saudável é a que ensina a sermos semelhantes a Jesus Cristo.
QUEBRA GELO: Religioso e discípulo. Qual a diferença? Como você se vê?





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Atos 11.19-26, II Timóteo 2.1-2.
FALANDO DO TEMA:
O projeto de Deus é ter uma família de filhos semelhantes a seu filho Jesus Cristo (Rm 8.29).
E para cumprir este propósito, Jesus Cristo empreendeu um modelo que deveria ser seguido
por todas as gerações até que Ele volte: o discipulado (Mt 28.19.). Nos seus últimos três anos
aqui na terra, Jesus escolheu doze homens e se comprometeu em capacitá-los para o maior
empreendimento de resgate de vida sobre toda a terra: homens pescando homens, ao qual
ele chamou de discipulado.
É claro, que depois da morte e ressurreição de Cristo, aqueles homens não teriam mais a
presença física de seu mentor, por isto eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do
alto fosse revestidos de poder (At 1.8). Esta é uma promessa que se cumpriu em
Pentecostes, e todas as impossibilidades se dissiparam para aquela primeira geração de
discípulos de Cristo. Nesta oportunidade, Pedro, agora cheio do Espírito Santo abriu a sua
boca a anunciar que o Messias prometido tinha vindo a esta terra, viveu entre nós, morreu,
ressuscitou e foi assunto aos céus, e Ele é Jesus. Logo, 3000 pessoas entregaram suas vidas a
Jesus. E aquelas 120 pessoas que permaneceram no cenáculo de oração, tornaram-se
responsáveis em cuidar destes novos filhos de Deus.
EDIFICANDO A PRÓXIMA GERAÇÃO
A partir do capítulo 8 de Atos, podemos perceber que os discípulos que até aquele momento
se concentraram em Jerusalém, sofreram muitas perseguições, e começaram a deixar este
local para irem até Judeia, Samaria e aos confins da terra. Este empreendimento alcançou o
apóstolo Paulo, que se tornar um dos discípulos valiosos nas mãos de Jesus. Mesmo não
tendo convivido pessoalmente com Cristo, Paulo foi ensinado por Barnabé a cerca das
verdades das Escrituras apontando que o caminho é Jesus (At 11.25-26).
COMPARTILHANDO:
1. Quais características na vida de Barnabé que foram marcantes na transformação da vida
do apóstolo Paulo?
Paulo, depois desta experiência, tornou-se um proclamador da salvação em Cristo Jesus por
todo o Império Romano. Em cada uma de suas viagens missionárias, uma nova comunidade
de irmãos nascia, e para que o trabalho não se perdesse, ele permanecia por dias, meses e
até anos entre eles, para que a Palavra ensinada não se perdesse. Paulo procurar deixar em
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cada local verdadeiros discípulos de Cristo. Podemos destacar Silas, Tito, Timóteo, Filemon,
etc. E o que Paulo ensinava, ele exortava a que seus discípulos fizessem o mesmo (II Tm2.2).
COMPARTILHANDO:
1. Qual a importância de compartilhar aquilo que já aprendemos das Escrituras e da vida de
Jesus?
2. Como esta realidade está sendo vivenciada por você?

CONCLUSÃO
O maior desafio da igreja de hoje é a formação de discípulos autênticos de Jesus. As pessoas
são chamadas a entregar as suas vidas a Jesus como seu Salvador pessoal, mas dispensadas
de uma vida de compromisso, aprendizado e obediência as Escrituras. A igreja de Cristo
precisa fazer um retorno ao princípio estabelecido por Jesus, de Mateus 28.20-21, em
ensinar a todos crentes, todas as coisas que Ele ensinou. Isto se chama discipulado. Isto se
chama vida com Cristo.
DESAFIOS
1. Analise as passagens bíblicas a seguir, e compartilhe com sua célula, quais as exigências
que Jesus faz para alguém ser seu discípulo.




