
 

 
ESTUDO DA CÉLULA – JUNHO/2021 
 
Tema: “Quando ouvirem falar” 
 
Texto-base: Marcos 13:7 (para ser lido em todas as semanas)  
“Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais 
coisas aconteçam, mas ainda não é o fim” 
 
Introdução (é importante fazer um resumo a cada semana para relembrar os principais aspectos) 
 
 A Bíblia não traz apenas instruções valiosas para a vida aqui na Terra, ela contém vários 
aspectos do que será o futuro do cristão após fechar os olhos nesta era. São 150 capítulos que 
tratam sobre “o após” e, muitos deles, com uma linguagem de difícil compreensão. Então, para 
várias pessoas, o assunto é incômodo, pois as discussões teológicas e correntes doutrinárias sobre o 
que acontecerá depois de terminada a vida nesta terra, causa um certo embaraço entre os cristãos 
e, até mesmo, um temor pelos acontecimentos dos últimos tempos.  
 O que se precisa ter em mente é a certeza de que Jesus voltará e há um plano perfeito para 
habitarmos com Ele por toda eternidade. (I Tessalonicenses 4:17) Sim, se você se arrependeu de 
seu pecado e aceitou Jesus, você tem a vida eterna. Você passou pelo novo nascimento e nunca 
morrerá; seu espírito viverá para sempre. (João 1:12) Se deixe transformar por esta verdade da 
Palavra de Deus. Viva a sua vida com a perspectiva de que as coisas desta terra passarão e de que o 
perfeito amor lança fora todo o medo do futuro, da morte, da doença, etc. (I João 4:18) É por Jesus 
que vivemos, nos movemos e existimos. (Atos 17:28)  
 Durante os seus dias na terra, o Mestre falou por várias vezes de sua morte e ressurreição, 
no entanto, os discípulos só entenderam as mensagens depois de tudo consumado. (João 12:16) Da 
mesma forma, enquanto acontece o desenrolar do plano perfeito de Deus, podemos não entender 
muitas coisas, mas podemos atentar para o alerta de vigilância de como viver uma vida com 
sabedoria no contexto da Segunda Vinda de Cristo. Os dias que precedem a sua volta, embora não 
se saiba quando, não serão confortáveis.  
 No capítulo 13 de Marcos, Jesus menciona uma série de acontecimentos que, aos olhos 
humanos, poderia até desanimar a fé. Tempos de choro, solidão, perseguição, medo, engano e 
ofensas. “O amor de muitos se esfriará” diz as Escrituras. (Mateus 24:12) Não se deve, porém, 
duvidar do firme fundamento de que o autor da História tem o controle das nossas vidas e de todas 
as coisas no Universo. Nada escapa aos olhos dEle; o Deus Eterno sabe o que está fazendo. (Salmo 
90:2) 
 Em João 17, em uma oração poderosa de Jesus antes de sua morte, no versículo 3, Ele ora e 
declara ao mesmo tempo: “E a vida eterna é esta: que te conheçam como único Deus verdadeiro, e 
a Jesus Cristo, a quem enviaste”. Que glorioso! A vida eterna é conhecer o Deus Verdadeiro por 
meio do seu Filho. Em resumo: os que creem em Jesus conhecerão a Deus e, assim, possuirão a vida 
eterna. No entanto, é um conhecimento crescente baseado em um relacionamento que tem início 
aqui nesta terra e se prolongará para toda eternidade. Cultivar uma vida de comunhão íntima com 
Jesus e manter a chama da paixão por Ele acesa vai produzir não apenas a vigilância, mas também a 
perseverança nos tempos que precedem a Sua volta. A Igreja que ama ao Senhor perseverará até o 
fim. Ela não será confusa, haverá uma plenitude de entendimento porque existe um plano concreto.  
  
