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INTRODUÇÃO

Seja bem vindo à Igreja batista Jesus É A Vida. Seja bem 
vindo às nossas Células!

Todas as semanas estudaremos um Personagem da Bíblia, 
pessoas que andaram com Deus, que viveram experiências de 
milagres, de livramentos e vida transformada. São estudos que 
nos trazem ensinamentos sobre Fé e sobre o agir de Deus. 

Nossa oração é que todos os leitores sejam edificados na 
Palavra de Deus e cresçam no conhecimento e na comunhão 
com Aquele que Vive Eternamente, pois Venceu a Morte! Jesus 
seja glorificado em nosso meio.

Um grande abraço a todos.
Pra. Régina de Oliveira e Pr. Inerves J. dos Santos Filho 
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IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

  Pers. 1: Naamã (II Rs 5.1-27) Encontro com Deus e Perseverança
Naamã teve que mergulhar 7 vezes para ser curado. Isto 

significa perseverança. A palavra de Deus refere-se ao número 7 
como representação do que é perfeito, completo. 

Estes estudos que hoje se iniciam tem como propósito a 
busca do que é Perfeito, o Senhor Deus(Pai, Filho, Espírito Santo), 
o Seu Reino e a Sua Justiça. 

Isto apenas se conquista pela entrada no Reino de Deus, 
que  é  Justiça,  Paz  e  Alegria  no  Espírito  Santo  (Rm  14.17), 
tomando posse da verdadeira vida que só se encontra em Jesus 
Cristo (At 4.12). Seja perseverante e participante das reuniões de 
Célula! Sua vida será edificada na palavra de Deus!

O personagem deste estudo é Naamã, um homem com uma alta 
posição social  e com um currículo  de vitórias seculares invejável  (II 
Reis 5.1). Porém era  leproso, uma doença incurável à época, conforme 
expõe o texto.

Naamã  não  conhecia  o  Deus  de  Israel.  Foi  necessário 
passar por uma luta para ter um encontro com o Senhor. 

Na Bíblia,  a lepra é símbolo da destruição que o pecado 
causa na vida do homem, começa, sem que o homem perceba, 
com um bacilo (mal) que se introduz no corpo da pessoa, (como o 
pecado  que  por  algum  meio  entra  na  nossa  vida),  começa  a 
manchar a pele (a nossa imagem, a parte mais exterior do homem, 
como agimos com relação ao mundo exterior);  a  doença evolui 
deixando  a  pele  como  que  anestesiada,  pois  os  nervos  estão 
sendo destruídos (espiritualmente, Deus está sendo afastado da 
vida da pessoa e o problema que o mal causa já não é percebido 
pela pessoa), podendo evoluir para a perda de membros ou até a 
morte,  que  poderíamos  comparar  à  ausência  total  de  Deus, 
dominação total pelo pecado,  gerando medo, insônia, depressão e 
outras consequências. Leia Salmo 32.

Naamã sabia qual era sua condição e os que estavam ao 
seu redor também sabiam da sua doença, o que fez com que a 
menina israelita se compadecesse dele e lhe indicasse o caminho 
para cura. Por causa das palavras da menina, Naamã fez com que uma 
carta chegasse até o rei de Israel ordenando-lhe que o curasse, e o rei 
desesperou-se  pois,  conforme  declarara,  não  era Deus  para  curar 
alguém,  mas o  Espírito  Santo  direcionou  o  profeta  Eliseu para 
estar com o rei de Israel, e disse ao rei                                       02

que deixasse vir aquele homem, pois ele conheceria que havia um 
profeta naquela nação. 

Quando  o  profeta  e  Naamã  se  encontraram,  o  profeta 
disse-lhe que mergulhasse 7 vezes no rio Jordão, que não era dos 
mais limpos, dando a entender com isto que a cura somente se 
daria por milagre, sem a intervenção de homem; mas Naamã não 
se contentou com esta solução pois  pensava  “Certamente ele 
sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do SENHOR seu Deus, e 
passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso”,  mas 
seus  compatriotas  que  o  acompanhavam  convenceram-no  a 
aceitar o que o profeta dizia, e então ele assim o fez.

Após  sete  mergulhos  estava  são,  curado,  e  o  mais 
importante  de  tudo,  passou  a  conhecer  o  Deus  de  Israel,  o 
Verdadeiro  Deus,  aquele  sobre  quem  Naamã  declarou  Eis  que 
agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel.  

Leia Jó 42.5.-
E então? vamos mergulhar na presença de Deus?
Precisamos  pedir  ao  Senhor  que  nos  purifique  de  todo 

pecado (Salmo 51.7).   Quando somos purificados,  nossa vida se 
torna  sem  peso  e  sem  acusações  das  trevas.  É  uma  paz 
maravilhosa!

No Salmo 51.10, vemos que o salmista pede ao Senhor um 
coração puro e um espírito reto.  O Senhor atende àquele que 
pede. Naamã saiu da sua terra e fez uma longa viagem para buscar 
o seu milagre.

Versículo para decorar: 
"Esforçai-vos,  e  ele  fortalecerá  o  vosso 

coração, vós todos os que esperais no Senhor." 
Salmo 31.24

Para refletir:
1- Você já teve um encontro real com o Senhor Jesus? Sua vida está 
sendo transformada, curada? 
2- Será que, como Naamã, você pensa que o Senhor só pode agir de 
uma forma para te curar ou para realizar os milagres?
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IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

  Personagem 2: Rute - Compromisso com Deus
Neste estudo vamos falar da importância de fazer um propósito 

com Deus. O que significa fazer um propósito com Deus? É fazer um 
compromisso de buscar a Deus em oração até que recebamos o milagre 
ou uma resposta da parte de Deus. 

Só você sabe o problema que te aflige a alma e que te traz 
preocupação ou sofrimento. A Palavra de Deus diz em Romanos 12:2 ”E 
não vos  conformeis  a  este  mundo,  mas transformai-vos  pela 
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a 
boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”. 

O  conformismo  nos  leva  a  permanecer  nos  problemas  por 
acharmos que não há solução para eles.  Mas Deus nos chama para 
buscamos Nele  a solução para todas as nossas dificuldades e aflições. 
Faça este propósito de buscar a Deus, orando, meditando na Palavra de 
Deus e jejuando (Neemias 1.4).

Vamos ver o que podemos aprender com a  história de Rute     (leia 
o livro de Rute em sua Bíblia). Rute foi uma mulher que ficou viúva, mas 
que  preferiu  permanecer  com  a   sua  sogra  Noemi.  No  capítulo  1, 
versículo 16, Rute diz à Noemi: “... Não me instes a eu te abandone 
e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e  
onde quer que pousares, ali pousarei eu; o teu povo será o meu 
povo, o teu Deus será o meu Deus.” Rute que não era do povo de 
Israel,  conheceu o Deus de Israel,  o Deus verdadeiro,  o Criador dos 
céus  e  da  terra,  por  meio  da  família  de  Noemi.  Muitas  pessoas 
conhecem  o  Deus  verdadeiro  na  pessoa  de  Jesus,  mas  depois  o 
abandonam.  Não  sejamos  assim,  mas  façamos  um  propósito  de 
continuar na presença de Deus.

Rute enfrentou a pobreza, a viuvez e a falta de alternativas e 
continuou crendo que Deus cuidaria dela e de sua sogra. Ser pobre, 
viúva  e  sem filhos  naquela  época  (há  mais  de  3mil  anos),  era  algo 
terrível  para uma mulher, pois ela ficava à mercê dos parentes mais 
distantes ou acabava sendo jogada na mendicância. Vemos no capítulo 
2 que Rute se dispôs a fazer o que ela podia para que elas tivessem o 
que comer e começou a trabalhar colhendo espigas que sobravam na 
plantação. Era uma situação de humilhação (Tiago 4.6), porque este tipo 
de coisa só era feito pelos miseráveis  que nada tinham para comer. 
Vemos que Rute enfrentou o seu problema sem reclamações (I  Cor 
10.10 e Fl 2.14), mas decidida a servir o Deus de sua sogra Noemi, que 
é o Deus de Israel.

O segredo da vitória de Rute também foi sua parceria com Noemi, 
que fez de tudo para ajudá-la e orientá-la.

