
                      Estudo de Célula – Semana de 31/01/21 a 06/02/21  
 

 

TEMA: IGREJA FAMÍLIA 
 

OBJETIVO: Conscientizar o grupo de que, a igreja é muito mais que um local para frequentar, é uma família para 
pertencer. 
 

BASE BÍBLICA: “Deus dá uma família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. 
Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida.” (Salmos 68.6)  
 

“Agora vocês já não são mais estranhos a Deus nem forasteiros, mas sim membros da própria família de 
Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele.” (Efésios 2.19) 
 

COMPARTILHAMENTO: 

1- NÓS NÃO FOMOS CHAMADOS PARA APENAS FREQUENTAR UMA IGREJA LOCAL. PODEMOS 
FREQUENTAR SHOPPINGS, CLUBES, MERCADOS, OU FARMÁCIAS, MAS NÃO FREQUENTAMOS UMA 
IGREJA. A IGREJA JAMAIS PODE SE LIMITAR A UM LUGAR DE CONSUMO OU DE INTERESSE, A IGREJA É 
UMA FAMÍLIA PARA PERTENCER, PERMANECER E SER. TENDO EM VISTA ESSA DEFINIÇÃO, PARA 
VOCÊ, QUAIS SÃO AS BENÇÃOS DE PERTECER A UMA IGREJA FAMÍLIA? 
 

     Dentre muitas bençãos, destacamos aqui que pertencer a uma Igreja família nos proporciona: 
 

 UM NOME – LUCAS 1.31 “Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.” 
Todos nós, quando nascemos, recebemos um nome. Não é diferente no Reino de Deus, porque nos foi 
dado um nome. “Cristão” é uma expressão que nos identifica com Cristo, nos faz participantes do Reino de 
Deus. Espiritualmente falando nós precisamos definir de qual família espiritual nós fazemos parte. Nossa 
família espiritual é a nossa igreja local: Igreja Batista Supere, então o nosso sobrenome é IBS. 

 IDENTIDADE – LUCAS 1.35 “O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 
Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, 
Filho de Deus.” O nome do bebê seria Jesus, mas seria chamado de Santo e Filho de Deus. A forma 
como somos chamados define nossa identidade. Nos céus o nosso nome é SANTO, FILHO DE DEUS! 
Não devemos viver baseados no que a terra diz ao nosso respeito, mas sim o Céu! 

 ACEITAÇÃO - LUCAS 3.22 “E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como 
pomba. Então veio do céu uma voz: “Tu és o meu Filho amado; em ti me agrado.” No ambiente da 
Igreja família nós somos aceitos como nós somos, mas a maturidade vai nos levar a novos níveis com 
Deus. É na igreja família que nos alinhamos, ajustamos, enfim, crescemos. (Ler João 19.25-27) 

 VALORIZAÇÃO - LUCAS 4.18,19 “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para 
pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e 
recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do 
Senhor” Jesus recebeu um nome, uma identidade para fluir em seu chamado! Você tem um valor! 
Recebeu dons de Deus para fluir neles dentro do Reino, da igreja. Você foi chamado para levar os 
valores do Reino e assim liberdade aos cativos. 

 MISSÃO - MATEUS 28.19,20 “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E 
eu estarei com vocês, até o fim dos tempos.” Deus nos chamou para ganharmos todas as pessoas para 
Jesus! Essa é a nossa responsabilidade nesta família. 

 VISÃO - FILIPENSES 2.1-2 “Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma 
exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, 
completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só 
atitude.” Como família , nós temos o nosso jeito de ser. Decidir permanecer nesta família é decidir 
concordar com a visão para caminharmos juntos. Pessoas são diferentes, mas a visão deve ser a mesma. 
Quando fazemos a vontade do Pai nos tornamos Sua família! (Mateus 12.46.50) 
 

1- O QUE VOCÊ PENSA SOBRE A FRASE: “IB SUPERE, UMA FAMÍLIA PARA PERTENCER”? VOCÊ SE 
SENTE PARTE DESTA FAMÍLIA DE DEUS? 

 

LÍDER: ao final do compartilhamento, se houver pessoas que ainda não fazem parte da Família de Deus, seja intencional e 
faça o convite para decisão por Jesus, reconciliação e batismo. A célula é, sobretudo, um ambiente de encontro com Jesus! 

 

“Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela.” Efésios 5.25 
 