 
 
 



 

 
 
PRIMEIRA SEMANA  
 
Uma expectativa, um anseio  
 
“os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre 
vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir” Atos 1:11 

 

Reflexão – Pare e pense um instante nos discípulos assistindo à ascensão de Jesus aos céus. Eles 
permaneceram com os olhos fitos nEle enquanto subia porque ainda estavam sem entender qual 
era o plano. Por 40 dias após a sua ressurreição, caminharam com Ele, comeram com Ele e 
conversaram com Ele (Atos 1:3), mas, de repente, Ele partiu novamente? Várias perguntas ficaram 
sem resposta naquele momento até que dois varões vestidos de branco apareceram e disseram: 
“por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir 
assim como para o céu o vistes ir”. Em outras palavras, não fiquem aí parados, Ele vai voltar da 
mesma forma que vocês o viram subir (Mateus 24:30). Se Ele prometeu, certamente cumprirá! Com 
frequência precisamos ser lembrados dessa promessa.  

 Foi na sua última conversa com os discípulos que Jesus já havia dito que partiria para 
preparar um lugar na casa do Pai e depois retornaria. (João 14:2-3) Ele estava plantando uma 
esperança naqueles corações. Este desejo passou a tomar conta da vida dos discípulos. Eles 
passaram a viver na expectativa de ver novamente aquele que estabeleceria o Reino de Justiça. 
Mais de dois mil anos se passaram e este mesmo anseio e expectativa devem estar presentes no 
coração dos cristãos. A mensagem das Escrituras sobre o futuro é clara: Existe um único Deus e Ele 
tem um Filho. Este Filho veio à Terra, morreu, ressuscitou e vai voltar!   
 Aleluia, somos o povo da esperança! Muitos cristãos, contudo, vivem na perspectiva do aqui 
e agora e, por falta de clareza e conhecimento em alguns aspectos, são roubados no desejo e anseio 
daquele glorioso dia do encontro. Acreditam que as bênçãos que alcançaram nesta terra, até lícitas, 
é o que importa. Não é assim que a Palavra nos ensina. Somos peregrinos, a nossa morada não é 
aqui e uma habitação celestial nos aguarda! É um desejo que precisa ser despertado na Igreja de 
Cristo, sob o risco de se viver uma vida cristã sem a perspectiva correta.  
 Paulo alertou em I Coríntios 15:19 que “se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a 
esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens”. Quer dizer que a nossa cidadania está nos 
céus com Jesus. Isso precisa ficar claro em nós. Você tem essa convicção? A Igreja primitiva e os 
primeiros apóstolos viviam essa realidade da Segunda Vinda de Jesus e da habitação celestial. Eles 
entendiam que esta era não seria a definitiva em suas vidas e que havia uma cidade preparada para 
eles. Em Atos dos Apóstolos (Atos 17:18) Paulo prega sobre Jesus para um grupo de gregos, 
chamados epicureus, seguidores de Epícuro, filósofo que viveu 300 anos antes de Cristo e autor da 
célebre frase: Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Em resumo: viva para todo tipo 
de prazer e ponto final. Algo te parece familiar nos dias de hoje?  
 No mundo, as pessoas vivem sem a perspectiva da eternidade e com os pés fincados na 
terra. Elas querem se divertir e “fazer tudo que tem direito” porque assim que os olhos forem 
fechados não terão mais chance de nada. Não é raro ouvirmos as pessoas dizerem que só querem 
ser felizes a qualquer custo, assim como preconizava a corrente dos epicureus. Uma felicidade 
baseada em tesouros desta terra. Para o cristão, a perspectiva é diferente. Ele deve ansiar pelo reino 
de paz e de justiça prometida com a Segunda Vinda de Jesus. Um Reino que trará ordem ao caos 
para uma geração padecendo em dores.  



 

Jesus rasgando os céus deve queimar os corações e levar ao desejo ardente e iminente do encontro 
divino.  
 