O fim da história é que Rute foi tremendamente abençoada 
por Deus, que deu a ela um marido temente a Deus. Noemi, sua 
sogra  também  foi  consolada  pelo  Senhor  porque  Rute  nunca 
deixou de ampará-la. Rute se tornou bisavó de Davi e entrou na 
genealogia de Jesus. Quanta honra! Quanta bênção! Ficou livre da 
viuvez! Ficou livre da miséria! O Senhor Deus fez o milagre que ela 
precisava. Jesus disse: “No mundo tereis tribulações; mas tende 
bom ânimo, eu venci o mundo.” João 16.33.

Enquanto estivermos neste mundo passaremos por lutas e 
aflições, mas temos o Senhor Jesus, o único que pode nos livrar. 
No livro de Tiago 4:8 diz assim: “Chegai-vos para Deus, e ele se 
chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de espírito 
vacilante, purificai os corações.” Não estamos órfãos sem quem nos 
ajude, pois o Senhor está sempre esperando que nós corramos ao seu 
encontro e Ele sempre nos recebe de braços abertos.

O Senhor tem uma nova história e um novo tempo para 
você! Creia! Busque o Senhor Jesus! Faça um propósito de orar, 
de busca do Senhor, crendo que Ele fará milagres. Te convidamos 
a ler a Palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias e também a orar 
pelo menos 15 minutos todos os dias. Deus falará contigo! Mande 
embora  o  conformismo,  mande  embora  as  reclamações,  mande 
embora a incredulidade em nome de JESUS! “Buscai primeiro o 
Reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas Ele fará”. 
Mateus 6:33  

*propósito significa fazer um compromisso de fazer, de viver tal coisa ou 
um projeto.
Versículo para decorar: "O Senhor é o meu Pastor; nada 
me faltará."  Salmo 23.1
Para refletir:
1- Você já fez aliança com Jesus? Você tem servido só a Ele? Com 
quais pessoas você tem feito parcerias?

04 05



IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

  Personagem 3: Abraão(Gn 22) - Fé

Neste  estudo,  o  tema  nos  remete  a  alguns 
questionamentos, sobretudo os dois seguintes: (1) se Deus está 
em  todos  os  lugares  por  que  devo  buscá-lo?,  (2)  se  estou 
buscando a Deus já não estou demonstrando fé? Ao analisar a 
conduta do personagem Abraão, teremos algumas respostas para 
estas perguntas.

O  Senhor  Deus  um  dia  disse  a  Abraão  (um  verdadeiro 
homem de fé) “Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, 
a quem amas,  e  vai-te  à  terra  de Moriá,  e  oferece-o  ali  em 
holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi”. Abraão 
obedeceu levando o seu filho àquela montanha e lá levantou sua 
mão com uma faca para matar seu filho, pois, segundo a bíblia, 
tinha como verdadeira a promessa que Deus lhe havia feito de que 
sua descendência  (os  descendentes  de  Isaque,  o  filho  que  ele 
estava oferecendo) seria abençoada. Por isso ele creu que ainda 
que matasse seu filho, Deus o ressuscitaria (Hebreus 11.17-18).

Deus encarregou-se na hora exata de dizer a Abraão que 
ele não precisava ir até o final naquele ato de obediência, pois o 
animal para sacrifício, aquele que Deus aceita como oferenda, Ele 
mesmo proveu para si, segundo o que já declarara Abraão a seu 
filho  “Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu 
filho (cap 22, v 8)”  no início da caminhada. Um fato interessante a 
ser observado é que o verdadeiro cordeiro santo, oferecido a Deus, em 
troca dos nossos pecados, para quebrar maldições, para destinar-nos a 
Deus, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, que já naquela época estava 
destinado a morrer por nós, para fazer a paz entre nós e Deus (Rm 5.1).

Após  esta  obediência  um anjo  traz  a  seguinte  mensagem de 
Deus a Abraão  “Por mim mesmo jurei, diz o SENHOR: Porquanto 
fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho,  
Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua 
descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está 
na praia do mar; e a tua descendência possuirá a porta dos seus 
inimigos; E em tua descendência serão benditas todas as nações da 
terra;  porquanto  obedeceste  à  minha  voz(cap  22:16-18)”, 
renovando a promessa feita a ele anteriormente,  pois a Bíblia  diz que 
devemos permanecer, e se retrocedermos Deus não se alegra com nossa 
vida  (Hb 10.38)

Graças a Deus que o Cordeiro, o Senhor Jesus foi morto e 
ressuscitou e hoje nEle se cumpre a vontade de Deus para nós. 
Ele é o herdeiro de todas as coisas e nós juntamente com Ele, por 
termos aceitado o seu sacrifício,  herdamos todas as coisas(Rm 
8.17  e  Ap  21.7).  Acheguemo-nos  pois  confiadamente  a  Deus 
unidos  ao  Santo  Espírito  para  obtermos,  pela  graça,  aquilo  de 
necessitamos para vivermos adequadamente, e de forma honrosa 
nesta terra.

Jesus nos disse para pedirmos (Mt 7.7,8) e se nós sabemos 
dar  boas  coisas  aos  nossos  filhos,  muito  mais  o  Senhor  faz 
conosco (Mt 7.9-11).

Ainda em Hebreus está escrito que devemos crer que Deus 
existe  e  que  tem  uma  recompensa  para  nós  (Hb  11.6).  Não 
lutamos uma luta vã, nem caminhamos numa jornada inútil, mas se 
permanecermos com fé, tudo que pedirmos ao Senhor nos será 
feito, pois a fé é uma certeza e é também a própria prova daquilo 
que esperamos conforme Hb 11.1 .

Agora já podemos responder as duas perguntas: 
(1) devemos buscar a Deus porque Ele tem tudo de que 

necessitamos e 
(2)  demonstramos fé quando vamos até o final  na nossa 

busca, portanto, tenha fé, faça como fez Abraão, ainda que seja 
difícil, você se sinta fraco, você não consiga ver as coisas lá na 
frente, você se sinta como quem está morrendo ou sinta que está 
perdendo  algo,  como  quem  está  sofrendo,  como  quem  nada 
merece de Deus, prossiga, pois, pela graça, alcançaremos todas as 
promessas (Salmo 68.19). 

Versículo para decorar: 
"O Senhor é a minha força e o meu cântico, 

porque Ele me salvou"  Salmo 118.14

Para refletir:
1- Você tem pedido Fé ao Senhor? 
2-  Abraão  teve  que  esperar  muito  tempo  para  receber  suas 
promessas. Será que, como Naamã, você está disposto (a) a esperar 
no Senhor?
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IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

  Personagem 4: Mulher enferma (Lc 8.43-48) - Fé é Ação!
Continuemos  a  meditar  sobre  Fé.  Qual  o  significado  desta 

pequena  palavra?  Leia  Hebreus  13:1. No  dicionário,  fé  significa 
confiança,  crença  religiosa;  convicção  em alguém ou  alguma 
coisa; convicção. No nosso caso, estamos falando de fé em Deus, ou 
seja,  acreditarmos em Deus,  esperarmos nEle,  crermos que Ele está 
ouvindo nossas orações e que não apenas ouve, mas responde, abençoa 
e realiza milagres. 

A  FÉ é tão importante que em Hb 13:6 diz: “Ora, sem Fé é 
impossível  agradar-lhe,  porque  é  necessário  que  aquele  que  se 
aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que 
o  buscam.”  O texto  é  muito  claro,  mas  observe  que  não  basta 
acreditar  que  Deus  existe,  é  necessário  também  crer  que  Deus  é 
galardoador, ou seja, Ele é recompensador, é Aquele que premia quem o 
busca (Salmo 58.11). Aleluia! Servimos ao Criador dos Céus e da Terra. 

Continue buscando ao Senhor orando e meditando na Palavra de 
Deus! Creia! Busque ao Senhor  com confiança (I Cron. 17.25).

