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CORAÇÃO ENSINÁVEL – PARTE 1
QUEBRA GELO - Use o “Compartilha”
APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam
LOUVOR - Cantem juntos 2 canções
AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe!
TEXTO
SALMO 119. 33–40 (Leia o texto pausadamente, meditando)
Ore ao Senhor, leia, reflita sobre o texto, faça suas anotações e dependa de Deus.
INTRODUÇÃO
O texto demonstra duas verdades muito simples:
1. Eu preciso pedir a ação de Deus e
2. Eu preciso agir na direção de Deus
Observem que o Salmista pede a ação de Deus e ao mesmo tempo se propõe a agir na
direção de Deus. Quais os pedidos feitos pelo salmista?
Em relação a cada pedido, o que o salmista se propõe a fazer?
V.
Pedindo a Ação de Deus
Respondendo com minhas ações
33
Para entender e seguir
Ensina-me
34
Dá-me entendimento
Para guardar e cumprir
Guia-me pelos caminhos dos teus
35
Para encontrar o propósito
mandamentos
Ao invés de querer riquezas.
Faz-me querer obedecer
36
Não me deixe pensar em coisas sem
Senhor, me ajuda mudar as minhas
37
valor
prioridades
40
Conserva-me vivo.
Eu quero obedecer
Como são suas orações a Deus? Você costuma fazer das suas orações uma Moeda de Troca?
Este tipo de oração é bem comum entre nós, a diferença está nas motivações do coração: “se
o Senhor me der este emprego eu te servirei com os meus bens; se o Senhor abrir esta porta
eu farei isso e isso”. O salmista demonstra uma nobre oração que um homem pode fazer. Ele

pede a Ação de Deus em sua vida com o propósito de tomar atitudes em direção a vontade de
Deus. Outro exemplo bíblico é a oração do Rei Salomão em I Reis 3: 4 -15.
Precisamos repensar nossas orações – pedir segundo a vontade de Deus e não segundo a
nossa vontade. I João 5. 14-15
Deus não é nosso servo, nós é que somos servos de Deus, portanto, precisamos tomar
cuidado com os pedidos apresentados diante de Deus.

CORAÇÃO ENSINÁVEL – PARTE 2
TEXTO
SALMO 119. 33–40 (Leia o texto pausadamente, meditando)
Ore ao Senhor, leia, reflita sobre o texto, faça suas anotações e dependa de Deus.
Eu preciso ter um coração Ensinável
Ensinável – é a qualidade de alguém aberto ao aprendizado. É desejar crescer. Ser ensinável
é correr atrás do ensino, é fazer-se discípulo. Ser ensinável é reformular conceitos. Ser
ensinável é aprender com as experiências dos outros. Você tem sido mesmo uma pessoa
ensinável?
Com o salmista aprendemos a importância de ser ENSINÁVEL. “Ensina-me porque eu
quero te seguir. Eu quero obedecer aos teus mandamentos mais do que juntar riquezas – Eu
não quero ficar pensando em coisas que não tem valor – Eu quero muito obedecer a tua Lei,
conserva-me vivo”.
Ter o coração ensinável é identificar meus erros, minhas fraquezas, minhas teimosias e a
minha inércia e ao mesmo tempo abandonar os erros; reconhecer que “quando estou fraco
sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas”. Reconhecer que a
minha teimosia pode ser confessada e abandonada, a minha inércia e o meu parasitismo
podem ser vencidos com disponibilidade.
A Bíblia oferece exemplos de Homens não ensináveis.
 Jonas é um bom exemplo de Homem Não Ensinável. (Se possível, conte a história de
Jonas).Precisamos de um coração ensinável.
 Marcos conta que os fariseus viram os milagres de Jesus, mas não creram e por isso
procuravam uma razão para matá-lo.
 Os fariseus e outros religiosos não tinham corações ensináveis.
A Bíblia também conta a história de pessoas ensináveis.
 Maria, irmã de Marta, sentou-se aos pés de Jesus para aprender.
 O Ladrão da cruz, talvez tenha sido teimoso em toda vida, mas nos últimos momentos
estava aberto ao aprendizado e por isso reconheceu a Cristo como seu único salvador.