Questões: Leia Hebreus 11:13-16 e comente sobre o anseio daqueles que são chamados “heróis da 
fé” registrado nesta passagem.  
Leia Mateus 6:19-21 e comente a relação desta passagem com a finidade da vida e prazeres 
passageiros. Cite exemplos do que acredita ser “tesouro eterno”.  
“O temor do Senhor será o teu tesouro” Isaías 33:6 faça uma reflexão desde versículo com base em 
acontecimentos da sua última semana. Você viveu nesta realidade?  
 
Oração com entendimento – Clame para que haja um despertar na Igreja de Cristo pela sua 
Segunda Vinda. Que o seu coração seja inclinado para viver esta verdade. Que o Espírito Santo 
mostre a direção e o ajude a tomar decisões e fazer escolhas com a perspectiva correta de ser 
peregrino nesta terra. Que o glorioso dia da Segunda Vinda de Cristo seja algo real na sua vida. Que 
em meio as preocupações da vida, correria e busca pelas coisas desta terra não seja roubado da 
perspectiva de que tudo só ficará bem quando Jesus voltar. Que cada cristão da CEC possa amar o 
dia da vinda do Senhor e ansiar pela sua volta.  
 
Prática da Palavra – Separe momentos de adoração e deixe que o Espírito Santo te conduza a uma 
experiência gloriosa. Se adorar é incrível na Terra, imagine o que acontece no céu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEGUNDA SEMANA   

 

Uma advertência: Vigiem! 

“Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo! O que digo a vocês, digo a todos. Vigiem!” 
Marcos 13:36-37 
 
Reflexão – Vigiai. Em uma única palavra, Jesus traduz o posicionamento do discípulo até que chegue 
a Sua volta. O dia e a hora são desconhecidos. Nem homens e nem os anjos sabem o momento 
exato em que se dará a Segunda Vinda, apenas Deus Pai tem conhecimento. A repetição de Jesus 
em três versículos no mesmo capítulo torna essa informação importante. (Mateus 24:36, 42 e 44). 
Contudo, sinais muito claros que precedem a Sua volta foram deixados (Marcos 13) para que 
aqueles que desejam o retorno do Mestre possam estar vigilantes! Seria como dizer: fiquem 
atentos, tomem atenção, estejam alertas e despertos, mantenham a guarda, não desanimem na fé; 
orem, busquem revelação do Espírito Santo; olhem para a figueira quando está carregada e próxima 
a dar frutos, enfim, vigiem independentemente se Jesus retornar em sua geração ou não. (Mateus 
24:32-33)  
 Ao longo da História da Igreja, os crentes tentaram determinar erroneamente quando o 
Senhor voltaria, mas nenhuma das tentativas se mostrou verdadeira. Contudo, isso trouxe confusão 
entre os cristãos e a falsa ideia de que não deveriam “ficar esperando” ou que o acontecimento  
demoraria. Então, seria cômodo pensar que, sabendo a data, teriam tempo para se preparar e 
buscar um rápido alinhamento de vida. Mas, não será assim. Jesus foi claro quando disse aos 
discípulos que aconteceria “de repente” (Mateus 24:27). As Escrituras nos alertam para que não 
sejamos como aqueles que dormem. 
 Em Mateus 25:1-13, na parábola das dez virgens, Jesus compara a sua Segunda Vinda com 
um casamento do qual os não-preparados não poderão participar. As cinco virgens prudentes 
estavam vigilantes e, portanto, preparadas para todo e qualquer imprevisto. Suas lamparinas 
permaneceram acesas com óleo suficiente, pois a sabedoria delas consistiu em preparar um 
suprimento de óleo em vasos, além do óleo já existente e, no caso de uma demora como 
aconteceu, o óleo não faltou. As lâmpadas acesas falam de um coração pulsando em comunhão 
com Jesus; sobre sede e fome pela sua Palavra e a perseverança na comunhão com os irmãos. 
Assim, vida de oração, jejum e profundo amor por Deus resultam em uma comunhão íntima com o 
Criador. 
 No versículo 12 do capítulo 25 de Mateus, a mensagem que fica é que a falta de um espírito 
diligente em relação ao importante momento que viviam impediu que as cinco virgens imprudentes 
participassem das bodas. Notem que elas tinham as lâmpadas, mas faltou o azeite. O desafio que a 
parábola impõe é o de aguardar pela volta do Noivo constantemente, avidamente (desejosamente) 
e esperançosamente. Naquele grande dia, serão revelados os que confiam em Jesus e aguardam a 
Sua Vinda e aqueles cuja profissão religiosa não inclui a “vigilância”.  
 
