NOSSO MAIOR TESOURO

Maio
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
O mandamento desta semana é “Vinde a Mim”. É um convite de Jesus para todos que querem uma mudança
radical em sua vida. Para você que está conosco desde a primeira semana, dê continuidade ao estudo, não
falte, não perca a oportunidade de crescer mais e mais.
QUEBRA GELO:
Pergunte em sua célula:
1. O que é tesouro para você?
2. Na sua vida o que seria seu maior tesouro?
TEXTO: Mateus 6:21
INTRODUÇÃO:
• Hoje, em nossa célula, vamos estudar que para seguir Jesus, atendendo ao seu convite de aproximar-se,
de vir a Ele, precisamos que Ele seja para nós, de fato, o maior tesouro que possamos almejar.
• É preciso buscar compreender o que realmente importa na vida
• Para Jesus ser o seu maior tesouro, VOCÊ precisa:
1. RECONHECER O VALOR DE JESUS DIANTE DE TODAS AS COISAS
• "O Reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado,
escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo."
Mateus 13:44-45
• Se pudéssemos comparar a presença de Jesus a algum objeto, seríamos capazes de vender tudo o que
tivéssemos para tê-lo?
• O chamado de Jesus para segui-lo só terá prioridade em sua vida quando Ele for a prioridade de sua vida.
• Não ter tempo para ler a Bíblia, orar, vir a célula, estar em uma celebração, desenvolver um ministério e
ajudar outros a crescer, pode ser sinal de que precise ajustar suas prioridades.
• Algumas pessoas nos chamam, e atendemos imediatamente. Geralmente são pessoas importantes.
Quando Jesus nos chama, qual é a nossa reação?
2. ENTENDER SUA DEPENDENCIA DE JESUS
• “Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provêm de
Deus, e não de nós." 2 Coríntios 4:7
• Você consegue se ver frágil? Você tem noção de sua estrutura física e emocional tão vulnerável?
• O texto diz que somos vasos de barro, sem valor e força, mas que a glória e o poder vindo dEle seria
derramado em nós.
• Dependa de Jesus para tudo o que você faz, na igreja ou fora dela, dependa em oração, para revelação e
em obediência ao ouvir a voz de Deus. Será fácil seguir alguém cujo poder é o que o impulsiona e direciona!

3. SABER QUE SUAS ESCOLHAS TÊM CONSEQUÊNCIAS
• O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas
más. Mateus 12:35
• Você pode, durante sua vida, ou mesmo durante seu dia, não escolher seguir Jesus e suas palavras.
• Fechar-se para o perdão, para a gentileza, para o amor, para a fé, ao ser convidado por Jesus para seguiLo nessas coisas, implicará em consequências diversas.
• Acontece de fato que muitas vezes é como se quiséssemos seguir nossa própria liderança, nosso instinto.
• Não há nenhum problema com liberdade de escolha, desde que você se lembre que no mundo espiritual
impera a lei da semeadura, o que você planta você colhe.
• Temos um mau tesouro dentro de nós, a carne, dela sempre vamos tirar pecados, danos e medos, mas o
bom tesouro será responsável por nos colocar sempre na correta direção.
• Neste ponto vale ressaltar que nossas escolhas nem sempre são fruto de livre arbítrio, mas podem ser
resultado de uma escravidão, àquela ao pecado, à distância de Deus.
• Pode ser possível que nossa vontade esteja tão ligada ao que é distante do Pai que seja muito difícil
escolher aproximar-se dEle!
• Hoje ê importante render à vontade a Deus, a fim de que Ele, e somente Ele, nem nós mesmos, nos leve
em direção ao maior tesouro de todos: Ele mesmo.
CONCLUSÃO
• Através deste mandamento, o de ir após Ele, vamos nos deparar com um Deus muito misericordioso, que
nos compreende, pois sabe como é difícil segui-lo, não pelo Seu caminho, mas por causa de nossa
natureza.
• Quanta guerra vamos precisar travar, como vamos ficar desgastados no processo de render a nossa
vontade, e ir até Ele sem receios e em entrega total. É dEle nossa força e encorajamento para prosseguir,
veja o que nos promete:
• "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28
• VÁ, CAMINHE SEM MEDOS, ELE É TEU DEUS POR ONDE QUER QUE ANDARES!!

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.”
(Mateus 6:21)

MOTIVOS PARA ORAÇÃO:
Oremos:
• Pelas células e suas multiplicações.
• Pelos líderes.
• Pelos enfermos.
• Por Lucas Fonseca - que está fazendo Jocum no Acre – e agora se encontra em Arequipa-Peru. Onde
há muita bruxaria e idolatria.
• Por Jhonatas – que está fazendo Jocum em Salvador.