Marcos 8.34
Mateus 16.24
Lucas 14.25-33

2. Observando sua célula, como você pode contribuir de modo eficaz para que a experiência
do discipulado seja vivenciada nos dias de hoje. Compartilhe.
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ESTUDO Nº 6 - COMPROMISSO COM A IGREJA – COMUNHÃO COM CRISTO E OS
IRMÃOS
OBJETIVO: Uma igreja saudável é a que impulsiona seus membros a comunhão com Deus.
QUEBRA GELO: Nesta última semana, o que Deus falou a você de modo bem específico?





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Hebreus 10.25; I João 1.1-4
FALANDO DO TEMA:
Aqueles que nunca se relacionaram com Jesus Cristo têm uma concepção errônea sobre o
que seja a igreja. Para estas pessoas, a igreja é um lugar onde dizem que Deus mora e as elas
vão ali fazer suas orações e súplicas. Elas identificam a igreja apenas como o templo. A igreja
como templo, é a penas um local onde se possa congregar certo número de pessoas e serem
ensinadas a ter comunhão com Deus e seu Filho Jesus Cristo, mas na realidade, a igreja é o
corpo de Cristo, como já vimos nas lições anteriores. A igreja é composta por todos aqueles
que são salvo, ou seja, confiaram a suas vidas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Os cristãos se reúnem com o objetivo de estimular uns aos outros a comunhão uns com os
outros, mas principalmente com Deus. A igreja de Jesus Cristo não é uma religião, mas um
relacionamento pessoal com Ele.
UNIDADE NO CORPO DE CRISTO
“Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito.” I Co 12.13.
O Espírito Santo foi derramado em nossos corações e Ele nos ensina a orar, anos
relacionarmos com o Pai. Ele é quem nos uni no Corpo de Cristo, a igreja.
Unidade significa que todos os membros do corpo de Cristo estão interligados e são dirigidos
por uma cabeça: Cristo. Esta é uma unidade espiritual criada pelo Espírito Santo, é uma
instituição humana e exterior. Cada crente é responsável em trabalhar para preservar esta
unidade e aumentar a sua comunhão com Cristo e com seus irmãos de fé. É por meio do
corpo de Cristo que somos aperfeiçoados.
COMUNHÃO VERTICAL
“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor”.
I Co 1.9.
O Apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto, afirma que todos os cristão foram chamados
à comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. O cristão precisa desde seu nascimento
espiritual aprender a desenvolver sua comunhão com Deus. Entre as práticas essenciais, ele
precisa ler e meditar nas Escrituras Sagradas e da oração. Por meio da Bíblia, Deus se dará a
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conhecer e ele conhecerá a vontade de Deus em todas as áreas de sua vida. Através da
oração, Ele aprende a se comunicar com Deus, quanto aos mínimos detalhes de sua vida,
bem como a interceder por outros.
COMUNHÃO HORIZONTAL
O livro de Atos capítulo 2, verso 42 ensina sobre a perseverança dos cristãos em estarem
juntos. Não era apena uma questão de estar juntos, mas vivenciarem as coisas em comum.
Eles se importavam ao ponto de orar juntos, aprenderem da Bíblia juntos, a compartilhar as
necessidades e sofrerem juntos pela causa do evangelho. E todas estas práticas os
fortaleciam mais, ao ponto de suas vidas atraírem outros a comunhão com Cristo. (Atos 6.7)
COMPARTILHANDO



É possível termos comunhão com Deus e não termos com os nosso irmãos? Em
outras, palavras, é possível ser cristão sozinho?
O que é abominável a Deus de acordo com Provérbios 6.16-19?