Neste estudo, vamos falar de uma mulher que o seu nome não é 
citado, mas que viveu um grande milagre em sua vida. Sua história está 
em Lucas 8:43-48. Esta mulher sofria de uma enfermidade há 12 anos e 
tinha gastado todos os seus bens com os médicos da época, mas não 
havia conseguido nenhuma cura. A Bíblia diz que a enfermidade dela era 
um fluxo contínuo de sangue. Naquela época, há 2 mil anos atrás, as 
condições de higiene  eram bem mais  precárias,  pois  não havia  água 
encanada, chuveiro e etc. Alem disso, enquanto a mulher estivesse com 
fluxo de sangue, ela tinha que se retirar do meio do povo, tinha que se 
isolar, pois era considerada imunda. Esta regra estava relacionada com 
a questão da higiene falada acima. 

Analisando a situação dessa mulher, entendemos que a vida 
dela não era fácil, pois além de doente, ela estava pobre e apesar 
do texto não dizer  claramente,  provavelmente ela  era viúva ou 
solteira. Como foi falado no estudo sobre Rute, naquela época, as 
mulheres não tinham como se sustentar, pois não tinham acesso 
ao mercado de trabalho como acontece hoje em dia.  Veja que 
esta mulher, mesmo enferma e falida, tinha iniciativa, pois havia 
procurado muitos médicos. Ela não era uma pessoa acomodada. 
Mas um dia aconteceu algo novo, pois JESUS apareceu em sua 
vida, ela ouviu falar que JESUS curava e que ele estava ao seu 
alcance, ou seja, 

Ele estava em sua cidade. Ela foi ao encontro de JESUS com o 
objetivo  de  ser  curada,  ela  acreditava,  tinha  Fé que  JESUS a 
curaria. Com essa convicção no coração, essa mulher tão sofrida 
enfrentou algumas dificuldades para chegar perto de JESUS: 

1-  O  preconceito,  porque  ela  era  considerada  imunda  e 
provavelmente  as  pessoas  daquele  lugar  a  conheciam,  pois 
naquela época as cidades eram bem pequenas; 

2  – a  multidão,  o  texto diz  que havia  uma multidão que 
apertava JESUS e considerando que esta mulher de Fé era uma 
mulher  fraca  por  causa  da  sua  doença,  ela  deve  ter  feito  um 
grande esforço para chegar bem perto de Jesus, tanto que ela 
tocou nas vestes dEle.  O próprio  JESUS percebeu que alguém 
tinha sido curado por ter tocado nEle com muita Fé.

Aleluia! Glórias a Deus! Jesus a curou! Todo o esforço e a 
Fé daquela  mulher  valeu a pena.  O próprio JESUS disse a ela: 
“Têm bom ânimo filha, a tua Fé te salvou; vai em paz”. A Bíblia 
não diz como foi a vida daquela mulher dali pra frente,  mas entendemos 
que ela foi tremendamente abençoada.

Servimos a um Deus misericordioso que sabe das nossas 
fraquezas  (Salmo  103.14).   Se  clamarmos  por  Ele,   seremos 
ouvidos.

O Senhor tem uma nova história  e um novo tempo para 
você! Creia! Busque o Senhor Jesus! Faça um propósito de orar, 
de busca do Senhor, crendo que Ele fará milagres (Salmo 69:13). 

DEUS É BOM! É MARAVILHOSO! É GRANDE! É SANTO! É 
PODEROSO!JESUS É O MESMO ONTEM, HOJE E SEMPRE!.....

Versículo para decorar: 
"E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o 

recebereis."  Mateus 21.22
Para refletir:
1- Você tem insistido em buscar ao Senhor? 
2- Rejeite o comodismo espiritual em Nome de Jesus!
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IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

  Personagem 5: Jairo(Lc. 8.41-42,49-56) - Buscando o Milagre 
Aprenderemos com o  personagem deste  estudo (por  meio  do 

Espírito Santo), como buscar a Deus e não confiar em nossas próprias 
forças. O personagem de hoje é Jairo, um homem que tinha um certo 
relacionamento  com  Deus  e  que  pôde  crescer  muito  com  esta 
experiência, que pode ser dividida em três momentos.

1 – Jairo vai ao Encontro do nosso Senhor Jesus Cristo.
Jairo não buscou um solução qualquer para seu problema, mas 

convidou Jesus, a pessoa certa, para ir à sua casa (prostrou-se aos 
seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa).

Com esta atitude aprendemos que devemos ir a Deus, e a Ele 
nos rendermos (I  pedro 5.6-7), para obtermos a solução daquilo que 
necessitamos, em vez de ficarmos maldizendo nossa condição, dizendo 
que Deus não olha para nós, etc, pois nós somos dependentes de Deus 
e não Ele de nós ( I Timóteo 2.8 e Filipenses 4.6).

2  –  Jairo  não  buscou  satisfazer  suas  conveniências  de 
tempo, local, etc, mas esperou em Jesus.

Jairo não deixou de crer em Jesus, ainda que Jesus tivesse 
parado para curar a mulher que tinha hemorragia, pois, se há algo 
que  Deus  deseja  realizar  antes  de  fazer  aquilo  que  tanto  lhe 
pedimos,  devemos  continuar  esperando  nEle  (Isaías  40.31  e 
Mateus 12.21). 

Após Jesus realizar  o milagre na vida da mulher,  alguém 
disse a Jairo que não precisava mais incomodar o mestre, pois sua 
filha já havia morrido(v.49). 

Em alguns momentos, diante do agravamento da crise pela 
qual  passamos,  somos  tentados  a  desistir,  a  deixar  de  orar,  a 
deixar de crer, mas ainda assim vemos que vale a pena continuar 
crendo, pois o momento de Deus fazer a sua obra é Ele quem 
determina e não nós.

3 – A hora do milagre
Jesus  afastou  todos  os  obstáculos,  as  pessoas  que  tantas 

coisas disseram a Jairo, sem saber o que Deus estava dizendo a Jairo. 
Naquela  hora  Jesus  deixou  apenas  algumas  pessoas  perto  do 
“problema”  de Jairo  para  serem testemunhas,  incluindo  Jairo  e sua 
esposa. Ele disse às pessoas que não chorassem pois a menina estava 
dormindo, mas alguns riram. Muitas vezes Deus nos leva a declararmos 
palavras proféticas, a respeito da nossa saúde, do nosso emprego, do 
nosso familiar, daquilo que Deus irá fazer, mas somos tidos por loucos, 

porque as pessoas (os seres humanos em geral) não entendem as 
coisas de Deus.

Jesus ordenou a menina que se levantasse. Ela se levantou. 
O Milagre aconteceu quando parecia que não tinha mais jeito.

Em  Rm  5.3-5  está  escrito  que  a  tribulação  produz 
perseverança, que produz experiência, que produz esperança, esta 
não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso 
coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado.

Quando encontramos Jesus e o  agir  de  Deus começa a 
acontecer  em  nossas  vidas,  passamos  por  experiências  de 
milagres que vão além de uma "simples experiência", mas que são 
verdadeiras "experiências sobrenaturais" que transformam nosso 
ser. 

Os  milagres  de  Jesus  marcam  nossas  vidas  e  nossos 
corações,  porque,  como  no  caso  de  Jairo,  cada  vez  que  ele 
olhasse para sua filha se lembraria  dAquele que a manteve em 
vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Aleluia! Todo Aquele que busca o Senhor, recebe o Toque 
Sobrenatural de Sua Mão Poderosa!

Versículo para decorar: 
"Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; 

quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá;" 
João 11.25

Para refletir:
1- Você tem pedido ao Senhor  para te ajudar a esperar o agir dEle 
em sua vida? 
2- Enquanto esperamos em Deus, Adoremos! Como diz a música da 
Eyshila:  "E  enquando  eu  espero  a  minha  bênção,  Deus  está  me 
ensinando a adorar".
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Personagem 6: Viúva endividada (II Reis 4.1-7) - Milagre Financeiro
Precisamos  buscar  o  milagre  em  DEUS,  o  ÚNICO  que  pode 

realizar milagres verdadeiros.  Não desista  de buscar ao Senhor,  pois 
Jesus disse: “Pedi, e dar-se-vos-á; ” Mateus 7.7-8. 

Vamos acreditar nas palavras de Jesus do texto acima e vamos 
pedir,  vamos  buscar,  vamos  bater,  pois  Ele  prometeu que nos daria 
resposta. É bom lembrar que não podemos chegar diante de Deus com 
arrogância,  mas  com  humildade,  não  como  merecedores  de  alguma 
bênção, mas como filhos que precisam de algo que só o Pai pode dar. 
Medite nestes versículos: Isaías 57.15 e I Pedro 5.5.

