
 

                                                   
 

 
                                                      
 
 
 
 
                                                                         

 

 

 

 

 
 

 
 
AQUELE QUE COMEÇOU EM NÓS A BOA OBRA A APERFEIÇOARÁ ATÉ O DIA DE CRISTO JESUS.  Significa dizer que quando 
aceitamos a Cristo de todo o coração, isto é, quando há uma conversão legítima, estamos salvos, resolvemos neste ato o problema 
da eternidade.  
Mas enquanto não passamos para a eternidade devemos buscar a MATURIDADE. O ato da conversão é apenas o seu início. 
Nenhum de nós é uma obra acabada, não existe formatura. É um aprendizado para toda a vida.  
Nosso alvo não deve ser somente para eternidade, mas também para a vida aqui. Na medida em que temos a nossa vida 
transformada, nós nos tornamos semelhantes a Jesus e essa transformação impacta outras vidas. 
 
 
Antes de trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós. 
 

1) Deus trabalha em nós através da PALAVRA.    2 Timóteo 3: 16 e 17 
A Palavra de Deus vem para nos moldar, para ensinar. Deus opera em nós através da Sua Palavra. Quando se lê a Bíblia, o Espírito 
Santo aplica aquela Palavra à necessidade de cada um. A Palavra de Deus ensina, repreende, corrige e instrui. 
Você já teve resposta de Deus através da Sua Palavra? 
Você procura respostas de Deus através da Sua Palavra? 
 

2) Deus trabalha em nós através das PROVAÇÕES.   Romanos 5:3 
Na escola secular primeiro aprendemos a lição e depois passamos pela prova. Na escola da vida, é o contrário, primeiro se passa 
pela prova pra depois aprender a lição.     A tribulação sempre produz algo para o nosso aprendizado. 
Está passando por lutas “cresça com ela”.  2 Coríntios 4: 17 
Quando a luta passa, criamos musculatura firme, amadurecemos.  Tiago 1: 2-4 
Se você puder e quiser, compartilhe com o grupo alguma luta ou provação que te fez crescer e amadurecer espiritualmente. 

 
3) Deus trabalha em nós através dos RELACIONAMENTOS. 

As pessoas em que discordamos é lixa que Deus usa para nos moldar, nos polir.  
Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós.  João 13: 34 e 35 
Amor na Bíblia é uma ATITUDE e não um sentimento. O AMOR é um mandamento. O Amor é pleno e incondicional. 
 
Conclusão:   O mundo quer ver Jesus, mas como o mundo verá Jesus?   O mundo somente verá Jesus se O refletirmos em nós. 
 
 
RECADOS IMPORTANTES:     Não deixe de convidar visitantes para a sua célula. Ore por eles antes de convidá-los  

 
 
 
 
 
 

DEUS TRABALHA EM NÓS 
Pr. Celso F. Martinez 

ESTUDO P/ CÉLULAS  -  Estudo 1 

 
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 

R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 
 

QUEBRA GELO  -  5 minutos 

CÂNTICO   -   5 minutos 

 

ESTUDO   -    45 minutos 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”. Temos uma infinidade de 
sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet.  
Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br; www.youtube.com.br 

 

Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê 
para distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo 
os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer essa parte. 

Texto:    Filipenses  1:1-6 

 

http://www.mda.com.br/
http://www.google.com.br/
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