Questões – Leia Mateus 25: 1-13 e faça uma reflexão sobre os aspectos da vigilância nos versículos 
3, 4 e 5. 
Em sua opinião, o que é produzir azeite na vida diária para permanecer com as lâmpadas acesas? 
Você acredita que o azeite pode ser desperdiçado ou acabado?   
 
Oração com entendimento – Ore para que o Espírito Santo te mostre a cada dia como cultivar um 
coração em chamas pela Segunda Vinda de Cristo. Clame para que seja prioridade na sua vida 
buscar a Deus e a sua justiça. Que as lâmpadas do seu coração permaneçam acesas diariamente. 
Que o cansaço e, muitas vezes, as lutas da vida não permitam que o azeite diminua. Peça a Deus 



 

ânimo novo e um vigor para ler a Palavra de Deus diariamente, meditar nela e guardar no coração. 
Ore uns pelos outros na célula, pedindo a Deus que sejam fortalecidos na caminhada e vigilantes 
quanto ao retorno de Jesus.  
 
Prática da Palavra – Seja intencional e peça para que o Espírito Santo mostre uma pessoa que esteja 
angustiada e precisando abrir o coração. Diga, apenas, que está pronto para ouvir o que a pessoa 
tem pra falar. A palavra de Deus diz para estarmos prontos para ouvir. Muitas vezes, a pessoa só 
precisa de alguém que a ouça.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERCEIRA SEMANA  
Preparo e perseverança 
  
“Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste 
cálice proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha” I Coríntios 11:26 
 