Neste estudo, vamos falar de uma viúva endividada que procurou 
o profeta Eliseu para falar de seu problema. Leia o texto de II Reis 4:1-7 

Vejamos o que podemos aprender com esta história. Esta viúva 
era uma pessoa que temia ao Senhor, que entendia que quando se tem 
um problema, é necessário buscar a Deus, ou seja, ir direto à fonte.  Ela 
tinha muitos problemas:

1º-  tinha  perdido  seu  marido,  o  que,  com  certeza,  tinha  lhe 
causado muita tristeza e dor;   

2º-  sua  pobreza tinha  ficado  insustentável  por  causa  de  sua 
viuvez,  porque  naquela  época  as  mulheres  não  tinham  acesso  para 
trabalhar como os homens; parece que seus dois filhos eram pequenos, 
portanto não podiam trabalhar também; não havia ajuda financeira do 
governo.

3º- tinha dívidas e os credores naquela época podiam pegar os 
filhos do endividado para que fossem seu servos, ou seja, escravos.

A situação dela era extremamente difícil. Ela tinha problemas na 
alma e nas finanças. Hoje em dia não é diferente, pois muitas pessoas 
estão não apenas com um problema, mas com vários. Imagine a pressão 
de perder os filhos por causa de uma dívida! Graças a Deus que em 
nosso tempo as coisas não funcionam assim!

Observe que ela procurou ajuda na pessoa do profeta. Isso é 
muito importante, pois muitas pessoas ficam guardando para si os seus 
problemas, não pedem ajuda e tentam resolver tudo sozinhas. Algumas 
pessoas não suportam a pressão e chegam ao suicídio ou a problemas 
mais  graves  como  depressão,  divórcio  e  outros.  Muitas  vezes  um 
conselho, uma palavra amiga, uma orientação de um servo de Deus, de 
um amigo cristão de verdade ou de uma pessoa sábia, vai ajudar muito, 
vai mostrar o caminho até o Senhor. Observe nos versos 2, 3 e 4 o 
profeta dá as orientações para  ela  para que o milagre  acontecesse. 
Quem faz o milagre é Deus, mas muitas      

vezes Deus usa uma pessoa para nos orientar. 
Nos versos 5, 6 e 7, acontece o milagre! Deus operou um 

maravilhoso milagre! Entenda que o azeite tinha um grande valor e 
por isso o profeta diz para ela pagar a dívida e viver do resto. 
Imagino que o valor foi suficiente para sustentar os filhos daquela 
viúva até que eles pudessem trabalhar e sustentar a família.

O que teria acontecido se aquela viúva tivesse procurado 
resolver o seu problema em outra fonte? Provavelmente ela teria 
perdido seus filhos.  

Para  resolver  problemas  financeiros  o  crente  deve  ter 
paciência  (não  se  desesperar),  sabedoria  e  Fé.  Extremamente 
importante também é ser dizimista, controlar os gastos e evitar os 
maus negócios.

A provisão que precisamos vem do Senhor. Ele é Jeová Jiré 
(Gn 22.14). Temos que entender também que o Senhor que envia 
o maná, só permite que ele cesse quando outra provisão chega. 
Leia Josué 5.12.

Busque  no  Senhor  a  solução  financeira  que  você  está 
precisando. Creia! Entregue sua vida, sua família e seus problemas 
nas mãos de Jesus! DEUS É BOM! DEUS É FIEL! ALELUIA!

Versículo para decorar: 
"A bênção do senhor é que enriquece, e ele 

não acrescenta dores."  Prov. 10.22

Para refletir:
1-  Analise  sua  vida  e  responda  para  você  mesmo  (a):  Minhas 
finanças  estão  bem  ou  não?  O  que  posso  fazer  para  melhorar? 
Preciso  de  mais  renda  ou  preciso  de  controle?  Estou  me 
desesperando  por  causa  de  falta  de  dinheiro?  Estou  buscando  no 
Senhor as soluções?
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  Personagem 7: Ester  - Buscando o direcionamento de Deus
Neste  estudo,  vamos  estudar  um  pouco  sobre  a 

necessidade que temos da direção de Deus. Nossa vida é cheia de 
decisões  e  a  cada  dia  temos  que  fazer  escolhas  que  trarão 
consequências  positivas  ou  negativas  para  nossa  vida  (Salmo 
119.5,6). Você já deve ter ouvido falar que Deus deu ao homem o 
livre-arbítrio,  que  significa  que  todos  nós  temos  livre  escolha, 
temos  o  direito  de  escolhermos  se  serviremos  a  Deus  ou  ao 
mundo,  se  casaremos  ou  não,  se  teremos  filhos  ou  não,  se 
pecaremos e se manteremos a santidade, e etc. 

A  questão  preocupante  é  que  sem o  direcionamento  de 
Deus,  acabamos  por  fazer  escolhas  erradas  que  nos  fazem 
caminhar para situações perigosas (Pv 14.12 e 21.2). Mas Deus, 
em  sua  infinita  misericórdia,  tem  para  cada  um  de  nós  um 
direcionamento  que  nos  levará  a  superar  cada  uma de  nossas 
dificuldades. 

Neste estudo,  vamos meditar  sobre a história  de uma mulher 
chamada Ester. Sua história está registrada na Bíblia Sagrada, no livro 
que leva o seu nome: Ester. Ela foi uma judia que se tornou rainha em 
um reino  distante  de  Israel,  pois  o  seu  povo  era  cativo,  e  que  foi 
grandemente usada por Deus para salvar o povo judeu do extermínio. 
Esta história aconteceu por volta de 500 anos a.c. 

Ester era uma moça orfã, que havia sido criada pelo seu 
primo Mardoqueu, que a tratava como uma filha. No cap. 2:7, diz 
que ela era formosa e no mesmo capítulo, verso 17, diz que o rei 
Assuero amou Ester e a fez rainha. Mas o rei não sabia que Ester 
era  judia,  pois  Mardoqueu  havia  orientado-a  a  não  dizer  sua 
nacionalidade.  Um  tempo  depois,  vemos  no  cap.  3  que  um 
importante oficial do rei, chamado Hamã, implicou fortemente com 
Mardoqueu  e  envenenou  o  rei  para  que  o  povo  judeu  fosse 
exterminado numa data marcada.  A implicância com o tio de Ester 
aconteceu porque todos se inclinavam perante Hamã, mas ele se 
recusava  a  fazer  isso  porque  um  judeu  temente  a  Deus  não 
reverenciava qualquer coisa ou pessoa, mas somente a Deus.

No cap. 4, vemos que Ester foi informada sobre a intenção 
de Hamã em destruir o seu povo. Nesta situação tão difícil, ficou 
claro que Deus tinha colocado Ester naquela posição de rainha 
para que ela impedisse essa tragédia. Mas não foi nada fácil, nem

 mesmo para Ester que era rainha, pois o rei nem sabia que ela 
também era judia e ainda existia uma lei que dizia que ninguém, 
nem mesmo a rainha, podia comparecer diante do rei sem ter sido 
chamada. 

Em nossa vida também acontecem situações em que 
nossa experiência,  nossa posição ou nossos recursos nada 
adiantam,  pois  só o Senhor é capaz de resolver  de verdade o 
nosso problema. 

Continuando, a situação era tão séria que o tio de Ester lhe 
disse  no  cap.  4,  verso13:  “não  imagines  que,  por  estares  no 
palácio,  tu  somente escaparás  dentre todos os judeus.”   E no 
verso 14, Mardoqueu diz a Ester: “quem sabe se não foi para tal 
tempo com este que chegaste ao reino?” Imagino que Ester parou 
para refletir sobre a sua história, quem ela era antes, uma orfã, 
uma escrava que agora era uma rainha. Deus havia se antecipado 
à Hamã e havia  providenciado uma solução para o povo judeu. 
Deus é Soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do nosso 
futuro,  por  isso  Ele  muitas  vezes  nos  prepara  para  o  que  vai 
acontecer e nos ajuda a vencer as dificuldades. 

