
  

ESQUEMA DE REUNIÃO 

 
1. ORAÇÃO (3 min.): Inicie a reunião com uma oração dedicando a reunião do grupo 

a Deus e pedindo Sua direção! 

2. ADORAÇÃO (3 min.): Ajude as pessoas a se expressar para com Deus (use salmos 
bíblicos ou músicas de louvor). Compartilhem as bênçãos e livramentos da semana  
Como testemunho dos milagres de Deus. 
Sugestão de louvor: “Deus cuida de mim”. Kleber Lucas:  

https://www.youtube.com/watch?v=f1UIaWhQA2U 
 

3. ESTUDO BÍBLICO (7 min): Faça o Estudo de hoje descrito na próxima folha! 

 

4. QUESTÕES: As perguntas não são obrigatórias! Faça somente se houver condições 
e tempo para uma conversa entre os participantes! 

 

Curitiba, 25/09/2017 

CÉLULAS NAS EMPRESAS Estudo baseado no texto 

Lucas 1: 5-25 

Tema:  Deus não 

esquece de você 

 
Objetivo: Entender que 

mesmo que as 

circunstâncias mostrem 

que nada está dando certo 

Deus não esquece 

daqueles que o seguem e o 

obedecem. 



 

1. INTRODUÇÃO DO TEMA:  

Quando uma pessoa entrega sua vida à Jesus Cristo, passa a viver completamente na dependência 
d’Ele. Aprende desde o início da caminhada de fé, a por diante de Deus todas as suas necessidades e 
também seus sonhos para a família, estudos, trabalho e até mesmo o lazer. Muitas vezes temos a 
tendência de achar que Deus não se importa com nossas necessidades, problemas ou sonhos. A 
história do casal que vamos estudar hoje prova o contrário! Deus se importa! Ele não esquece de você! 

 

2. ONDE ESTÁ NA BÍBLIA? Lucas 1.5,25 
 

5 Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era 
do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma 
família de sacerdotes. 6 Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente 
a todas as leis e mandamentos do Senhor. 7 Mas não tinham filhos porque Isabel não podia ter 
filhos e porque os dois já eram muito velhos. 11 Então um anjo do Senhor apareceu em frente 
de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. 12 Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não 
sabia o que fazer. 13 Mas o anjo lhe disse: 
— Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração! A sua esposa vai ter um filho, e 
você porá nele o nome de João. 14 O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você 
e para muita gente, 17 Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso 
como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes 
voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do 
Senhor. 
18 Então Zacarias perguntou ao anjo: 
— Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho, e a minha mulher 
também. 
Pouco tempo depois Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante cinco meses não saiu de 
casa. E ela disse: 
25— Agora que o Senhor me ajudou ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. 

CÉLULAS NAS EMPRESAS 



3. FALANDO SOBRE O ASSUNTO: Muitas empresas tem, em sua estratégia para a gestão da 
área de RH, um plano de carreira para o crescimento funcional de seus colaboradores. 

Nesses planos, são oferecidas promoções de função e consequentes aumentos de salários e vantagens 
que, em geral, aguçam a cobiça e o interesse de muita gente. Quem não quer melhorar seu padrão de 
vida e de sua família? Isso traz realização pessoal e muito orgulho diante de colegas, familiares e 
amigos. 

O casal apresentado na passagem bíblica acima vivia envergonhado, pois, já em idade avançada, não 
tinham filhos. Na cultura de seu povo, ter filhos era quase uma obrigação moral. Era como uma 
demonstração pública de que eram abençoados por Deus. Um dia Zacarias entregou seu problema a 
Deus de forma completa. Deus enviou um anjo para lhe dizer que sua esposa iria ter um filho e que 
este daria muita alegria a eles e a seu povo. 

Não é incomum que nas empresas um colaborador também se sinta esquecido por ter sido preterido 
em diversas promoções. Para muitos, isto gera um sentimento de incompetência e pode acabar até 
mesmo numa depressão, por não compreender como muitos de seus colegas são bem sucedidos e ele, 
às vezes há mais tempo na empresa não é promovido de função e de renda. 

Assim como ocorreu com o casal de Lucas 1.5-25, Deus também pode operar um milagre na vida de 
qualquer colaborador que não desiste de pelo menos três atitudes: 

1 – Buscar permanente comunhão com Deus em oração e estudo de sua palavra – a Bíblia; 

2 – Entregar a Ele todas as suas necessidades e projetos de vida familiar e profissional; 

3 – Confiar que, no tempo certo, Ele dará a resposta tão desejada desde que, seja para honra e glória  

      d’Ele. 
 

4. QUESTÕES PARA DEBATE: 

1) Por que para algumas pessoas é mais fácil se conformar com uma situação ou posição na vida 
ou no trabalho e não lutar para mudar as circunstâncias? 

2) Por qual razão Deus tem interesse em que as pessoas que o seguem e obedecem, 
melhorem suas vidas na família e no trabalho? 

3) Qual é o seu maior desejo em relação à sua família e à sua carreira? 

4) Se Você crê que Deus pode fazer um milagre, como fez com Zacarias e Isabel, o que decide fazer  
após participar deste estudo para ter uma resposta d’Ele? 

“Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que 
confiam em ti.” Isaías 26:3 (NTLH) 

 

“DEUS NÃO ESQUECE DE VOCÊ” 

 

https://www.bible.com/pt/bible/211/isa.26.3

