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Dom 09:00 - Escola Bíblica Dominical – Não perca o Curso teológico Bíblico 

Líder: Não perca o N.C.O. ( Núcleo de Capacitação de Obreiro ) uma extensão 
do STBNET. Leia as questões abaixo antes da célula e escolha algumas que 

se adequem com os membros. 

 

Líder: Leia Fp 4:1 e pergunte: Você já se cansou alguma vez de participar 
desta célula? Já desanimou de ir à igreja? 
 

Algumas vezes desanimamos em nossa caminhada cristã, achamos que estamos 
bem, que não precisamos dispender tanto tempo nas coisas do Senhor, e 

acabamos pouco a pouco por nos distanciar de nosso relacionamento com Cristo. 
No versículo que lemos vemos Paulo recomendando à aqueles irmãos de Filipos a 

ficarem firmes. Esta era a preocupação de Paulo, que aqueles irmão 
permanecessem firmes naquilo que eram, e naquilo que faziam. 
 
Você acha que um Cristão pode se distanciar de Cristo? O que pode nos 
afastar de Cristo (Incentive todos darem exemplos)? (Leia Hebreus 2:1-3) 

 

Aqui o autor de Hebreus nos mostra que temos que prestar atenção no que 

ouvirmos para não nos distanciarmos. E ainda afirma que de Deus foi tão rigoroso 
com os anjos (anjos caídos, que agora são demônios) imagine como será com 
aqueles que receberam de graça salvação e a negligenciaram. 

 
Você acredita que nossa cultura atual, nossos convívios seculares e as mídias 

e redes sociais nos afastam de Jesus? (Peça para um membro ler Ef:5-15,16) 
 
Paulo afirma aqui que os dias são maus. Você concorda? Vivemos rodeados de 

maus conselhos, vemos tanta coisa reprovável se tornando conduta comum, e 
quanto mais nos deixamos influenciar por estas condutas, mais longes de Jesus 
ficamos. Veja um conselho dado por Paulo em I Coríntios 10:7,12 . 
 

Como devemos proceder para ficarmos firmes com Cristo? Quais práticas 
podemos adotar? Lider: Peça para darem sugestões 
 

Pedro nos dá uma dica, hoje estamos falando disto aqui na célula então sabemos 

o que ocorre, aí deixo esta dica de Pedro 2 Pe. 3:17. Devemos nos guardar 

daqueles que não tem princípios, ou seja, nos afastar daqueles que nos levam para 
caminhos ruins. Paulo vai ainda além e fala de se esforçar contra nossa própria 

vontade 1 Coríntios 9:27. 

Você alguma vez se alegrou no Senhor? Já reconheceu algo em Deus que te 
deixou alegre? 

 

A alegria do Senhor é um sinal da confiança que temos Nele. Só conseguimos nos 
alegrar no Senhor quando deixamos Ele ser a parte principal de nossas vidas. A 

base desta alegria é a confiança plena e irrestrita de que Deus está no Controle! 
 
Você é uma pessoa ansiosa? Como podemos curar nossa ansiedade? 
 

Paulo nos diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. 
 
Qual a diferença entre oração de petição e súplica? 

 

Oração como petição a Deus é fazer com que Deus conheça nossos pedidos, 
problemas, daquela forma como costumamos orar, de joelhos, na cama. Suplica é 

um implorar com clamor, pedir com choro, expressar nossa ventade em alto som, 
como um desejo profundo por Deus, muitas vezes só aplacamos nossa ansiedade 

com uma súplica sincera a Deus. 
 
Você sabe o que são ações de graça, já fez ações de graça ao Senhor? 
 

Ações de graça são coisas que fazemos em agradecimento a Deus, Louvor, cultos. 

Quando chamamos amigos para celebrar algo que Deus fez, orarmos juntos em 
agradecimento. 

 
Você Reconhece um Distanciamento em Seu Caminhar Cristão? 

 
Talvez você admita, "Vejo um pouco de distanciamento em minha vida, uma 
tendência à sonolência. Sei que estou orando cada vez menos. O meu caminhar 

com Deus não é como deveria ser". Mas Pedro foi o primeiro entre os discípulos a 
desistir de lutar. Ele deixou o chamado e voltou à antiga profissão, dizendo aos 
outros, "Vou pescar". “Me amas?, apascenta as minhas ovelhas 

 

Recado dos Facilitadores: Não deixem de enviar os relatórios de células!  