Preste atenção aos ensinamentos de Deus para que quando 
vir a tormenta você saiba enfrentá-la com a ajuda do alto. Leia 
Ester  4.16.  Ester  buscou  ao  Senhor  em jejum  para  receber  a 
direção do Senhor. Na Palavra de Deus, o jejum é acompanhado 
de muita oração e quando alguém fazia um propósito de jejuar era 
com a intenção de ouvir a voz de Deus, pois só Ele pode nos dar a 
direção certa. 

Concluindo,  nos capítulos 5 a 10,  vemos que Ester foi  à 
presença do rei e pediu o direito do seu povo se defender diante 
da perseguição por parte de Hamã. Deus fez com que Hamã fosse 
derrotado e o povo judeu foi salvo do extermínio. Para o Senhor 
não há impossíveis!

Busque no Senhor a direção certa para tua vida. 
Nele podemos confiar!

Versículo para decorar: 
"Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me 

ouviu."  Salmo 120.1

Para refletir: Você tem consultado o Espirito Santo para tomar decisões? 
Você pergunta para o Senhor sobre a vontade dEle para tua vida?

14

14

15



IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

  Personagem 8: Paulo (Atos 27 e 28) - Uma vida de Milagres
Voltemos  aos  milagres.  Temos  aprendido  ao  longo  destes 

estudos que perseverar é fundamental  para a conquista de qualquer 
objetivo, pois mesmo quando queremos algo que Deus quer para nós, 
ainda assim enfrentamos os obstáculos às nossas conquistas, que são: 
o mundo, a carne e o diabo (Gl 5.17,19-21 / I Pe 5.8 / IJo 2.15). 

Aprenderemos  com Paulo  que  quando  andamos  com Deus,  a 
nossa vida gira em torno de milagres, pois o agir de Deus é a razão de 
prosseguirmos e não pararmos (Salmo 60.12).

Paulo tinha plena certeza de que Deus queria que ele fosse à 
Roma. Deus tinha milagres para realizar no caminho de Paulo a Roma, e 
podemos entender com isto que quando Deus revela algum propósito 
em nossa  vida,  Ele  fará  o  impossível  (a  nossos  olhos)  para  que  o 
propósito se cumpra. 
• Paulo  embarca  em  um  navio,  depois  em  outro,  e  tanto  o 
primeiro navio quanto o segundo foram submetidos a ventos contrários 
(v 4-7)
• Paulo chega a um lugar chamado Bons Portos, porém os seus 
companheiros não acharam um lugar muito atraente para parar, ainda 
que  Paulo,  sabendo  que  era  um bom lugar,  tenha insistido  que ali 
parassem, mas não deram ouvidos a ele.
• Não ouvindo a voz da Sabedoria que estava em Paulo, seguiram 
adiante,  os  ventos  pioraram.  Por  causa  dos  muitos  problemas  que 
enfrentaram perderam a esperança (v. 20).
•  Deus enviou um anjo numa certa noite para dizer a Paulo que 
o propósito ainda era o mesmo: ele iria à Roma, independentemente do 
que ele estava passando, e todos os que estavam com Paulo foram 
beneficiados pelo propósito de Deus na vida de Paulo.
•  Apesar  de toda a tempestade que enfrentaram,  o  Primeiro 
Milagre se  cumpriu:  o  barco  não  afundou  e  chegaram  a  um  lugar 
chamado  Malta,  no  qual  havia  comida  (provisão  de  Deus)  e  fogo 
(proteção de Deus) para se aquecerem.
•  Em Malta (cap. 28)  uma cobra agarrou-se na mão de Paulo, e 
então  os  seus  companheiros  acharam  que  ele  morreria,  e  que  era 
merecedor  de  toda  a  condenação  que  lhe  estava  sendo  feita  (as 
cirscunstâncias lhe eram totalmente adversas), mas ele apenas jogou a 
cobra no fogo e continuou tão vivo quanto antes (Segundo Milagre). 
•  Os incrédulos que não conheciam a Deus começaram a querer 
glorificar a Paulo,  por ele não ter morrido picado pela  cobra.  Muitas 
vezes

satanás usa pessoas para quererem diminuir a Glória de Deus em 
nossa vida, atribuindo nosso sucesso à nossa própria capacidade, 
tentando desviar nossa vida do propósito de Deus, não querendo 
que o milagre seja testemunhado em alta voz.
•  Naquela ilha havia um homem doente, Paulo orou e impôs 
as mãos sobre ele e o homem foi curado. Com isso vieram mais 
enfermos que também foram curados (Mais Milagres).
•  Algum tempo depois  Paulo chegou a Roma, o lugar da 
vontade de Deus para ele.

Da experiência de Paulo podemos entender que os milagres 
não são apenas para conservar a nossa vida intacta aqui na terra, 
ou mesmo para resolver os nossos problemas, mas são uma prova 
de que os propósitos de Deus serão realizados em nossas vidas, 
se continuarmos crendo em Deus, ainda que as cirscunstâncias 
sejam maiores que as nossas forças. Deus se revelará maior que 
toda situação difícil,  para que a sua vontade seja realizada em 
nossa vida, e esta, com certeza, é a melhor para todos nós.

Paulo  não  servia  a  Jesus  somente  porque  queria  viver 
milagres, mas porque amava a missão de servir a Jesus: Cumprir o 
Ide. Paulo simplesmente ia e pregava a todos quantos o Senhor o 
enviava.

Os milagres sempre acontecem na vida de quem vive para 
Deus. Se desejas viver milagres,  lembre-se sempre de que eles 
são apenas parte da caminhada e não o fim. Receba o teu milagre, 
dê Glória a Deus pelo milagre,  mas não pare ainda, pois ainda não 
é o fim, busque a realização de propósitos maiores na presença 
dAquele que Vive eternamente: Jesus! (I Pedro 4.13)

Versículos para decorar: 
"Seja-vos, pois, notório que esta salvação de 

Deus  é  enviada  aos  gentios,  e  eles  a  ouvirão" 
Atos 28:28

"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e 
do Espírito Santo" Mateus 28.19

Para refletir: 
1- Você ama mais o milagre do que o Senhor? 

2- Será que buscamos o Senhor ou apenas seus milagres?
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Personagem 9: Maria (Jo 11.1-45) - Buscando a Face de Deus

 Neste estudo vamos meditar sobre  adoração, por isso o tema 
Buscando a Face de Deus. Mas o que significa buscar a face de Deus? 
Pense  na  seguinte  ilustração:  que  quando  olhamos  para  a  face  de 
alguém é porque estamos interessados por ela, pelo que ela está nos 
dizendo,  mas  quando  estamos  apenas  recebendo  algo  de  alguém,  o 
nosso interesse está nas mãos dessa pessoa, para recebermos o que 
ela está nos dando.  Buscar a face de Deus é adorarmos a Ele, sem 
esperarmos algo em troca, é nos relacionarmos com Ele, não porque 
precisamos ou queremos ser abençoados, mas principalmente porque o 
amamos e estamos interessados no que Ele tem a nos dizer  (Jr 29.12-
14).

Vamos  meditar  sobre  Maria,  uma  adoradora,  uma  amiga  do 
Senhor Jesus. Leia o texto que está em João, capítulo 11, versos de 1 
a 45. Maria fazia parte de uma família que se tornara amiga de Jesus, 
eram 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. O verso 5 nos diz que Jesus 
amava  estes  três  irmãos.  Lembre-se  que  Jesus  também tinha  uma 
família,  portanto ele  sabia  da importância da família  e Ele olha para 
nossa família hoje e se importa com nossos problemas. Ele ama a sua 
família! 

O problema daquela família era muito sério porque o irmão de 
Maria, que se chamava Lázaro estava muito doente, à beira da morte. 
As duas irmãs logo mandaram um recado para Jesus pedindo que Ele 
viesse visitar Lázaro para que ele recebesse a cura. Jesus, que sabia do 
propósito de Deus em ressuscitar Lázaro, se demorou mais uns dias e 
quando chegou à casa de Maria, Lázaro já havia morrido há 4 dias. 