4.

Timóteo. Ele viveu a fé aprendida com a avó e com a mãe. Ele recebeu um bom
ensinamento e viveu o que lhe fora ensinado.
 Os discípulos escolhidos por Jesus eram ensináveis.
Enfim, precisamos escolher e pedir um coração ensinável ao Senhor.

5.

CONCLUSÃO
Como eu posso ter um coração ensinável?
Precisamos ter coração e mente dispostos a aprender:

6.

“Ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento
pra guardar e cumprir a tua lei. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, eu
quero encontrar a felicidade. Faça com que eu queira obedecer aos teus
ensinamentos, ao invés de juntar riquezas. Eu quero te obedecer, conserva-me
vivo.”

Ore pelos projetos e desafios que Deus tem colocado para a nossa Igreja (missões,
construção, novos membros). Precisamos de recursos espirituais, materiais e
financeiros para viabilizar os muitos desafios a cumprir.
Cadastre TODOS os participantes do seu GCEM no Célula in e lance o relatório de
presença toda semana. Se precisar de ajuda, seu supervisor ou a Secretaria da Igreja
está a sua disposição.
Ore pelo Pastor Daniel e sua família e pela nossa Igreja.

Querido líder, esse roteiro deve ser seguido por todos os GCEM´s para que haja unidade de
propósitos. Deus te abençoe.
AGENDA
SEMANA DO CLAMOR
AGOSTO

O salmista confessa sua total dependência de Deus em relação à leitura, meditação,
compreensão e prática da Palavra de Deus.
Para ter um coração ensinável é importante querer ser corrigido.
“Quem gosta de aprender também ama a disciplina; é estupidez recusar a correção”. Pv. 12.1
É preciso ir até Jesus e nos despirmos de todo orgulho –
“Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. I Pedro 5.5. O mesmo
Pedro disse: “Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna”. João 6. 68.
Jesus disse: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”. João 7:37.
Quais as condições para beber da Água da Vida?
1) Ter sede e 2) ir até Jesus.
Portanto, se você quer ter um coração ensinável, precisa reconhecer sua sede e ir até Jesus
que dá de beber a todos os que vão até Ele.
Veja a importância do GCEM neste processo de aprender a ser ENSINÁVEL.
DESAFIOS DA SEMANA
1. Desafie cada membro a trazer visitantes na próxima reunião. (CONTINUE
DESAFIANDO, continue até ver seu GCEM cheio de visitantes)
2. Desafio do GCEM: Jejum e oração pela SALVAÇÃO DE ALMAS.
3. Sempre deixe uma cadeira vazia para lembrar que precisamos convidar novas pessoas
a nossa reunião de GCEM.

SEMANA DO CLAMOR
SETEMBRO

06 a 09 de agosto (domingo a quarta)
Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30
Templo
10 a 13 de setembro (domingo a quarta)
Domingo às 10h, 17h e 19h
Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30
Templo

JOVENS ADULTOS

12 de agosto (sábado) às 19h30
Administrativo

RETIRO DAS
MULHERES

19 e 20 de Agosto (sábado e domingo)
Recanto Central
Investimento: R$ 130,00

HOMENS EM FOCO

28 de agosto (segunda) às 19h30
Templo
FIQUE POR DENTRO

PROGRAMA TV REDE
SUPER

Sábado às 11h30
Domingo às 0h30

DOMINGO

9H – ESCOLA BÍBLICA
Galpão 24/7
10H, 17H e 19H - CULTO DE CELEBRAÇÃO
Templo

SEGUNDA| 20H

TERÇA | 15H

QUARTA | 19H30

SEXTA | 20H

SÁBADO | 20H

MULHERES INTERCESSORAS
Anexo Administrativo

TARDE DA BENÇÃO
Templo

NOITE DA UNÇÃO
Templo

ADOLESCENTE CENTRAL
Templo

MOCIDADE CENTRAL
Templo