Reflexão – Jesus voltará! Ele prometeu e vai cumprir. Então, até que Ele venha viva a realidade da 
Sua volta; até que Ele venha gerencie a sua vida com sabedoria buscando em primeiro lugar o Reino 
de Deus e a sua justiça; até que Ele venha viva em fidelidade e prudência nos preceitos da Palavra. 
Todas essas mensagens e muitas outras estão contidas em I Coríntios 11:26, por isso, todos os 
meses, quando se come o pão e se bebe do cálice da Nova Aliança, durante a celebração da Ceia do 
Senhor, o cristão é encorajado a perseverar na Palavra, a resistir na jornada e firmar na fé, até que 
Ele venha.  
 Deus tem um plano perfeito (I Coríntios 2:9), no qual são incluídos todos aqueles que 
guardam o coração enquanto acontecem os sinais que precedem a volta do seu Filho. Em Lucas 
18:8 Jesus faz uma pergunta desafiadora aos seus discípulos: “Quando, porém, vier o Filho do 
Homem, porventura, achará fé na terra?” Neste contexto, os crentes são incentivados a permanecer 
em fidelidade ainda que demore o retorno do Mestre e perseverar em fé, no firme fundamento que 
é a Palavra de Deus. 
 Já aprendemos que é errôneo tentar calcular uma data para a Vinda de Cristo, mas pior 
ainda é negligenciar este acontecimento e deixar de se preparar. Na parábola em Mateus 24:45-51, 
Jesus dá a entender que seus seguidores deverão ter fé e ser responsáveis em seu serviço enquanto 
aguardam o Seu retorno. A tarefa que te foi entregue por Deus seja fiel em cumprir. A postura do 
servo bom e do servo mau ensina como o servo de Cristo deve viver de modo digno, trabalhando 
em prol do Reino e guardando o coração. O servo mau é aquele que se envolve em demasia com o 
espírito desta era e não espera pela volta do Senhor. O versículo 46 mostra que “Feliz o servo que 
seu senhor o encontrar fazendo assim quando voltar”.  
 Em Mateus 24:37-39 diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, 
período marcado pela indiferença e negligência do povo. “Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e 
bebiam, casavam e davam-se em casamento” (Mateus 24:37). Não que havia mal em comer e 
beber, mas o problema residia no fato de que tais coisas absorviam e desviavam a atenção das 
pessoas do juízo iminente. É preciso estar preparado: Jesus vai voltar! Na estação de espera seja fiel. 
Aqueles que entendem o tempo estão vivendo em clareza e perseverança. (Mateus 25:35-45) 
 Em Mateus 25:14-30, na parábola dos talentos é apresentada uma lição sobre o uso sábio 
das habilidades de uma pessoa. Jesus dá a entender que os talentos são concedidos por Deus para 
serem usados para a sua obra na terra e expansão do seu Reino e não para serem guardados ou 
enterrados. Na parábola, aqueles que desenvolveram sabiamente os talentos alcançaram uma 
recompensa, enquanto aquele que não usou corretamente até o que tinha foi tirado. Portanto, o 
que vier à sua mão para fazer seja diligente em realizar com excelência. Pessoas sábias tomam 
tempo pensando em como usar seus talentos e dons. (I Coríntios 3:14)  
 O retorno de Jesus será um evento fantástico! Imagine os mortos em Cristo ressuscitando 
em um corpo glorificado e aqueles que estiverem vivos tendo também seus corpos transformados 
ao som da última trombeta! Um evento incrível e sobrenatural. (I Tessalonicenses 4:15-18) Por isso, 
à luz da convicção da Segunda Vinda de Cristo, a vida deve tomar outra dimensão, de forma que o 
que se come, ouve, olha e tem acesso estejam de acordo com a vontade de Deus. A Palavra da 
Verdade deve reorientar escolhas, redirecionar as decisões, reposicionar prioridades e levar à 
clareza do propósito de vida.  
 



 

Questões – Cada membro da célula dê sua opinião sobre o que seria 
ser fiel no pouco e relacione com o conceito da palavra na parábola 
dos talentos, em Mateus 25:14-30.  
Leia Romanos 5:3-5 e comente sobre a perseverança na espera pela 
Segunda Vinda de Cristo.  
Relacione a condição do povo nos tempos de Noé (Mateus 24:37-39) e no tempo de João Batista 
(João 1:23) com os dias atuais. Comente sobre as semelhanças e as diferenças que podem ser 
observadas.  
 
Oração com entendimento 
 – Ore para que seja aniquilado todo espírito de engano da sua vida. Que o Espírito Santo traga luz 
em áreas que precisam de clareza. Clame para que mesmo sem entender a linha do tempo de toda 
a história, você permaneça fiel na preparação para a Segunda Vinda de Cristo. Interceda para que se 
levante uma Igreja que conhece o seu Deus, uma igreja que sabe quem é o seu futuro e não 
despreza a sua função e papel no desenrolar da história. Ore para que os seus olhos permaneçam 
fitos nEle sem desviar ou se deixar abater pelas coisas desta terra.  
 
Prática da Palavra – Leia Isaías 52:13 a 53:12 e medite durante a semana nestes versículos que 
mostram as características de Jesus. Deixe que o Espírito Santo traga uma revelação ao seu coração 
sobre esta Palavra. Compartilhe na próxima reunião de célula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUARTA SEMANA  
Maranata: uma oração, uma canção 
 
