Comunidade Cristã de Ribeirão Preto
Orientação para as Células – Julho/2017

Shalom, líder abençoado! Estamos entrando em uma nova fase do mover das Casas de Paz. Agora é hora de consolidar
as vidas que foram ganhas e evangelizadas durante as sete semanas que se passaram. Portanto, estejam atentos ao movimento
da igreja no sentido de direcionar o seu discípulo a um crescimento ainda maior. Somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito e,
também, pela sua disposição em servi-lo com alegria, mas, temos certeza que ainda há muito mais para conquistarmos juntos.
Deus é conosco!
Células retornando às reuniões normais – Com fim do período das ministrações das Casas de Paz, as células devem
voltar a se reunir no novo formato que estabelecemos. Estejam atentos para que nenhuma pessoa que fazia parte da sua célula
fique perdida. Verifique atentamente os relatórios e dê muita atenção a isso. Caso sua Casa de Paz não for prosseguir como
célula, redirecione os filhos da paz a uma célula de sua cobertura.
Mantenha os filhos da paz conectados - Terminadas as sete semanas das Casas de Paz, um tempo de muita
semeadura, chegou o momento de cuidarmos do que foi semeado para que em breve possamos fazer uma grande colheita.
Houve muito investimento na vida dos filhos da paz e, agora, não pode ser diferente. Ainda é necessário que você se empenhe
em mantê-los conectados a você e a uma célula. Esteja atento a isso.

MINISTRAÇÕES DO MÊS PARA AS CÉLULAS

Semana de 10 a 15 de julho de 2017
Tema: PREPARANDO-SE PARA A COLHEITA – Pr. Sérgio Callegari
Texto: Gn 26:1 a 6, 12 e 19 - O resultado de uma semeadura são os frutos. Todo aquele que semeia espera um dia ter esse
resultado. Para isso, é necessário que o processo que o levará a colher os frutos não pare depois da semeadura, pois, senão,
poderá perder todo o investimento já realizado. Isaque foi um homem que provou de uma colheita abundante. No mesmo ano em
que semeou colheu 100 por 1. A sua experiência pode nos inspirar e ensinar alguns princípios para que também alcancemos um
resultado satisfatório na nossa colheita. Vamos ver quais são:
1) PRECISAMOS PERMANECER NO LUGAR ONDE DEUS ESTABELECEU PARA NÓS FICARMOS – Vs 2.
Isaque prosperou porque obedeceu ao comando de Deus para ficar onde ele estava, em Gerar. Essa foi a primeira atitude de
Isaque que possibilitou a sua bênção, porque Deus tinha um propósito para ele naquele lugar. Saiba que Deus estabeleceu a
CCRP como o lugar onde abençoar a sua vida. Algumas pessoas fecham os ouvidos ao que Deus diz e decidem por conta própria
sair do lugar onde Ele mesmo as plantou. Portanto, precisamos permanecer onde estamos e criar raízes nesse lugar, pois, uma
árvore só frutifica se tiver raízes. (Hb 10:25).
2) VAMOS PROSPERAR PORQUE DEUS JÁ NOS ABENÇOOU PARA UMA GRANDE COLHEITA – Vs. 3
Isaque colheu 100 por 1 porque Deus o abençoou. Isso é fundamental. A bênção de Deus é que vai respaldar a nossa conquista.
Estamos debaixo dessa bênção. Ao sermos enviados a essa missão de abrir Casas de Paz, fomos abençoados por Deus para
abençoar os filhos da paz. Portanto, precisamos manter acesa essa chama e continuar derramando dessa bênção na vida das
pessoas que estão conosco. (Sl 3:8, Ex 23:25)
3) PRECISAMOS NOS APEGAR ÀS PROMESSAS QUE DEUS TEM PARA NÓS – Vs. 4
Isaque tinha promessas de Deus a seu respeito. Ele era parte fundamental na promessa de multiplicação que Deus havia feito a
seu pai Abraão. Assim, ele se apegou à promessa e isso foi fundamental para a sua colheita. Deus tem promessas a nosso
respeito. O seu chamado é para multiplicarmos e é nessa promessa que temos que nos apegar. Não podemos olhar para o
resultado imediato, qualquer que seja, mas, temos que aguardar aquilo que ainda virá, uma bênção maior, pois certamente Deus
cumprirá a promessa que nos fez. (Jr 29:11)
4) PRECISAMOS NOS MANTER OBEDIENTES E NÃO DESISTIR DIANTE DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS – Vs. 5, 14-15
Aconteça o que acontecer, Deus espera que sejamos obedientes à Sua palavra. Há bênção na obediência. Os inimigos de Isaque
tentaram fazê-lo desistir, tapando os poços que ele cavava, mas, ele não se entregou e permaneceu fiel no seu propósito. Mesmo
que o nosso trabalho tenha sido grande e o resultado nem tanto, não permita que a desistência tome conta do seu coração.
Insista no seu propósito. Não dê ouvidos a nada que não seja a palavra de Deus. (Josué 1:8)
5) PRECISAMOS NOS TORNAR UM “POÇO” QUE CONTENHA A ÁGUA VIVA, JESUS CRISTO – Vs 19
Cavar poços era fundamental para não perder a semeadura. A água é fonte de vida, sem ela todo o investimento do plantio se
perderia antes da colheita. Os poços que Isaque cavou foram fundamentais para o resultado que teve. Hoje, nós precisamos nos
tornar esse poço que vai abrigar Jesus Cristo, a água viva, para que as pessoas possam vir até nós e encontrar tudo o que Ele
pode oferecer, paz, alegria, salvação, cura etc. Precisamos manter esse poço limpo, desimpedido e aberto para que nunca falte
a presença de Deus na nossa vida. (Ef 3:20).
CONCLUSÃO: Permita que algumas pessoas compartilhem – de forma objetiva – testemunhos que tiveram nesse período de
casas de paz. Depois, ore pelas necessidades das pessoas e reafirme o compromisso com elas de cuidado e acompanhamento
nesse novo momento agora em célula.

