
 
Estudo de Célula – Semana de 22/03/20 a 28/03/20 

 

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

 

4º ESTUDO: ENTENDA AS PALAVRAS DE ADOÇÃO (4/7) 

BASE BÍBLICA: “Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: ‘Eloí, Eloí, lamá sabactâni?’ 
que significa: ‘Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste?’” Mateus 27:46 
 

 

OBJETIVO: Conscientizar os participantes de que os filhos de Deus nunca estão sozinhos. 
 

 COMPARTILHAMENTO: 
1- HOUVE ALGO QUE CRISTO EXPERIMENTOU FORTEMENTE NA CRUZ: A SOLIDÃO. ELE 

CARREGOU SOZINHO O PESO DO PECADO DE TODA A HUMANIDADE E, POR ISSO, 
EXPERIMENTOU ALGO QUE NUNCA HAVIA EXPERIMENTADO ANTES, A SEPARAÇÃO DE DEUS 
PAI. VOCÊ JÁ PASSOU OU TEM PASSADO POR SENTIMENTOS DE SOLIDÃO, DEPRESSÃO OU 
ABANDONO? COMO VOCÊ ENXERGA A PRESENÇA DE DEUS NESSAS SITUAÇÕES? 
 

A quarta frase de Jesus na Cruz diz respeito ao fato de que, nEle nós somos Adotados. 
Muitas pessoas sentem-se solitárias. Uma das marcas da orfandade é o sentimento de abandono e 
solidão, mesmo que se esteja em volta de muitas pessoas. Jesus passou pelo abondono do Pai na 
cruz, para que nós nunca tivéssemos que passar por ele. Se somos filhos de Deus, não importa quão 
abandonado ou solitário nos sintamos, Deus sempre esteve, e está conosco exatamente agora. 
 

2- COM BASE NO CONHECIMENTO QUE VOCÊ TEM DA PALAVRA DE DEUS, EM SEU 
ENTENDIMENTO, COMO OS FILHOS DE DEUS DEVEM LIDAR COM A DOR E COM O 
SENTIMENTO DE SOLIDÃO? 

      Conforme a Palavra de Deus, diante da dor e do sentimento de solidão os filhos de Deus, precisam: 
 

➢ ENTENDER QUE PODEM AMADURECER NESTE PROCESSO – TIAGO 1.2-4 “Considerem 
motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem 
que a prova da sua fé produz perseverança (...), a fim de que vocês sejam maduros e 
íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.” (Vivemos em um mundo caído pelo pecado, e 
estamos expostos às más escolhas de outras pessoas, da sociedade e até de nós mesmos. Por 
isso, enfrentamos nesta terra dificuldades e injustiças. Será que temos amadurecido em meio às 
experiências difíceis da vida? Que lições o Espírito Santo tem nos ensinado? As adversidades da 
vida geram ensinamentos preciosos, que culminarão em muitas bênçãos para nós). 
 

➢ DECIDIR SEMPRE PELO CAMINHO DA OBEDIÊNCIA. LUCAS 22.42  “Ele se afastou deles 
a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: ‘Pai, se queres, afasta de mim 
este cálice; contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.’” (Nossa vontade nunca é 
sofrer ou sentir que Deus está distante. A vontade do Jesus homem não era passar pela Cruz, mas a Sua 
obediência ao Pai prevaleceu. Jesus obedeceu, passou pela cruz e recebeu a recompensa. Em tempos de 
pressão, não devemos ceder, devemos obedecer ao que Deus nos pede, pois o milagre acontece no 
caminho da obediência). 
 

➢ ADOTAR UM ESTILO DE VIDA DE ESPERANÇA. HEBREUS 13.5 “... porque Deus mesmo 
disse: “Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.’” (Nossa esperança vem da certeza de que 
Ele sempre está presente, bem perto de nós. Um dos nomes de Cristo é Emanuel, que 
significa “Deus conosco.” Ele não está distante ou indiferente à nossa dor! A verdade de que 
Ele está presente é maior que nossos sentimentos e emoções. Por isso, devemos adotar um 
“estilo de vida de esperança”, cuidar de nossa saúde física e mental, buscar a Deus,  cercar-
nos de pessoas de Deus, persistir orando, lendo a Palavra e confiando sempre que a 
tempestade irá passar!) 

 

❖ PARA CONTINUAR PENSANDO: “O pior aspecto da crucificação para Jesus foi ficar 
separado de Seu Pai. Mas por Ele ter se disposto a fazer isso, eu e você podemos ter 
certeza de que nunca seremos separados do nosso Pai celestial, nem por um minuto se 
quer”. (Steven Furtick) 
 

❖ CONTRIBUA: Primeira Igreja Batista de Andrade Araújo - CNPJ 42.603.670/0001-42 
BANCO ITAU - Agência: 4562 - Conta Corrente: 57549-0 
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