Quando Maria encontrou com Jesus, ela logo se lançou aos seus 
pés e começou a chorar. Isto é adoração! Ela não recebeu Jesus com 
um coração ressentido, nem acusou Jesus de ser o culpado por não ter 
vindo antes de Lázaro morrer, mas reconheceu que se estivesse lá o 
irmão dela não teria morrido. 

O verso 33 diz que Jesus se emocionou quando viu Maria chorar 
daquela jeito, com tanta humildade, com tanto temor, com tão grande 
adoração!  No  verso  34  diz  que  Jesus  chorou.  E  creio  que  Ele  se 
emociona quando o nosso choro é de adoração, quando nosso choro é 
de  dependência  dEle,  quando  o  nosso  choro  é  de  arrependimento 
verdadeiro (Joel 2.12-13). 

É claro que diante de tanta adoração, o Senhor Jesus não sairia 
daquela casa sem realizar um milagre.  E o milagre aconteceu! Jesus 

realizou ali um de seus milagres mais famosos que foi a ressurreição de 
Lázaro. Maria tinha apenas adorado ao Senhor Jesus e o milagre  
aconteceu. Ela buscava a face de Jesus e não somente suas mãos. Ela 
se interessava por Jesus verdadeiramente. Ela tinha um relacionamento 
de amizade com Jesus e sua família também. 

Ah se nossas famílias tivessem este relacionamento de amizade 
com  Jesus,  nossas  vidas  teriam  muito  mais  paz,  alegria,  amor!  A 
verdadeira  felicidade  está  em termos  Jesus  em nossas  vidas  e  em 
nossas  famílias,  pois  Ele  disse  em João  16:33: “No  mundo tereis 
tribulações; mas tende bom ÂNIMO, eu venci o mundo.”

No capítulo 12 de João, temos a continuação da história de 
adoração de Maria ao senhor Jesus Cristo. Preste atenção neste 
texto maravilhoso de João 12.1-3.  "Então Maria, tomando uma 
libra de bálsamo de NARDO puro, de grande preço, ungiu os pés  
de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos;”  Este é um ótimo 
exemplo de adoração! Maria tinha entendido que adorar era ainda 
mais  importante  que  servir.  Para  entender  o  valor  deste  óleo, 
saiba que uma libra significava 28,5 litros e o nardo puro era um 
óleo  perfumado  muito  caro  que  valia  300  denários  (1  denário 
equivalia ao salário de um dia de trabalho). 

Medite sobre este texto e busque adorar o Senhor Jesus. 
Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração! Jesus está à 
procura de adoradores (Jo 4.23-24).

Encha os teus lábios de palavras de agradecimento e não 
permita que o seu coração seja interesseiro, que busque a Deus 
somente por causa das bênçãos. 

Adore e continue crendo! Aleluia!

Versículo para decorar: 
"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade 

de Deus em Cristo Jesus para convosco."  I Ts 5.17

Para refletir:
1- Você tem adorado o Senhor Jesus? 
2- Você tem um coração grato ao Senhor por tudo? 
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  Personagem 10: Davi (salmo 84)  - Buscando a Face de Deus II
Continuando o assunto do estudo anterior, trataremos de Davi, 

alguém sobre o qual Deus, nosso Pai, declarou: Achei a Davi, filho de 
Jessé,  homem conforme  o  meu  coração,  que  executará  toda  a 
minha vontade (I Sm. 13.14, Sl. 89.20, At 13.22).

Por toda a Bíblia vemos Deus mostrando qual é a sua vontade; 
em I Tes. 4.3 está escrito “Porque esta é a vontade de Deus, a 
vossa santificação”. Vemos  em Davi  um homem que  buscou 
esta  santificação.  Apesar  de  ter  sido  autor  de  muitas  coisas 
erradas totalmente reprováveis,  sobretudo para Deus e também 
para nós, os homens, em Davi havia algo que fazia a diferença com 
relação  ao  antigo  povo  da  terra  que  eles  conquistaram  e  até 
mesmo com relação a seus conterrâneos, seus súditos, o povo de 
Israel, ele amava a Deus.

Quando um filho ama seu pai, deseja estar perto dele em 
todo o tempo, não apenas por querer algo dele, mas por confiar 
nele, por se sentir seguro, por amar sua presença, por querer “ver 
a sua face”, reconhecendo que estar com o pai  é algo natural, 
pela identidade que há entre eles. Assim era Davi(Sl. 84.2), o seu 
maior desejo era estar com o Pai, o Deus vivo.

Davi reconhece o cuidado de Deus para com os pássaros 
que encontram ninho nos  altares  de  Deus.  Com isso  podemos 
saber  que  é  este  também  o  desejo  de  Deus  para  conosco, 
levando-nos  ao  seus  altares: “Até  o  pardal  encontrou  casa,  e  a 
andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus  
altares, SENHOR dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. (Sl. 84.3)”. 

Assim devemos prosseguir buscando os altares, ainda que 
não consigamos  nos  manter  nos  altares  continuamente,  mas o 
tempo de acordar para a realidade da falta de Deus é tempo de 
bênção também, pois há uma promessa de Deus para os que se 
arrependem e se voltam para Ele (II Cr 7.14-15), o amor de Deus 
permanece  sobre  nós,  assim  como  a  sua  vontade  de  estar 
conosco.

No Salmo 84.5-7 ele diz que o homem cuja força está em 
Deus, em cujo coração estão os caminhos retos, ainda passando 
pelas dificuldades, pelo vale de lágrimas, faz das suas lágrimas 

uma fonte,  uma chuva,  vai  de força em força e comparece na 
presença de Deus, em Sião, no lugar de ver a sua face, ver Deus 
de frente e não de costas, como amigo e pai, não como o Juiz que 
trará sobre ele condenação (Jz. 13.22-23).

Nos versículos 9 e 10 ele termina pedindo ao Pai: “Olha, ó 
Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque 
vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à  
porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios”,  
pois  é  melhor  estar  diante  de  Deus,  do  que  na  presença  dos 
ímpios, é melhor estar junto ao Senhor, sentindo a sua presença.

Não  desista!  Continue!  A  dificuldade  e  a  fraqueza 
aparentemente parecem ser mais fortes que o Senhor Nosso Pai, 
mas o Seu Amor  é que nos alcança e nos leva ao lugar  mais 
seguro e aconchegante em que podemos estar, nos seus braços, e 
nos faz ter a mais linda percepção: Enquanto olhamos para Deus, 
Deus também olha para nós (Sl. 33.13; Tg. 4.8).

Versículo para decorar: 
"Porque vale mais um dia nos teus átrios do 

que em outra parte mil. Preferiria estar à porta 
da  casa  do  meu  Deus,  a  habitar  nas  tendas  da 
perversidade"  Sl. 84:10
Para refletir:
1- Tenho valorizado a honra de ser achado pelo Senhor e buscado a 
Ele, ou tenho aberto as portas para a desonra, deixando-o de lado? 
2- Só posso buscar a Deus se estiver na igreja ou no meu quarto, ou 
posso fazer isso a qualquer momento?
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  Personagem 11: Mulher sunamita (II Reis 4)  - Perseverança
Neste  estudo  vamos  meditar  sobre  a  importância  da 

perseverança. Esta palavra significa constância; firmeza. Vamos meditar 
sobre a história de uma mulher que o seu nome não é citado, mas ela é 
chamada de a sunamita. Perseverou em servir, em crer e recebeu sua 
bênção. Ela era uma mulher rica e casada, mas que não tinha filhos. 

É importante entendermos que não ter filhos para uma mulher da 
época  do  Velho  Testamento  era  algo  muito  triste  e  até  mesmo 
vergonhoso.  Leia  a  sua  história  em  II  Reis  4.8-37  e  II  Reis  8.1-6. 
Quando a sunamita conheceu o profeta Eliseu, ela logo propôs a seu 
marido que constrísse um quarto para que o profeta tivesse onde se 
acomodar quando passasse por aquele lugar onde ela morava. O profeta 
Eliseu ficou impressionado com a bondade daquela família e orou ao 
Senhor para que ela tivesse um filho. Observe os versículos a seguir de 
II Reis 4:17-21 e 25-27, 32-35.  

