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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): SUGESTÃO NO FINAL DESTE ESTUDO  

 

O Grande Doador nos deu presentes. Assim com um pai tem prazer em presentear seus filhos, o Grande Doador, o 

nosso Pai do céu, também tem prazer em dar presentes aos seus filhos. Seu coração se alegra em poder presentear 

aqueles que são alvos do seu grande amor.  

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Bíblico – Tiago 1.17 

 

Quais são os presentes que o Grande Doador deu aos seus filhos? 

 

1. O Grande Doador nos deu PAZ (3ª João 1.15 | João 16.33) – Recebemos a paz do Grande Doador e somos 

chamados a promovê-la (Mateus 5.9). O mundo não tem paz porque não conhece o Príncipe da Paz. A paz de 

espírito é a principal base para que o homem seja feliz. Com paz interior, ninguém pode nos deter. Cuidado com 

pensamentos antecipados e precipitados. Aprenda a mudar o foco de seus pensamentos (Provérbios 12.25 | 

Filipenses 4.6). Sua paz interior não será limitada a você mesmo, mas será um canal de promoção de paz entre os 

homens. Por isso, receba, celebre e promova a paz! 

 

2. O Grande Doador nos deu LIBERDADE (Gálatas 5.1). O Grande Doador nos deu liberdade espiritual: liberdade 

do mundo, da carne e do Diabo. Essa liberdade foi conquistada com sangue e sacrifício do próprio Filho de Deus, 

Jesus Cristo. A liberdade cristã é um estado que o filho tem diante de Deus em Cristo, bem como um sentimento 

que corresponde a essa condição. Fomos justificados por Cristo e não há mais condenação (Romanos 8.1 | João 

8.36). A salvação foi conquistada de uma só vez por meio do sacrifício de Cristo: isso é liberdade (Hebreus 9.26), e 

essa liberdade não deve ser desfrutada de qualquer forma (Gálatas 5.13). Você é livre para que com liberdade 

sirva mais e melhor, com seus dons, talentos e recursos. A liberdade foi dada por Deus para que você viva em 

doação de vida. 

 

3. O Grande Doador nos deu PROSPERIDADE (Provérbios 11.25). A prosperidade é uma dádiva do Grande 

Doador, que não está firmada nos conceitos baseados em riquezas e bens materiais. Essa prosperidade vem pela 

obediência e pelo amor a Deus, reservada àqueles que escolhem Jesus a despeito de tudo e todos (Salmo 1.3). A 

prosperidade referida pelo salmista está relacionada à perseverança. A prosperidade do cristão é, portanto, um 

resultado natural de sua fidelidade a Deus. Toda prosperidade que você receber do céu sempre lhe será concedida 

com um propósito maior do que guardá-la para si mesmo (Lucas 16.11). Devemos administrar com sabedoria o 

que recebemos do Grande Doador (Lucas 12.20-21 | Mateus 6.20-21). Ser próspero é, acima de tudo, saber viver 

bem com aquilo que o Grande Doador dá. Seja rico e próspero, mas só possua o Reino de Deus em seu coração! 

 

4. O Grande Doador nos deu ALÍVIO (Mateus 11.28). O Grande Doador está sempre ao seu lado. Ele é o Pai que 

não se afasta do filho e que sempre enviará o melhor. Se hoje, as circunstâncias de sua vida são de dor e cansaço, 

ele dará o alívio que você precisa. Ele se importa e está disponível em nos dar alívio em meio às adversidades. Por 

isso, mantenha seu coração pertinho dele. Temos um Deus presente, acima do tempo e do espaço (Mateus 

28.20b). Ele é o Jeová-Shamá (o Senhor está presente – Ezequiel 48.35 | Efésios 2.13); Jeová-Shalom (o Senhor é 

a nossa paz – Juízes 6.23-24 | João 14.27 | Isaías 53.5); Jeová-Ra-Ah (o Senhor é o meu Pastor – Samo 23.1 | 

João 10.11). Jeová-Jireh (o Senhor proverá – Gênesis 22.14); Jeová-Nissi (o Senhor é a nossa bandeira – Êxodo 

17.15 | Colossenses 2.15 | 1ª Coríntios 15.57); Jeová-Tsidkenu (o Senhor é a nossa justiça – Jeremias 23.6 | 

Romanos 5.17); Jeová-Rafah (o Senhor é a nossa cura – Êxodo 15.26b | Isaías 53.4 | Mateus 8.17). Deus tem 

dado a você alívio diário. Você tem sido instrumento de alívio para as pessoas? 

 

 



 

 
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA 

Estudo das Células 

2016 – ANO DE AMAR 

CAMPANHA – 40 DIAS DE DOAÇÃO 

Estudo 4 – O GRANDE DOADOR NOS DEU PRESENTES 

 

Estudo 4 – O Grande Doador nos Deu Presentes (semana 13 a 19/03/2016) Página 2 

 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa do alívio do Grande Doador. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

 

RECADOS PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA: 1) Incentivar sua célula a participar efetivamente da campanha de 

40 Dias de Doação; 2) Desafio PESSOAL semana – Entregar um presente a uma pessoa que Deus lhe direcionar; 3) 

Ato de Bondade da semana para a Célula - CASA DE PAZ – Realizar a reunião da célula na casa de uma pessoa sem 

igreja. A célula terá 15 dias para realizar este desafio; 4) Jejum da semana - Pães e Massas 

      Dia do Jejum: quarta-feira (16/03). 5) Prepare, desde já, sua célula para multiplicação. 6) Não esqueça do nosso 

TLC – Treinamento de Líderes de Células na última terça-feira do mês de março de 2016. 

 

 

SUGESTÃO PARA O QUEBRA-GELO DESTA SEMANA: 

 

Título: OS PRESENTES DE DEUS  

Objetivo: Mostrar ao grupo a grandeza de Deus e a quantidade de presentes que ele nos deu. Os problemas e as 

lutas desta vida são muito menores do que aquilo que o Grande Doador nos deu. 

 

Material: folha branca de papel A4 e caneta (ou hidrocor, etc...) 

 

Dinâmica: 

Faça uma bolinha preta bem no meio da folha 

Pergunte aos membros da célula o que é que eles estão vendo 

Todos dirão que estão vendo uma bolinha preta no meio da folha 

A bolinha preta representa os presentes do mundo e os problemas que eles nos causam 

O restante da folha branca representa os presentes do Grande Doador e seus benefícios 

 

Aplicação: 

Não precisamos ficar preocupados com as lutas e sofrimentos desta vida, pois os presentes que o Grande Doador 

nos dá são muito maiores e melhores: paz, liberdade, comunhão, recompensas, prosperidade, alívio e bênçãos. 

Nosso olhos devem estar focados no Grande Doador e nos presentes que ele nos deu. 