Semana de 17 a 22 de julho de 2017
Tema: PERMANEÇA FIEL ATÉ O FIM – Pr. Sérgio Callegari
Texto: Apocalipse 2:10 - Pela morte e ressurreição de Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança com seu povo, sustentada
pela Sua graça. Os termos dessa aliança estão escritos no nosso coração (Leia Jr 31:33 e 2ª Co 3:3). Pela graça temos livre
acesso ao coração de Deus, mas, Ele espera ver em nós um comportamento fiel a essa aliança. Vamos ver nesse estudo, o que
representa a nossa fidelidade a Deus.
A fidelidade a Deus compreende três aspectos: Confiança, compromisso e submissão.
1) PRECISAMOS CONFIAR SOMENTE EM DEUS E DEMONSTRAR NOSSA FIDELIDADE A ELE COM ATITUDES.
A) Confiar: Deus não divide sua glória com ninguém (leia Is 42:8). Somente nele devemos colocar a nossa confiança, pois,
Ele é suficiente para nos abençoar. (Ef 3:20; Sl 37:5).
B) Demonstrar fidelidade: Além disso, temos que demonstrar a Deus, através de palavras e atitudes, que não deixaremos de
segui-lo. Isso será possível se mantivermos uma vida intensa e constante com Ele, pela leitura da bíblia e envolvimento na Sua
obra. Ele precisa encontrar em nossos lábios e coração o forte desejo de jamais abandoná-lo. (Mt 4:19-20 e 16:24).
2) O COMPROMISSO PRECISA GERAR EM NÓS RESPONSABILIDDE E COMPROMETIMENTO.
A) Responsabilidade: Precisamos assumir o compromisso de manter uma vida de santidade, além de cumprir com
responsabilidade o propósito a que Ele nos chamou (1ª Pe 1:15-16 e Jo 15:16). Uma pessoa fiel precisa decidir sempre fazer o
que a bíblia diz para fazer, em todas as áreas que envolve a sua vida.
B - Comprometimento: Uma pessoa fiel a Deus está inteiramente comprometida e empenhada em permanecer firme no
relacionamento que mantém com Ele. Estar comprometido é começar algo e terminar. Precisamos estar comprometidos com
Deus e também com a obra que Ele tem confiado nas nossas mãos. Não podemos largar o que começamos a fazer (Ef 6:5-8;
Jo 15:14).
3. A SUBMISSÃO REPRESENTA RECONHECER A AUTORIDADE DE DEUS E SE SUJEITAR À SUA VONTADE.
A) Reconhecimento da autoridade de Deus: Precisamos assumi-lo como único Senhor de nossas vidas, reconhecendo Sua
autoridade e estabelecendo o seu senhorio sobre nós (Mt 28:18). Demonstraremos a nossa fidelidade a Deus quando o
obedecermos irrestritamente, colocando a nossa vontade abaixo da vontade Dele, em reconhecimento de que o que importa
para nós é que a Sua vontade prevaleça na nossa vida. (Ef 1:18-23).
B) Sujeição: Trata-se de um estado de dependência. Não podemos viver dependendo de Deus apenas de vez em quando, ou
só quando a situação aperta. Temos que nos tornar totalmente dependentes Dele, reconhecendo a nossa fragilidade e nos
entregando completamente ao seu cuidado em toda e qualquer circunstância. (Lc 6:49).
CONCLUSÃO: Ore, levando as pessoas a assumirem publicamente a confiança que depositam em Deus e ao compromisso de
se sujeitarem à Sua vontade.

