Estudo de Célula. Salvemos a Família 3
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: “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. 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
corram!
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.
DEBATE - Nestes dias temos experimentado um pouco os transtornos de um desabastecimento, mais um
ítem de uma crise que atinge toda a nossa nação e consequentemente nossa famílias e igreja como um
todo. Você sabia que a Bíblia trata sobre como devemos enfrentar as crises e dificuldades? Dentre inúmeros
ensinos e histórias de superação, vamos ver o que podemos aprender com mais uma história da bíblia;
Texto Bíblico: 2 Reis 4.1-7
Introdução da Lição: Eliseu aumenta o azeite da viúva de um profeta. O trecho ocupa-se com uma viúva,
pobre, endividada, e ameaçada por um credor sem misericórdia. Em seu desespero, a mulher busca alguém
que possa ajudá-la. Vai ao encontro de Eliseu, o profeta de Deus.
Neste ponto cabe aqui uma pergunta; Quando passamos por dificuldade, a quem normalmente temos
pedido socorro? E quais tem sido os resultados?
Importante destacar que podemos procurara ajuda em pessoas ou lugares errados, o que pode piorar em
muito a situação. Você concorda com isto? Pode nos dar algum exemplo?
Outro ponto interessante, é que o profeta responde com duas perguntas;
1. Como eu posso ajudá-la?
2. O que você tem em casa?
Estas mesmas perguntas cabem a cada um de nós quando enfrentamos crises e dificuldades... O que
realmente queremos? Um alívio imediato para a crise ou uma solução definitiva para os problemas?
O que normalmente a sociedade imediatista nos tem proposto? É isto que queremos? Ou queremos o que
Deus quer para nós? Temos perguntado o que ele quer que façamos?
Outra pergunta; O que é que você tem em casa? O que Deus já nos deus de dons, talentos e recursos?
Se estamos aqui é porque temos o dom da vida, saúde, inteligência, um teto, alimento, família, igreja...

Estas perguntas foram feitas a uma mulher viúva que enfrentava sérios problemas. Seu marido, da escola de
profetas, havia morrido e um cobrador queria levar seus filhos como escravos a fim de quitar a dívida...
A resposta vem em um tom desanimador: “Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de
azeite”. Mas Deus, através de Eliseu, realiza um grande milagre na vida daquela família.
A provisão milagrosa lhe veio mediante o que ela já tinha: um vaso de azeite. A provisão foi dada na
medida da fé que a mulher tinha e da sua capacidade de armazenamento provida pelos relacionamentos
com seus vizinhos.
Deus usou o que ela possuía e seus relacionamentos para multiplicar-lhe os recursos e realizar o milagre de
que ela precisava.
Quais lições já temos até aqui? Compartilhem.
Para Deus Operar Um Milagre nossa limitação pessoal ou a pequena quantidade de recurso não
faz nenhuma diferença. Deus não necessita de nós nem de nosso recursos para fazer algo, mas Ele sempre
conta conosco e com o que temos. Ele nos dá o privilégio de participar e cooperar com o milagre;
Vejamos:
1- Moisés – tinha uma vara: “… e os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco…” (Êx 14.16,21, 22).
2- Davi – tinha uma funda e cinco pedras: “E assim… prevaleceu contra o gigante filisteu…” (1Sm 17.40,50).
4- A viúva de Sarepta – tinha farinha na panela e azeite na botija: “… e assim comeu ela… e a sua casa
muitos dias.” (1Rs 17.12,14,15).
5- Elias – tinha uma capa: “… e passaram ambos (Elias e Eliseu) o rio Jordão em seco.” (2Rs 2.8).
6- Os discípulos – tinham cinco pães e dois peixinhos: “… e deram de comer a quase cinco mil pessoas.” (Mc
6.37-44).
7- A mulher do profeta – tinha uma botija de azeite: “E sucedeu que, todos os vasos foram cheios…” (2Rs
4.2,6,7). O milagre aconteceu! O azeite da viúva é multiplicado.
Deus fez o milagre a partir do que ela tinha: uma botija de azeite. Foi a partir desta botija de azeite que
Deus operou o milagre. O Milagre Depende da fé e de colocar o que se têm diante de Deus. O que é que
você tem em casa? Diante da pergunta, você poderia responder: “Não tenho nada além de...”
Deus irá operar o milagre em sua vida a partir do que você tem. Se nada oferecemos a Deus, Ele nada terá
para usar. Mas Ele pode usar o pouco que temos e transformá-lo em muito. Nós podemos nem ter tudo, e,
contudo, podemos ter conosco alguma coisa que Deus é capaz de abençoar abundantemente. (Ef 3.20).
Efésios 3:20 – “Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que
pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.” Resumo: Tenha Coragem! Não Perca a
Esperança! “O pouco pode ser transformado em muito se for colocado nas mãos do Senhor e por Ele
abençoado.” (Mc 6.30-44). Acredite! O Milagre Depende de colocar diante do Senhor tudo o que se têm.
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