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 ESTUDOS Agosto/12 - 2ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

A MENTE É A JANELA DO CORAÇÃO 
Lamentações 3.21-24 (NTLH) 

INTRODUÇÃO 

O ser humano não possui a capacidade de tocar ou transformar o próprio coração. Essa é uma área 

que permanece como esfera exclusiva da ação de Deus, o Criador. Todavia, ainda que os recessos mais 

ocultos do nosso ser interior, isto é, do nosso coração, estejam fora do nosso alcance direto, a nós foi 

concedido o poder e responsabilidade de agirmos diretamente nos nossos pensamentos. Não podemos 

modificar o coração, mas podemos modificar a nossa própria mente. A mente é a janela do coração. Quando 

permitimos que nossa mente seja ocupada pelas setas e sugestões das trevas o nosso coração é envolvido 

pela escuridão. Ao contrário disso, para que tenhamos corações iluminados é necessário que voltemos a 

nossa mente à direção do Pai das Luzes (Tiago 1.17). Fazemos isso quando mantemos a mente cheia da 

palavra de Cristo, sendo movidos pela fé, levando todos os pensamentos cativos apaixonadamente ao amado 

de nossa alma, o Senhor Jesus. 

 

1. A MENTE CHEIA DA PALAVRA DE CRISTO 

a) Qual tem sido a sua atitude prática em relação ao princípio contido no início de Colossenses 3.16? 

O que pode ser melhorado por você nesse aspecto? 

b) O Espírito Santo é quem faz a conexão entre a nossa mente e o coração. Ao enchermos a nossa 

mente com a palavra de Cristo estamos trabalhando para que o nosso coração seja transformado e a vida 

abençoada. Comente essa afirmação. 

c) Como podemos proteger o nosso coração? Comente o texto de Provérbios 4.23. 

 

2. A MENTE MOVIDA PELA FÉ EM CRISTO 

a) A mente movida pela fé insiste em voltar-se para Cristo a todo momento. Diante das dores da vida 

você olha para a dor ou olha para Cristo? 

b) Quais lições você pode extrair de Lamentações 3.21-24. 

c) O que ocorrerá ao coração quando a janela da mente estiver voltada para Cristo? Hebreus 1.3. 

 

3. A MENTE CATIVA A CRISTO 

a) Comente 2 Coríntios 10.3-5. 

b) Em termos práticos, o que significa levar todos os pensamentos cativos a Cristo? 

c) No dia a dia, a sua mente tem sido uma janela aberta para Deus ou para o sistema mundano deste 

século? Medite em Romanos 12.1-2. 

 

CONCLUSÃO 

A mente é a janela do coração. Assimilar e praticar as lições presentes neste estudo fará de você uma 

nova pessoa ainda mais abençoada e com maior intimidade com o Pai. Trabalhe para que a palavra de Cristo 

habite ricamente em sua mente, traga à memória o que pode lhe dar esperança, aprenda a levar todos os seus 

pensamentos cativos a aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. 
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ESTUDOS 
 

Agosto/12 - 3ª SEMANA 
 

CÉLULA FAMILIAR 
 

MEU DISCÍPULO, UM FILHO NA FÉ 
2 Timóteo 2.1-13 

 

             Paulo orienta ao seu discípulo que, na tarefa de fazer novos discípulos, o fortalecimento precisa vir 

de Deus através da graça que está em Cristo. Se não for assim, ele não suporta as pressões do ministério. 

Paulo desenvolve um relacionamento tão cuidadoso que o chama de “meu filho”. Neste estudo veremos que 

o apóstolo traz uma Palavra de estímulo, mostrando que é possível alcançar pessoas comuns e transformá-las 

em discípulos de Cristo. Nesse grande desafio, faz analogias com o soldado, o atleta e o agricultor, 

enfatizando que, no novo estilo de vida do discípulo, pode contar com a fidelidade de um Deus que é 

imutável em auxiliar nessa tão nobre tarefa. 

