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INTRODUÇÃO A SÉRIE

Maio é o Mês de falarmos de uma forma mais intensa
sobre família. Nossos estudos estarão sendo
direcionados no sentido de fortalecer os lares, para que
os mesmos possam resplandecer no meio das trevas
que cobrem as famílias nos dias atuais.
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QUEBRA GELO:
Se você recebesse repentinamente uma herança
que o deixaria muito rico, qual seriam suas
prioridades para usar o dinheiro?

Observação importante para o líder:
Começar a célula relembrando seus membros,
qual é o motivo deles estarem ali, toda semana,
pois entendemos que esses princípios são
internalizados através de repetição.
Os objetivos centrais de uma célula são:
- Comunhão
- Edificação
- Cuidado
- Evangelismo
Portanto o alvo de cada célula é:

Nesta vida terrena aprendemos que dinheiro nunca é
suficiente, nunca é demais. Vivemos numa cultura
consumista que valoriza o que podemos obter muito
além daquilo que podemos ser como pessoas. Riquezas
podem ser úteis, mas são sempre uma fonte potencial
de problemas, seja para filhos ou pais, idosos ou
jovens, dentro e fora do casamento. Você sabia que a
Bíblia trata deste assunto? Há mais de dois mil
versículos sobre dinheiro e posses!
1. Pergunte ao grupo:
A maneira como lidamos com o dinheiro afeta
nosso relacionamento com o Senhor e com as
pessoas ao nosso redor. Você concorda ou discorda?
Por quê?
Deixe o grupo responder

Leia com o grupo 1 Timóteo 6:17-19
Exorta aos ricos do presente século que não sejam
orgulhosos, nem depositem a sua esperança na
instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo
nos proporciona ricamente para nosso
aprazimento; que pratiquem o bem, sejam ricos de
boas obras, generosos em dar e prontos a repartir;
que acumulem para si mesmos tesouros, sólido
fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem
da verdadeira vida.

“Nossa CÉLULA gerará, pelo menos,
uma nova CÉLULA por ano”
Compartilhe isso toda a semana com sua célula,
para que todos sintam-se participantes desse
objetivo.
Estabeleça um alvo, uma data para essa
multiplicação, e lembre toda semana dessa
meta.

2. Devido a diversos fatores, em nossa cultura,
temos o hábito de minimizar nossas riquezas
e maximizar nossas perdas e dificuldades.
Dentro do contexto brasileiro, quem são “os
ricos do presente século” (v.17)?
Dentro do contexto brasileiro, onde muitas
pessoas não tem oque comer ou onde morar, se
nós temos isso, já podemos nos considerar
ricos.

Lembre-se, para multiplicar a sua célula, você
precisará formar líderes, pessoas que tenham
feito o e1, o e.2 e o e.3, portanto corra!
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3. Por que as riquezas tendem a nos tornar
orgulhosos (v.17) mesmo quando as
recebemos sem esforço?

3. É possível resistir à inveja dos que têm mais
do que nós? Como?
Sim, aprendendo a contentar-se com aquilo que
Deus lhe deu.

4. É possível fingir ser rico? Como?
Sim, tentando manter um padrão de vida
diferente daquele que seus recursos lhe
proporcionam

4. Pode uma pessoa rica se tornar cristã? E
pode um cristão se tornar rico? Ou são pólos
irreconciliáveis porque Deus fez uma opção
preferencial pelos pobres?
Sim, uma pessoa rica pode ser cristã, o problema
não é a riqueza, e sim o amor ao dinheiro. A
pessoas que são pobres e amam o dinheiro mais
do que a Deus
5. Como podemos administrar com fidelidade
os recursos que Deus nos tem confiado?

5. De que modo costumamos depositar nossa
esperança nas riquezas adquiridas (v.17)?
Há pessoas que acham que se tiverem dinheiro
não terão problemas
6. Por que é tolice confiar na riqueza?
Exemplifique.
Dinheiro não traz felicidade, pois se fosse
assim, não haveriam tantos ricos infelizes. A
riqueza muitas vezes afasta da confianca em
Deus.

6. De que modo você tem usado seus bens
materiais para praticar o bem? Você tem
acumulado para si tesouros eternos?
7. Eu não sou rico(a) . Então estou livre destes
perigos e recomendações?

7. Como devemos tratar dos bens materiais
(v.18)?

AVISOS (mantenha sua célula informada)
NÃO ESQUECER DOS RELATÓRIOS DE
CÉLULA

8. Qual o resultado desta filosofia de vida que
Paulo recomenda (v.19)?
Paulo nos ensina a administrarmos bem nossos
recursos e aprendermos a ser generosos, e
ajudar outros com os recursos que ele nos dá

AGENDA:
• 04/06 – INÍCIO DA COPA EDIFCANDO
INTER CÉLULAS DE FUTSAL– Para todos os
homens ( cada time deverá te de 1 a 3
pessoas que não frequentam igreja
evangélica) inscreva seu time
• 18/05 – e.1 – CIN – INTEGRAR (
observação mudou a data de 11 para 18 a
noite, 19 e 26 de manhã)
• 27/05 – BATISMO
• 02/07 – INTERNS EXPERIENCE –
inscrições abertas, vagas limitadas
• 16/07 – e3 – EQUIPAR
• 20/07 – ENCONTRO COM DEUS
HOMENS
• 06/09 – LOCOMOTIVA CAMP
• 06/09 – NEXT CAMP

Com base no estudo realizado, reflita sobre as
seguintes implicações:
1. De que forma podemos reconhecer o estilo
de vida consumista imposto pela sociedade?
Através da corrida desesperada de pessoas por
algo que não é uma necessidade, - ah preciso
trocar meu celular por um modelo mais top,
etc...
2. Como podemos rejeitar este estilo
consumista?
Não cedendo aos apelos da propaganda e da
cultura consumista ao nosso redor. Avaliando o
que é que realmente precisamos.
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