Semana de 24 a 29 de julho de 2017
Tema: UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTÓRIA – Pr. Sérgio Callegari
Textos: Neemias 1:1-4; 2:11; 4:1; 6:15 e 2:20.
É bem provável que na nossa vida ainda tenha algo que precisamos reconstruir. Até mesmo a nossa própria história precisa ser
reconstruída, pois, por muito tempo foi marcada pelo pecado e por decisões que nos afastaram de Deus. Neemias foi um homem
que se dispôs a reconstruir algo que estava destruído. Ele encontrou resistências que tentaram o impedir alcançar o seu objetivo,
mas, ele prevaleceu. Vamos entender por este estudo princípios pelos quais devemos seguir para que possamos viver um novo
tempo e uma nova história. Se queremos reconstruir algo, temos que estar dispostos a enfrentar resistências que poderão surgir
no meio do caminho. Essas resistências podem ser por fatores externos ou internos, mas, que precisam ser vencidas por posturas
que devemos tomar. Vamos ver algumas delas:
1) NÃO PODEMOS PERMITIR QUE O DESÂNIMO TOME CONTA DA NOSSA ALMA - Ne 4:2
- Fator externo: Às vezes olhamos para as circunstâncias e vemos que as coisas não estão acontecendo da maneira como
gostaríamos que estivessem acontecendo e desanimamos. Temos que tirar os nossos olhos do que é circunstancial e olhar pra
Jesus que é eterno, crendo que o melhor de Deus ainda está para acontecer na nossa vida.
- Fator interno: Pode surgir por um sentimento de impotência diante dos fatos. Esse sentimento brota na alma e, se não for
combatido, nos levará a um estado de frustração e abatimento muito grande. O desânimo é paralisante, por isso, temos que nos
manter sempre animados e dispostos, sabendo que Deus é quem nos dá a força necessária para prosseguirmos (Ne 4:6) –
(textos de apoio: Mt 6:27; 2ª Co 12:10; Jl 3:10).

2) NÃO PODEMOS PERMITIR QUE A DÚVIDA TOME CONTA DA NOSSA MENTE - Ne 4:8
- Fator externo: A dúvida pode surgir através de pessoas que apresentarão questionamentos colocando em dúvida a decisão
que você tomou de seguir a Cristo. Não podemos dar ouvidos ao que as pessoas dizem sobre nós. O que deve nos importar é
saber o que Deus pensa a nosso respeito e crer que Ele já está fazendo a obra na nossa vida. (1ª Co 15:33; Tg 3:5)
- Fator interno: Pode ocorrer por meio de um espírito de engano que agirá no sentido de produzir incertezas em sua mente.
Através de uma mágoa, frustração, decepção ou insatisfação esse espírito maligno tenta fazer-nos desistir daquilo que estamos
buscando. Esse tipo de ataque precisa ser combatido pela oração (Ne 4:9) – (textos de apoio: Mt 4:1-11; 1ª Pe 3:10; 1ª Co 14:33;
Tito 3:9).
3) NÃO PODEMOS PERMITIR QUE O MEDO TOME CONTA DO NOSSO CORAÇÃO - Ne 6:9
- Fator externo: O medo pode surgir pelo fato de olharmos para a nova vida que nos está sendo proposta e nos assustarmos
por pensar que não conseguiremos manter esse novo estilo de vida. Saiba que o Espírito Santo o ajudará nessa caminhada. O
que temos que fazer é confiar nele e crer no seu poder. (Isaias 41:10 e 13; Sl 37:5)
- Fator interno: Pode ser gerado por experiências negativas do passado que nos levam a uma incerteza do futuro, produzindo
insegurança em nosso coração, que impedirá a sequência daquilo que Deus começou a fazer em nós. Precisamos combater o
medo com a nossa fé e pela Palavra de Deus – Ele é grande e temível! Ne 4:14 – (Textos de apoio: 1ª Jo 4:4; Fp 3:13; Ec 2:16;
Pv 29:25).
CONCLUSÃO: Ore pelas pessoas no sentido de levá-las a um entendimento que Deus está escrevendo uma nova história em
suas vidas. Ore também repreendendo todo espírito que possa estar gerando desânimo, dúvida ou medo nas pessoas.