Observamos neste texto várias lições: 
1- O texto diz que o menino já era crescido e mesmo assim a 

sunamita e sua família ainda abrigavam o profeta quando ele precisava 
(verso 21). Isso quer dizer que esta mulher perseverava em servir a 
Deus.  Muitas  pessoas  abandonam o  Senhor  logo  que recebem suas 
bênçãos. 

2- Ela foi pega de surpresa com a enfermidade de seu filho e 
muito mais ainda porque o menino morreu muito rápido (verso 20), mas 
ela não se desesperou, pois teve o controle de deixar o menino na cama 
do profeta e ir buscar ajuda na pessoa do profeta de Deus. Hoje em dia 
muitas pessoas se iludem achando que vão conseguir viver a vida cristã 
sozinhas, sem nenhum conselho, sem nenhuma ajuda de oração. 

3- A sunamita não ficou falando do seu problema para o auxiliar 
do profeta Eliseu, o que ele perguntou, ela respondeu que estava tudo 
bem.  O  que  aprendemos  com  isso?  Temos  que  ter  cuidado  ao 
compartilhar  os  nossos  problemas  com tantas  pessoas  porque  nem 
todas terão algo de Deus para nos falar e também porque podemos ser 
conhecidos como uma pessoa problemática, que só fala de problemas. O 
final da história desta mulher é que o seu filho foi ressuscitado, ou seja, 
ela teve sua bênção de volta.  

A Palavra de Deus diz em Prov.10:22: “A bênção do Senhor é 
que enriquece; e ele não a faz seguir de dor alguma.”

Se  você  tem  feito  um  propósito  de  buscar  ao  Senhor, 
coloque diante dEle as suas petições,  os seus problemas e os 
seus sonhos.  

Jesus é o maior interessado em te abençoar! Creia nisto! 
Jesus venceu a morte para nos dar vitória sobre todas as coisas! 

Se você tem orado e algum dos seus pedidos não tiveram 
solução  ou  resposta  é  porque  o  Senhor  está  permitindo  uma 
provação em tua vida e Ele quer que você seja aprovado (a). Em 
Prov.17:3 diz que “O Senhor é que prova os corações.” E em Tiago 
1:12 diz que “Bem-aventurado o homem que suporta a provação; 
porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o 
Senhor prometeu aos que o amam.” Observe com atenção este 
último texto e você verá que vale a pena suportar as provações. 

Mas  o  que  quer  dizer  ser  provado  por  Deus? Significa 
suportar com paciência e com fé as dificuldades que Deus permite 
em  nossas  vidas  (Dt  13.3).  Significa  passar  pelas  dificuldades 
desta vida sem reclamações, sem duvidar do amor de Deus (Tg 
1.5-7). Há bênçãos que não temos estrutura para recebermos com 
muita facilidade, porque logo depois podemos abandonar o Senhor 
ou achar que alcançamos a bênção somente pelo nosso esforço 
humano. Toda a Glória seja ao Senhor!

JESUS É O SENHOR DA VIDA! ALELUIA!
Ele já nos deu Vitória sobre a morte espiritual.

Versículo para decorar: 
"Confia  ao  Senhor  as  tuas  obras,  e  teus 

pensamentos serão estabelecidos”. Provérbios 16.3 

Para refletir:
1- Na horas mais difíceis de sua vida, quem você procura? 
2-  As  promessas  do  Senhor  realizadas  em  nossa  vida  não  serão 
jamais  invalidadas  pelas  circunstâncias  ou  pelo  inimigo,  se 
permanecermos em Jesus.

22

23



IGREJA BATISTA  JESUS É A VIDA
Estudo para Células – Alimento espiritual 

 Personagem 12: Jacó (Gn 32)  - Buscando a Deus c/ perseverança 
Nosso  personagem  é  Jacó.  Ele  é  um  exemplo  de  quem 

perseverou em buscar a Deus,  pois,  na circunstância em que ele se 
encontrava, soube reconhecer que somente Deus poderia abençoá-lo e 
abrir o caminho para ele passar. Da perseverança de Jacó em buscar ao 
Senhor restou-lhe, finalmente, ser um dos patriarcas da fé, um homem 
de cuja geração veio a nascer o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor.

Jacó, diferentemente do seu pai (Isaque) e avô (Abraão) não era 
um crente em Deus convertido. Costumava fazer coisas que não eram 
louváveis, chegando até mesmo a tirar de seu irmão o direito de ser o 
filho mais velho - para o seu povo o filho mais velho era o que era mais 
beneficiado na hora da partilha da herança.

O seu irmão não entendia muito  bem este direito,  não soube 
valorizar o que Deus lhe havia dado então trocou com ele este direito 
por  um prato  de  comida.  Para  garantir-lhe  plenamente  o  direito  ele 
entendeu que necessitava da bênção do pai e por meio da bênção seria 
bem sucedido;  então  enganosamente  recebeu a  bênção.  Isto  é  real, 
necessitamos da bênção de nossos pais para prosseguirmos firmes na 
vida, mas ainda que não a tenhamos, devemos tomar posse da bênção 
do Pai Celestial que tudo fez e faz por nós.

Jacó fugiu, passou muitos anos fora, constituiu família e resolveu 
voltar para a terra de seu pai,  ao lugar onde a bênção foi declarada 
sobre a sua vida. Porém ele temia a seu irmão que estava furioso por 
tudo o que ele lhe havia feito;  caso seu irmão o matasse,  não faria 
sentido ter voltado, pior, de tudo o que ele desejava para sua vida nada 
se realizaria. Deus tinha propósitos até a eternidade para com a vida de 
Jacó  e  não  deixou  que  Jacó  morresse  na  situação  em  que  se 
encontrava. Deus o visitou, por meio de um anjo, naquela noite: “24 - 
Jacó, porém, ficou só; e lutou com ele um homem, até que a alva 
subiu. 25- E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura  
de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele.  
26- E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não  
te deixarei ir, se não me abençoares. 27-  E disse-lhe: Qual é o teu 
nome? E ele disse: Jacó. 28- Então disse: Não te chamarás mais Jacó,  
mas Israel; pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e 
prevaleceste.” Jacó recebeu a bênção de Deus, naquela noite a sua 
consciência  de  que  era  em  Deus  que  todas  as  suas  fontes 
estavam ficou ainda maior, pois vemos que logo após encontrou 
seu irmão que o abraçou e se alegrou com o encontro.

Esta história nos ensina que perseverar na busca de Deus é 
o  que  faz  a  diferença  na  vida  de  todo  homem ou  mulher.  Na 
continuação da história vemos que Jacó construiu altares a Deus, 
para que a presença de Deus fosse contínua na sua vida, para que 
tivesse sempre Deus por perto, e valeu a pena, “de sua família 
nasceu o Salvador”.

Sabemos de histórias de cristãos que oram até várias horas 
todos os dias, e isto nos traz à mente a seguinte pergunta: será 
que estou perdendo alguma coisa por não buscar a Deus com 
perseverança como esses irmãos? , a resposta é muito clara, sim (I 
Co 1.9 e 2.11-16). 

Não buscar a Deus com perseverança nos faz ter uma idéia 
de Deus como alguém de longe, limitado, pronto a castigar-nos, 
descomprometido com nossa vida, com os problemas pelos quais 
passamos. Quando não buscamos a Deus intensamente o nosso 
altar (lugar em que nos relacionamos com Deus, nosso espírito) 
perde o poder, perde a graça, perde a razão. Leia Salmo 43.5.

Deus nos chama para termos comunhão com Ele. Ele quer 
mudar nosso nome,  nossa história  como Jacó,  que teve o seu 
nome mudado por Deus para Israel (Príncipe de Deus, que Deus 
reine), por insistir em clamar, por insistir em continuar, ainda que 
não fosse perfeito

Com a grande mudança na vida de Jacó, veio também a sua 
necessária reconciliação com seu irmão Jacó. Este é um plano de 
Deus para nossos relacionamentos: o perdão e a reconciliação (I 
Jo 1.10-11 e 4.12).

Vamos lá! Em nome de Jesus! Vamos deixar que o Reino de 
Deus aumente em nossa vida (Mt 6.33), que mais áreas da nossa 
vida  sejam  postas  sobre  seu  Domínio,  constantemente  na  sua 
presença, ainda que não sejam várias horas por dia.

