
 
Estudo de Célula – Semana de 15/03/20 a 21/03/20 

 

SÉRIE: 40 DIAS PARA PÁSCOA 
“Meditando nas 7 últimas palavras de Jesus” 

 

3º ESTUDO: RECEBA AS PALAVRAS DE RELACIONAMENTO E CUIDADO  (3/7) 

BASE BÍBLICA: “Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem Ele amava, disse à sua 

mãe: ‘Aí está o seu filho’, e ao discípulo: ‘ Aí está a sua mãe’”  João 19.26-27 

OBJETIVO: Levar os participantes a compreenderem a importância do relacionamento com Deus Pai e uns 
com os outros, na família espiritual. 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
1- Nas duas primeiras milhas de nossa jornada espiritual, recebemos o perdão e a salvação de Deus. A 

terceira milha é quando somos trazidos para um relacionamento com Deus Pai e com nossos irmãos. 
Devemos abraçar e aproveitar ao máximo estes relacionamentos. A IGREJA TEM SIDO COMO UMA 
FAMÍLIA PARA VOCÊ? COMO TEM SIDO O SEU RELACIONAMENTO COM DEUS PAI E COM OS 
SEUS IRMÃOS? 
 

Jesus faz de nós uma família, tendo Deus como Pai e uns aos outros como irmãos e irmãs. Assim como 
a cruz era formada por duas vigas, Jesus une Seus seguidores aqui na Terra com o Pai do Céu em um 
relacionamento vertical, e une os cristãos uns aos outros em um relacionamento horizontal. Termos um 
relacionamento de família sempre foi o plano de Deus para nós. 
 

2- O evangelho de João traz as significativas palavras, em que Jesus designou João para que cuidasse 
de Maria, sua mãe, como sua própria família. Deus cuida de nós, mas Ele faz isso através da família 
espiritual que Ele nos colocou. EM SEU ENTENDIMENTO, COMO PODEMOS DESFRUTAR DO 
CUIDADO DE DEUS ATRAVÉS DO RELACIONAMENTO COM NOSSOS IRMÃOS? 

 

Para desfrutarmos do cuidado de Deus, através dos relacionamentos com nossos irmãos, precisamos: 
 

➢ ENTENDER E ACEITAR QUE CRISTO NOS DEIXOU UMA FAMÍLIA, A IGREJA - 1 JOÃO 
3.1a “Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de 
Deus, o que de fato somos!” (Jesus instituiu uma nova família para o discípulo João e Sua 
mãe, Maria. Da mesma forma, Ele dá a cada um de nós uma nova família espiritual. Esta família 
se chama igreja. Ele pagou o mais alto preço para que fôssemos igreja e, pelo Espírito Santo, 
somos ligados espiritualmente a ela. Você tem valorizado a sua família da fé? Tem desfrutado 
dos benefícios e assumido as responsabilidades de ser parte dela? Ser igreja é fundamental 
para que vivamos e nos aprofundemos no caminho à presença do Pai.) 
 

➢ SABER QUE DEUS É O PAI DE NOSSA FAMÍLIA ESPIRITUAL – GÁLATAS 4.6-7 “E, 
porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele 
clama: ‘Aba, Pai’. Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus 
também o tornou herdeiro.” (Na família espiritual, temos um Pai. Ainda que o nosso pai 
terreno tenha sido difícil, ausente e, certamente imperfeito, o nosso Pai eterno é perfeito e 
capaz de suprir todas as lacunas do nosso coração. Quando recebemos e assumimos nossa 
identidade de filhos de um Pai de amor, ficamos livres e aptos para desenvolvermos 
relacionamentos saudáveis, maduros e felizes com as pessoas de nossas vidas. Deixemos que 
o nosso Pai traga cura para nós e nos leve a uma vivência linda de relacionamentos 
interpessoais marcados pela presença Dele.) 
 

➢ ACEITAR UNS AOS OUTROS EM AMOR – GÁLATAS 3.28 “Não há judeu nem grego, 
escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.” (O amor 
rege a família espiritual de Jesus. Nessa família, amamos e aceitamos uns aos outros, o que 
não significa que somos condescendentes com o pecado, mas que aprendemos uns com os 
outros e honramos uns aos outros por quem são em Jesus. Você tem recebido este olhar de 
Jesus em relação às pessoas da Sua família espiritual?) 

 
❖ PARA CONTINUAR PENSANDO: “A igreja é a família de Deus na Terra. Agir como família 

é o caminho para a unidade que Jesus deseja para nós.” Steven Furtick 
 


	Estudo de Célula – Semana de 15/03/20 a 21/03/20
	3º ESTUDO: RECEBA AS PALAVRAS DE RELACIONAMENTO E CUIDADO  (3/7)
	COMPARTILHAMENTO:
	1- Nas duas primeiras milhas de nossa jornada espiritual, recebemos o perdão e a salvação de Deus. A terceira milha é quando somos trazidos para um relacionamento com Deus Pai e com nossos irmãos. Devemos abraçar e aproveitar ao máximo estes relaciona...
	Jesus faz de nós uma família, tendo Deus como Pai e uns aos outros como irmãos e irmãs. Assim como a cruz era formada por duas vigas, Jesus une Seus seguidores aqui na Terra com o Pai do Céu em um relacionamento vertical, e une os cristãos uns aos out...
	2- O evangelho de João traz as significativas palavras, em que Jesus designou João para que cuidasse de Maria, sua mãe, como sua própria família. Deus cuida de nós, mas Ele faz isso através da família espiritual que Ele nos colocou. EM SEU ENTENDIMENT...
	Para desfrutarmos do cuidado de Deus, através dos relacionamentos com nossos irmãos, precisamos:
	 ENTENDER E ACEITAR QUE CRISTO NOS DEIXOU UMA FAMÍLIA, A IGREJA - 1 JOÃO 3.1a “Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos!” (Jesus instituiu uma nova família para o discípulo João e Sua mãe,...
	 SABER QUE DEUS É O PAI DE NOSSA FAMÍLIA ESPIRITUAL – GÁLATAS 4.6-7 “E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: ‘Aba, Pai’. Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus ta...
	 ACEITAR UNS AOS OUTROS EM AMOR – GÁLATAS 3.28 “Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo Jesus.” (O amor rege a família espiritual de Jesus. Nessa família, amamos e aceitamos uns aos outros, o que não s...
	 PARA CONTINUAR PENSANDO: “A igreja é a família de Deus na Terra. Agir como família é o caminho para a unidade que Jesus deseja para nós.” Steven Furtick