Semana de 31 de julho a 05 de agosto de 2017
Tema: DEUS JÁ ESTÁ AGINDO – Pr. Sérgio Callegari
Texto: Marcos 8:22-26
Há desafios na nossa vida que, de forma natural e por nossas próprias forças, dificilmente conseguiremos superá-los. Por isso,
precisamos da ação milagrosa de Deus. Mas, além dos milagres que buscamos, temos necessidade de outras coisas, como o
perdão, a cura, a libertação, além do maior milagre que alguém pode receber, que é o novo nascimento, a garantia da nossa
salvação. A ação de Deus na nossa vida depende da Sua palavra, que é viva a eficaz e da nossa fé, que possibilita o cumprimento
do que Ele diz. A bíblia revela vários milagres de Jesus. O texto que vamos ler trata de um milagre que tem características
interessantes que nos ajudarão a compreender esse processo da ação de Deus na nossa vida.
1) HÁ PESSOAS QUE SE INTERESSAM POR VOCÊ, PELO SEU MILAGRE E PELA SUA SALVAÇÃO – Vs 22
O nosso milagre começa quando somos apresentados ao Senhor. Não tem como estar frente a frente com Jesus e não ser
abençoado por Ele, a não ser que você não queira. Existem pessoas interessadas na sua felicidade, que acreditam na sua
transformação, e que estão lhe trazendo para perto de Jesus. A célula e a igreja são ambientes de amigos e de relacionamentos.
Nesses lugares você será ajudado a buscar a Deus e a conhecer a Sua palavra. Temos que aproveitar a oportunidade que
estamos tendo, crer que Deus já está agindo e permitir que Ele entre em nossa vida definitivamente, nos apegando a essas
pessoas que querem nos ajudar. (Mc 2:1-12)
2) PRECISAMOS SER CONDUZIDOS A UM AMBIENTE DE FÉ – Vs 23
A primeira coisa que Jesus fez após receber o homem foi levá-lo para fora de Betsaida. Isso teve um motivo. Aquela cidade
revelava incredulidade, frieza de coração e falta de arrependimento (leia Lc 10:13 e Lc 9:10). Betsaisa viu muitos milagres, mas,
não reconheceu o Poder de Deus e não se arrependeu de seus maus caminhos. Jesus precisa encontrar em nós arrependimento
e fé (At 3:19). Não pode haver dúvida em nossos corações. (Sl 37:5)
3) A TRANSFORMAÇÃO DA NOSSA VIDA COMEÇA PELA CURA DA NOSSA VISÃO ESPIRITUAL – Vs 25
Jesus precisou tocar duas vezes nos olhos daquele homem. Após a primeira vez ele já estava vendo algo, mas, não
completamente. Foi só a partir da segunda vez que passou a enxergar totalmente. Talvez você ainda não esteja vendo sua família
completamente restaurada, ou sua vida totalmente transformada, mas, saiba de uma coisa, Deus já está agindo. Alguns
abandonam a Deus depois de receberem uma bênção. Outros se afastam de Deus porque não receberam tudo o que queriam.
Portanto, não se contente com o que Jesus já fez na sua vida e nem desanime se ainda não fez tudo o que você espera que Ele
faça. Não o abandone, pois, a obra que Ele começou Ele irá terminar. (Fp 1:6)
5) DEVEMOS OLHAR PARA JESUS E ACEITAR A MANEIRA DELE AGIR NA NOSSA VIDA – Vs 23 a 25
Às vezes colocarmos os nossos olhos nas pessoas ou nas circunstâncias que nos envolvem e deixamos de olhar pra Jesus. Só
Ele pode mudar a nossa vida. As pessoas podem falhar, mas, Ele é infalível. Portanto, não coloque sua expectativa em nada e
em ninguém que não seja Jesus. Além disso, entenda e aceite a maneira que Ele escolher para agir na sua vida. Jesus cuspiu
nos olhos do cego. Talvez Jesus queira tocar em áreas da sua vida que lhe cause incômodo. Você está disposto a permitir que
Ele faça do jeito Dele? A maneira de agir é Ele quem escolhe. (Mc 5:25-34; At 3:12)
6) PRECISAMOS ASSUMIR UMA NOVA VIDA, ADOTANDO POSTURAS DIFERENTES - Vs 26
Jesus ordenou ao homem que não voltasse a Betsaida, mas, que estabelecesse uma nova maneira de viver baseado naquilo

que havia recebido. A vida daquele homem foi totalmente transformada. Não via nada e passou a enxergar tudo. Jesus propôs a
ele uma mudança de ambiente e de práticas, mandando-o para casa. Saiba de uma coisa, hoje você tem uma nova casa, a
CCRP. Portanto, não volte atrás, não volta às velhas práticas, não perca o que você já conquistou em Deus e não permita que a
incredulidade volte a ocupar o seu coração. Viva em novidade de vida, porque Deus tem muito mais para fazer em você e na sua
casa. (Rm 6:4-11)
CONCLUSÃO: Ore pelas necessidades das pessoas, incentivando-as a ter fé em Deus com relação ao que elas estão buscando.
Se há pessoas que ainda não foram a um culto da CCRP, convide-as para estar no próximo domingo ao campus ou a uma das
nossas extensões.