“O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem!” 
Apocalipse 22:17  
 
Reflexão – Há um clamor mundial sendo despertado na Igreja hoje. Orações tem chegado aos céus 
como uma súplica pela Segunda Vinda de Jesus, o Rei que virá para governar. Um coro de cristãos 
que se junta para encher as taças com a oração: “Jesus, volta pra terra!”. É uma Igreja que entende 
que as coisas não estão bem por aqui e carece que o detentor da história final, o Senhor do tempo, 
retorne em Glória para estabelecer um Reino de justiça e retidão que não terá fim! 
 Maranata* é a canção que emerge de vidas com vestes lavadas no Sangue do Cordeiro, cujos 
nomes constam do Livro da Vida. Maranata é uma oração, em esperança, da Noiva de Cristo, a 
Igreja, que se une ao Espírito que diz “Vem”. As Escrituras mostram que se na Primeira vinda, Ele 
veio como servo sofredor, na Segunda Ele virá como Rei vencedor. Aleluia! Isso precisa fazer sentido 
e despertar o coração da Noiva para uma resposta. Em II Timóteo 4:8 Paulo fala de uma 
recompensa, uma coroa de justiça não somente para aqueles chamados heróis da fé, mas para 
aqueles “que amam a sua vinda”, que desejam ardentemente e oram por isso. Ou seja, cristãos fiéis 
que tenham uma vida de serviço com foco na vinda do Senhor. Corações posicionados em jejuns, 
em obras de justiça, generosidade e sem apego às coisas desta terra. Um cultivar de santidade, 
devoção e dedicação.  
 Quase ninguém acreditou que Jesus era o Yeshua (messias) prometido que estava na terra 
entre os homens. A profetisa Ana, porém, já em avançada em idade, permanecia vigiando e orando 
de dia e de noite no templo e, quando viu o pequeno bebê que Maria e José carregavam nos 
braços, sabia que era a redenção chegando em Israel. (Lucas 2:36-38) Assim também, aconteceu 
com Simeão, que abrigava em se coração a esperança da consolação e não teve dúvidas quando 
colocou os olhos no Redentor. (Lucas 2: 25-32) A maioria dos judeus esperavam um messias que 
cumpriria as promessas, mas estavam focados em um governante político. Não reconheceram, no 
entanto, o Rei Justo.  
 Quando a Igreja clama por Maranata é como se a maldade, a perversidade, a crueldade 
tivessem um prazo de validade. Esse é o clamor por entendimento que trará clareza para viver no 
tempo dos sinais. Assim, não haverá mais confusão. Há um objetivo para o retorno de Cristo: viver 
em união com Ele para sempre e estar ao seu lado por toda eternidade (I Tessalonicenses 4:17 e 
5:10). Esse é o conhecimento que oferece o verdadeiro conforto. 
    
(*Maranata é uma expressão em aramaico que aparece nas últimas linhas das Escrituras, em 
Apocalipse 22:20 (também em I Coríntios 16:22) e quer dizer “Vem, Senhor”).  
 
Questões – Em I Tessalonicenses 5:1-11 relata a vinda repentina do Senhor e a necessidade de 
vigilância. Comente sobre o versículo 11 e como poderia ser a sua contribuição com a comunidade 
dos santos (no caso a CEC) neste sentido. 
Qual o sentimento move o seu coração quando ouve ou fala da Segunda Vinda de Jesus? 
  
Oração com entendimento: Clame por Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ore para que sempre ao 
usar essa expressão seu coração se aqueça, que haja um conforto em saber que a sua habitação 
não é aqui. Interceda para que haja uma clareza e compreensão de aspectos mínimos do final dos 
tempos que acalme o seu coração. Clame para que a Igreja se posicione nos muros de oração e 
intercessão para que haja consolo para os cristãos nos tempos sombrios. Que haja um romper de 



 

salvação mundial, que aqueles povos não são alcançados pela Palavra sejam encontrados em 
sonhos e visões de Jesus.  
 
Prática da Palavra – Coloque no papel uma relação de coisas que você mudaria em sua vida se 
soubesse a data em que Jesus voltaria? Ore sobre esta relação e peça ao Espírito Santo como 
poderia fazer mudanças na forma de agir e pensar.  