DESAFIOS
1. Todos nós conhecemos pelo menos um crente que estava em nosso meio, mas por algum
motivo se afastou. Que tal programarmos uma visita a esta pessoa? Fazer uma serenata?
Dar um telefonema?
2. Que tal ajudar um irmão da célula que esteja com dificuldades de ler a Bíblia diariamente?
Prontifique-se a ler ou gravar um áudio de um capítulo da Bíblia e enviar a esta pessoa?
Podemos começar com um capítulo de Provérbios, seguindo o capítulo com o calendário: dia
1º, capítulo 1.
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ESTUDO Nº 7 - COMPROMISSO COM A IGREJA – SERVINDO À CRISTO
OBJETIVO: Uma igreja saudável é a que ensina a sermos servos de Cristo.
QUEBRA GELO: Com qual idade você começou a trabalhar? Como foi sua primeira
experiência?





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Colossenses 3.22-25
FALANDO DO TEMA:
No livro de Atos, capítulo 11.26 menciona que em Antioquia os crentes foram, pela primeira
vez, chamados de cristãos. A vida de Cristo neles estava refletindo a imagem de Cristo
através de suas palavras e atitudes. Ser chamado de cristão significa ser identificado como
um seguidor de Jesus Cristo, da mesma forma que os não cristãos eram seguidores de César.
Quando uma pessoa fazia uma decisão por Cristo, ela estava cônscia de seu chamado em
trabalhar para Cristo. Isto não quer dizer, que ela deveria abandonar tudo o que fazia, mas
onde estava, iria florescer. Ela daria frutos.
TRABALHADORES NA SEARA
A origem do trabalho é descrita no livro de Gênesis. Na passagem de abertura, Deus é o
trabalhador primário, ocupado com a criação do mundo (Gênesis 1.1-15). A Bíblia diz que
Deus trabalhou por seis dias e descansou no sétimo. Deus foi o primeiro a trabalhar sobre a
terra; portanto, o legítimo trabalho reflete a atividade de Deus. Porque Deus é
inerentemente bom, o trabalho também é inerentemente bom (Salmo 25.8, Efésios 4.28).
Além disso, Gênesis 1.31 declara que quando Deus viu o fruto do Seu trabalho, Ele disse que
era tudo "muito bom", alegrando-Se com o resultado. Por este exemplo, é evidente que o
trabalho deve ser produtivo e deve ser conduzido de uma maneira que produza um
resultado da mais alta qualidade. A sua recompensa é a honra e satisfação que vêm de um
trabalho bem feito.
A igreja de Cristo é uma comunidade que trabalha e todo crente é um trabalhador na seara
do Senhor. Está foi a segunda oração ensinada por Jesus, depois da oração do Pai nosso: “E
lhes fez a seguinte advertência: “A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai,
pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara”. Lc 10.2.
Philip Kotler disse o seguinte: “Existem três tipos de pessoas: as que fazem as coisas
acontecer, as que ficam vendo as coisas acontecer e as que perguntam: o que aconteceu?
Jesus disse em João 4.34 “A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me
enviou e realizar a sua obra”. Ou seja, Jesus veio a este mundo com uma tarefa a ser
cumprida, a de salvar todo o que está perdido. Ele preparou doze discípulos com este
mesmo propósito, de levarem a mensagem de salvação a toda nação. Como membros de
seu corpo, também somos responsáveis em compartilhar esta mensagem com aqueles que
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estão próximos de nós, como familiares, amigos e vizinhos, como também os de longe.
Todos nós, cristãos, somos trabalhadores na seara de Cristo.
COMPARTILHANDO
1. Leiam os textos bíblicos abaixo e compartilhem o que eles falam sobre a produtividade do
trabalhador:




João 15.1,2, 5 e 8
I Coríntios 15.58
II Coríntios 5.10

2. Você é feliz e abençoado no seu trabalho? Leia o Salmo 128.2.

DESAFIOS
1. Podemos perceber o trabalho na igreja de duas formas: internamente e externamente.
Internamente, queremos enfatizar a edificação, conforme I Tessalonicenses 5.11. E
externamente, estamos evangelizando (I Coríntios 16.8-9, Mateus 28.18-20). Como a Célula
poderá nesta semana trabalhar na obra do Senhor de modo prático?
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ESTUDO Nº 8 - COMPROMISSO COM A IGREJA – FAZENDO MISSÕES
OBJETIVO: Uma igreja saudável é a que faz o trabalho missionário.
QUEBRA GELO: Você





