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EDIFICAÇÃO

O Eclesiastes experimentou tudo isso e
muito mais e se defrontou com a profunda
Você vive uma vida de paz? Se não, o que angústia de uma vida vazia e sem sentido.
em sua vida precisa ser pacificado?
A experiência do autor aponta para um erro
Você precisa da paz de Jesus?
comum da humanidade: achar que existe
algo neste mundo material, finito e
imperfeito que dê sentido à nossa
existência.
JULHO – QUARTA SEMANA
De 24 a 30 de julho
Texto – Eclesiastes 2:1‐11

EDIFICAÇÃO
O texto que lemos é um dos mais
angustiantes de toda a Bíblia. O Eclesiastes
experimenta na própria pele o que é o
sonho dourado de muitas pessoas. Sem
limites, o autor bíblico declara que deu
vazão a todos os seus desejos em busca de
satisfação e prazer. Ele não se negou nada e
experimentou tudo aquilo que poderia lhe
proporcionar alegria.

Nada neste mundo é grande o bastante
para preencher o enorme vazio que só pode
ser preenchido pelo Deus Eterno. No fim do
livro, o Eclesiastes diz que o que importa
realmente para nós é temer ao Senhor e
guardar os seus mandamentos (Ec 12:13). A
vida passa a ter sentido quando é vivida em
Deus e para Deus.
APLICAÇÃO
Onde a sua vida encontra sentido?
Precisamos avaliar com cuidado onde está o
sentido de nossas vidas. Vivemos em
função do prazer da alegria passageira e de
coisas materiais que a traça e a ferrugem
destroem?

Muitas vezes pensamos que uma vida de Outra pergunta importante é: O que você
prazer e abundancia pode resultar em um precisa para ser feliz? Onde está o seu
coração em paz e alegre.
coração quando você olha para os sonhos
de sua vida?
Quem não gostaria de ter uma casa
maravilhosa ou um carro caríssimo? Quem
não ficaria feliz em poder comprar tudo o
que lhe viesse à cabeça e não ter limites de
gastos?

Cristo, a Vida Excelente

Roteiro para Reunião de Célula
MINISTÉRIO EM CÉLULAS

Encontro - Início, onde o líder e os
membros da Célula terão um tempo de
informalidade, onde o quebra-gelo pode
ser feito.
Exaltação - Momento onde toda Célula terá
um tempo de Adoração através de
cânticos.
Edificação - Tempo de compartilhar a
palavra e conversar sobre o tema
proposto.
Evangelismo - Momento de orar e buscar
uma estratégia para trazer para a Célula
quem desejamos.

JULHO – PRIMEIRA SEMANA

Não existe vida cristã sem obediência a
Deus e aos Seus mandamentos. É preciso
que vivamos a vida com cuidado de
estarmos fazendo exatamente aquilo que
agrada a Deus e nada mais.

Po d e m o s d e s ca n s a r e m m e i o a o
desespero, pois a nossa vida não se limita a
esse mundo e um dia Jesus voltará para nos
resgatar.

EDIFICAÇÃO

APLICAÇÃO

Pureza tem a ver com estar limpo e sem
contaminação. Quando a água é pura, isto
significa que não há nada além de água em
sua composição, não há nada que a
contamine, que a envenene, que
prejudique sua natureza.

Você tem guardado os mandamentos do
Senhor?

Podemos descansar em meio ao luto, pois
assim como Cristo ressuscitou, todos os
q u e c o m E l e m o r re re m t a m b é m
ressuscitarão.

De 3 a 9 de julho
Texto – Salmos 119:9‐16

Quando nossa natureza humana se purifica,
nossos olhos espirituais se abrem para a
presença acalentadora e constante de
Deus. Por isso Jesus chamou de bem‐
aventurados os que são limpos de coração,
pois os limpos de coração verão a Deus
(Mateus 5:8).
O que nos suja é o pecado. Ou seja, tudo
aquilo que desejamos, pensamos e fazemos
que afronta o caráter bondoso, justo e
santo de Deus. Por outro lado, o que nos
limpa é o sangue precioso de Jesus (1 Jo
1:7), ou seja, uma vez recebendo Jesus em
nossas vidas, crendo em seu sacrifício em
nosso lugar e nos arrependendo de nossos
pecados, Ele nos purifica.
Mas, o que faz com que nossa pureza
permaneça brilhando é uma vida fiel à
Palavra de Deus. A vida na Palavra,
estudando‐a, meditando‐a e obedecendo‐a
faz com que permaneçamos puros diante
de Deus.

Você tem lido a Bíblia e meditado nela?
Você precisa confessar algo para que viva
conforme a vontade de Deus?

JULHO – SEGUNDA SEMANA
De 10 a 16 de julho
Texto ‐ Salmos 138
EDIFICAÇÃO
Deus é fiel e devemos glorificá‐Lo por isso.
Deus é fiel à Sua Palavra, ao que Ele
prometeu, por isso podemos descansar
nEle já que todas as promessas que Ele nos
fez se cumprirão.
Podemos descansar mesmo em meio à
angústia, pois Ele está conosco.
Podemos descansar em meio à dor, pois Ele
nos cura.
Podemos descansar em meio às incertezas,
pois Ele é a verdade.

JULHO – TERCEIRA SEMANA
De 17 a 23 de julho
Texto – Provérbios 16:7

Podemos descansar em meio à culpa, pois
Ele nos livra da culpa por meio do perdão.
Podemos descansar em meio à luta, pois
Ele batalha ao nosso favor.
Podemos descansar sempre, pois Deus é
eternamente fiel.
APLICAÇÃO
Em meio a você precisa descansar? É
importante que hoje tenhamos a certeza
em nossos corações, a partir do
compartilhar da Palavra e das orações, que
o Senhor é fiel. Nem sempre somos livres
do sofrimento, mas em meio ao sofrimento
podemos descansar em Deus. Ele está
presente em nosso meio.
Vamos compartilhar nossas necessidades,
dores e angústias e por meio da oração
acolher em nossos corações a verdade
maravilhosa de que nosso Deus é fiel e nos
ama incondicionalmente.

EDIFICAÇÃO
Paz não é ausência de luta. Lutar faz parte
da vida e quando conquistamos nossos
objetivos desfrutamos da honra de poder
vencer de cabeça erguida nossos desafios.
Ausência de paz é quando a luta toma
conta de nosso interior, quando nossa
cabeça vive em função da batalha e a vida
inteira se transforma em uma guerra. Falta
de paz é a tribulação que domina a vida.
A presença do Senhor acalma o coração do
homem e lhe dá descanso em meio às
turbulências. É possível estar em paz
mesmo tendo muitos desafios pela frente.
Neste sentido, paz é diferente de
tranquilidade ou conforto.
Jesus nos deixou Sua paz, que não é uma
paz como a paz do mundo (João 14:7). No
mundo a paz é conquistada com esforço e
se limita a uma tranquilidade
momentânea. No Reino de Deus a paz é
dada, gratuita e eterna, e mesmo em meio
às tribulações, a paz que enche a nossa
vida não pode ser arrancada.
Viver ao lado de Deus é certeza de uma
vida pacificada, onde as lutas são sempre
menores do que a presença poderosa do
Senhor.

