Estudo para Células – 13/08/2015
Tema: Como fazer a obra de Deus?
1. FAZER COM ALEGRIA (Fp. 4:11,12; Cl. 3:23). “Porque já aprendi a contentar-me
(adaptar-me) com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância; em
toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter
fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.” “E, tudo quanto fizerdes,
fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.”
2. FAZER BEM FEITO (II Tm. 2:15; Jr. 48:10). “Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
verdade.” “Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente
(negligentemente, relaxadamente)!
3. FAZER SEMPRE (I Co. 15:58; II Ts. 3:13; I Tm. 4:16). “Portanto, meus amados
irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que
o vosso trabalho não é vão no Senhor.” “E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o
bem.” “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina; persevera nestas coisas; porque,
fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.”
4. FAZER PELA RECOMPENSA (II Tm. 1:12; 2:4-6). “... não me envergonho, porque eu
sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu
depósito até àquele Dia.” “Ninguém que milita se embaraça com negócio desta vida,
a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita,
não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o
primeiro a gozar dos frutos.”
5. FAZER PARA GLÓRIA DE DEUS (Jo. 15:8;Mt. 5:16). “Nisto é glorificado meu Pai: que
deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos." “Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai, que
está nos céus.”