Louvor e adoração
Falando do tema
Compartilhando
Oração e ministração

TEXTOS BÍBLICOS: Mateus 28.18-20, Atos 1.8.
FALANDO DO TEMA:
A tarefa final da igreja é a obra missionária. Oswald Smith declarou; “Se Deus quer a
evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar as missões, então te opões à vontade
de Deus”. Todas as atividades desenvolvidas pela igreja devem culminar em fazer o trabalho
missionário. Uma igreja saudável é aquela que participa ativamente dos propósitos de Deus
no mundo e para o mundo. O chamado de Deus para o crente é onde ele está e até os
confins da terra. (Mateus 28.18-20, Atos 1.8).
FAZENDO MISSÕES ONDE ESTOU PLANTADO
Muitos crentes têm um entendimento errado quanto ao trabalho missionário. Alguns
pensam que fazer missão é um chamado para pessoas especiais e capacitadas. Outros
pensam que missão é para outras igrejas e não a sua. Outros ainda pensam que fazer missão
é somente para terras distantes. Em Atos 1.8, o ensino de Cristo, é que a capacitação do
Espírito Santo é para todo crente que crê, com o objetivo de ser testemunha tanto em
Jerusalém (onde ele está), quanto a Judéia (sua cidade), Samaria (seu Estado), e até os
confins da terra. Todo trabalho missionário começa onde estamos. Vemos a necessidade de
compartilhar o evangelho com as pessoas ao meu redor, meus amigos, vizinhos, comunidade
e prossigo até os confins da terra.
A igreja local é quem deve capacitar seus membros para o trabalho missionário (Efésios
4.11-13). Preparando-os com ferramentas adequadas e conhecimento bíblico para
exercerem o ministério.
COMPARTILHANDO
1. Você já leu algum livro de missões? Fale sobre ele.
2. Já assistiu algum filme ou documentário missionário?
3. Ouviu algum testemunho de algum missionário? Conte de quem foi e onde.
AS CÉLULAS COMO OPORTUNIDADE DE FAZER MISSÕES
As células ou pequenos grupos nos lares são estratégia excelente no trabalho missionário.
Existem vários lugares que não têm nenhuma expressão do evangelho, e o trabalho de uma
célula, é uma oportunidade de alcançar nossos vizinhos e amigos com as boas novas. Alguns
países são tão fechados para a proclamação do evangelho, que os governos não permitem a
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abertura de igrejas, e a célula é uma grande oportunidade de cumprir o trabalho
missionário. Porque ela não precisa de uma estrutura de paredes e tijolos, pois entendemos
que ela é a igreja viva, em movimento. Ela pode acontecer nas escolas, universidades,
hospitais, escritórios, nas praças, etc.
COMPARTILHANDO
1. Você dedica algum tempo em oração pelo trabalho missionário?
2. Você contribui para o sustento de algum missionário no campo?
3. Gostaria de adotar com sua célula um missionário da igreja, em oração, sustento e
comunicação?
“Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo
missionário” Dick Hills. Assuma o seu chamado onde você está. Peça ao Espírito Santo para
encher sua vida de seu poder, graça e autoridade na proclamação do evangelho onde está
plantado. Comece na sua escola, no seu trabalho (horário de descanso e não de trabalho!).
Aproveite as oportunidades que Deus colocar diante de você. E assim estaremos
contribuindo em cumprir a grande comissão de Jesus em nossa geração.

DESAFIOS
1. Entre em contato com o departamento de missões e adote um dos missionários que a
igreja está apoiando em missões.
2. Convide algum missionário da igreja para compartilhar na célula o seu testemunho
(Missionário da nossa igreja).
3. Escrevam mensalmente uma carta de incentivo e apoio a este missionário que adotaram.
Será de grande valia.
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