Versículo para decorar: 
"Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem 

também piedade de mim e responde-me.”  Salmo 27.7
Para refletir:
1-   Você  tem  buscado  o  Senhor,  pedindo  a  Ele  uma  vida 
transformada,  curada?  Como  anda  os  seus  relacionamentos 
familiares?
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Personagem 13: Débora (Jz 4 e 5) - Celebrando a VITÓRIA!
 Você  é  uma  pessoa  vitoriosa  e  sua  perseverança  será 
recompensada pelo Senhor Jesus! Graças à bondade de nosso Criador, 
muitos  de  nós  têm  vitórias  para  contar!  Alemgre-se  também  pelas 
vitórias que o Senhor tem dado aos irmãos em Cristo. A Palavra de 
Deus que devemos  nos alegrar com os que se alegram e chorar 
com os que choram, Rom.12:15.

Neste estudo, vamos meditar sobre uma mulher chamada Débora 
que viveu aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo.  Sua história 
está registrada no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Ela era uma profetiza 
que atuava também como Juíza em Israel.  Nesta  época,  o  povo de 
Israel não tinha reis e quem exercia poder sobre questões difíceis ou de 
guerra  eram  os  juízes.  Observe  os  versos  6,8,9: “6-  Mandou  ela 
chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe 
disse: O Senhor, o Deus de Israel, te ordena: Vai, leva contigo dez 
mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulom ao monte  
Tabor.  8-Então lhe disse Baruque: Se fores comigo irei; mas se  
não  fores  comigo,  não  irei.  9-  Respondeu  ela:  Certamente  irei 
contigo.  Porém não será tua a  honra desta  expedição,  pois  nas 
mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera.  Levantou-se 
Débora e partiu com Baraque para Quedes.” 

Ao  lermos  os  versos  10-17,  veremos  que  Débora  realmente 
exerceu uma liderança naquela guerra e o Verso 15 diz: “O Senhor 
derrotou a Sísera, a todos os seus carros, a todo o seu exército ao 
fio da espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro, e fugiu 
a pé.” Esse general Sísera era um homem muito poderoso e o Senhor 
preparou uma outra mulher  para que o matasse.  Nos versos 18-24, 
vemos que Jael teve inteligência e coragem para matar esse homem 
perverso. Que coragem! Entenda que este era o plano de Deus, pois se 
este general não morresse, ele continuaria oprimindo todo o povo de 
Israel.  Era uma guerra de verdade.  Hoje,  nossa  guerra não é contra 
carne  e sangue ( Ef 6.12)

Mas a história não termina aí. A profetisa Débora não apenas 
experimentou aquela vitória que o Senhor tinha dado, mas ela celebrou 
essa  vitória.  Muitas  vezes  falamos  tanto  do  problema  que  estamos 
passando, mas quando vem a solução para o problema, não celebramos 
a vitória.  Sabe qual é a importância de celebrar a vitória? É importante 
porque reconhecemos que o Senhor foi quem operou o milagre, que foi o 
Senhor que agiu, que é o Senhor que merece ser louvado. 

É  importante  porque  os  que  ouvirem  nosso  testemunho 
terão a sua  fé  edificada.  Pense nesta ilustração:  Quando você 
está assistindo um jogo em que o Brasil está participando e no 
final ele ganha, você não celebra? É claro que uns celebram mais 
que  outros,  mas  se  a  pessoa  se  deu  o  trabalho  de  assistir, 
provavelmente vai celebrar um pouquinho. 

E o que vem a ser celebrar a vitória? Significa fazer festa, 
falar  com alegria  sobre  o  que  Deus  fez!  (Salmo  98.4  e  Salmo 
100.1-2).  Quem sabe dar  o testemunho na Igreja  ou na célula, 
fazer um culto em sua casa para glorificar o Senhor! O importante 
é  que  as  vitórias  que  temos  recebido  não  podem  ficar  na 
obscuridade. Vamos falar mais das vitórias do que dos problemas. 
Aleluia!  Temos  no  Senhor  Jesus  muitas  vitórias,  pois  Ele  tem 
cuidado de nós (Is 43.10-13).

Débora ficou tão agradecida ao Senhor pela vitória,  ficou 
tão admirada com o livramento de Deus, que ela fez um cântico. 
São  32  versículos  do  capítulo  5,  em  que  ela  proclama  que  o 
livramento aconteceu, mas que Ele vem do Senhor!

Proclame  as  vitórias  do  Senhor!  Sempre  que  tiver  uma 
experiência de livramento ou providência do Senhor, celebre, fale 
dos seus feitos, dê glória ao Pai celestial!

Continue  na  presença  do  Espírito  Santo!   Continue 
buscando ao Senhor! Observe estes dois versículos da Palavra de 
Deus e jamais desista de seguir a Jesus: 

“Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de 
todo o vosso coração.” Jer 29:13 

“Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas 
grandes e ocultas, que não sabes.” Jer 33:3.

Versículo para decorar: 
“Louvarei  ao  Senhor  durante  a  minha  vida;  cantarei 
louvores ao meu Deus enquanto viver. “ Salmo 146.2 
Para refletir:
1- Você tem celebrado as bênçãos e livramentos do Senhor?
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Personagem 14: JESUS - Vitória Total 
Este  estudo  é  especial  pois  vamos  meditar  sobre  a  vida  de 

Jesus,  Nosso  salvador  e  Senhor!  Esperamos que todos que tenham 
estudado  esta Revista tenham crescido no conhecimento e na busca 
de Deus. Talvez você tenha passado a orar mais, a lembrar-se mais de 
Deus,  a  lembrar-se  mais  de  orar  por  sua  família  e  amigos.  Isto  é 
maravilhoso.

O  personagem deste  estudo é  Jesus,  aquele  que  venceu:  as 
tentações (Jo 4), o mundo (Jo  16.33), a morte (At. 2.24), o diabo (Ef. 
1.20-23) e nos deu garantias que por meio do Seu Nome poderíamos 
vencer também. Jesus venceu em Tudo para nos dar o exemplo de uma 
vida vitoriosa. Nele temos TUDO que precisamos e sonhamos.

Cada um dos creem em Jesus podem olhar  a vida  não  mais 
como vítima  das  circunstâncias,  mas  como filho  de  Deus (Jo  1.12), 
alguém a quem Deus está olhando e de quem Ele também cuida(Jo 
10.29). 

Saiba  que  Deus  (Em  Jesus)  nos  deu  todas  as  ferramentas 
necessárias para seguir vencendo dia após dia (armas espirituais – II Co 
10.4),  armas poderosas em Deus para demolição de fortalezas e Ele, 
sim,  já  nos  conduz  em triunfo  e  nos  levará  a  vitória  final,  pois  Ele 
promete várias coisas ao que vencer  (Ap 2.7 e 21.6-7).

Portanto meu irmão, saiba que a vitória está sempre com os que 
crêem, com os que buscam a Deus, com os que o reconhecem como 
Senhor, com os que desejam a sua amizade (Tg 2.22-23) . 

Jamais se esqueça de que o Espírito Santo é a fonte de Alegria 
de todo homem e mulher  que confia em Deus e que por meio dEle 
podemos  alcançar  a  profundidade  da  vida  vitoriosa,  recebendo  sua 
presença e poder  todos os dias,  e isto sempre será mais forte que 
qualquer  obstáculo.  Nós  temos  o  Espírito  Santo,  pois  o  Sangue  de 
Jesus nos deu este maravilhoso presente, Deus habita conosco e habita 
em nós (Jo 14.17).

Celebre sempre as Vitórias com festa, com louvor, cante, dance, 
ore, agradeça e siga firme no propósito de viver não só um momento de 
vitória, mas uma vida vitoriosa.  Lute com fé, ainda que se sinta tentado 
a  parar,  não  desista,  o  teu  destino  foi  traçado  por  JESUS,  O 
VENCEDOR. , lá na cruz, e ELE te fez um VENCEDOR (Salmo 126.3).
Versículo para decorar: "Mas em todas as coisas, somos mais 
que vencedores, por aquele que nos amou."  Rm 8.37 
Conclusão:O  Senhor  Jesus  é  o  nosso  modelo  infalível  de  vida 
vitoriosa. Ele te deu as ferramentas necessárias para a Vitória.Use-as!
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