 

1. TRANSFORMANDO HOMENS COMUNS EM DISCÍPULOS (vs 1-3) 

a) Podemos observar o trabalho de discipulado do apóstolo Paulo. Ele buscou a Timóteo, um homem 

comum, e, no decorrer do tempo, foi ministrando e orientando esse novo discípulo ao ponto de atingir um 

nível de relacionamento como o de pai e filho. Pensando nisso, que relação você faz entre você o seu 

discípulo? 

b) O modelo de Paulo é muito ensino e muito testemunho, e pedia a Timóteo que reproduzisse o 

modelo aprendido para pessoas que deveriam reproduzi-los também. O ensino que você faz ao seu discípulo 

é suficiente para que ele contagie a outros? 

 

2. DECISÃO, DEDICAÇÃO E DISCIPLINA (vs 4-10) 

a) O soldado, o atleta e o agricultor, são três modelos de vida a serem seguidos; o soldado deve estar 

sempre de prontidão; o atleta é obediente às regras da competição, isso é disciplina; e o agricultor é paciente 

e trabalha intensamente para obter o fruto de sua labuta. Pensando nisso, de que maneira o discípulo de 

Cristo é como o soldado, o atleta e o agricultor? 

b) Paulo cita diversas atividades em que os fatores decisão, dedicação e disciplina são necessários. 

Você considera importante esses fatores no seu trabalho com o seu discípulo? 

c) Você acha que todo discipulador deve ser discípulo? Sim 

 

3. ESTILO DE VIDA (vs 11-13) 

a) Só podemos ser bem sucedidos no trabalho de discipulado se morrermos para o estilo de vida do 

mundo. Você concorda com essa afirmativa? Por quê? 

b) De que forma o seu estilo de vida tem influenciado na tarefa de transformar discípulos em filhos? 

 

CONCLUSÃO 

           O servo do Senhor precisa ser bem treinado e disciplinado para que possa alcançar os alvos de Deus. 

Jesus e o apóstolo Paulo são exemplos perfeitos em servir a Deus, confiantes que ele daria a cada um de 

acordo com as suas obras (2 Coríntios 5.9-10). 

           O grande desafio é alcançar homens e mulheres comuns, e para que isso aconteça é necessário 

decisão, dedicação e disciplina, levando-os a adotar um estilo de vida semelhante ao de Jesus, até que o 

caráter de Cristo seja forjado no novo discípulo, fazendo dele um filho na fé. 
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 ESTUDOS Agosto/12 - 4ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

RESISTIR SEMPRE, DESISTIR JAMAIS 
Neemias 4.1-23 

Os adversários de Neemias e a sua equipe viam os judeus como pessoas fracas. No entanto, em 

cinquenta e dois dias os muros foram reconstruídos (Ne 6.15). Mas, diante da oposição dos inimigos, 

Neemias teve uma reação que mostra uma atitude excelente de fé e coragem: “Porém nós oramos ao nosso 

Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite” (4.9). 

 

1.OPOSIÇÃO 

a) Enquanto os judeus estavam trabalhando na reconstrução do muro, seus inimigos Sambalate e 

Tobias faziam piadas (Bullying) deles. Você já se sentiu menosprezado ao iniciar algum projeto? 

b) A inveja está presente quando os projetos avançam. O que Sambalate e Tobias fizeram quando 

viram o progresso dos muros de Jerusalém? (Ne 4.7,8 e 11) 

 

2. PROTEÇÃO 

a) Enquanto trabalhavam na restauração do muro, os judeus estavam constantemente armados para a 

eventualidade de serem atacados. Como Neemias ajuda as pessoas a resolverem os problemas que vão 

surgindo? Comente os seguintes versículos: 4- 5 e 14-15. 

b) O que você pensa das atitudes que Neemias tomou? Compartilhe os versículos 9, 16 e 23. 

c) Aos nobres que não quiseram edificar os muros (Ne 3.5), Neemias determinou que eles fizessem a 

proteção dos lugares ameaçados de ataque (Ne 4.19-23). De que lado você está, com a mão na massa ou com 

a mão na lança? 

 

3. RESULTADO 

a) Com a direção de Deus o muro estava sendo edificado (v 6). Você percebe que na sua vida sob a 

direção de Deus as vitórias começam a acontecer? 

b) Mesmo com vitórias Neemias incentivava o povo e Deus revelava os planos dos seus inimigos (Vs 

14-15). Quando você começa a obter vitória, você relaxa em executar o projeto que Deus pôs em seu 

coração? 

 

CONCLUSÃO 

Quando enfrentamos desafios na vida, não devemos ficar de braços cruzados. Devemos fazer o que 

pudermos, dentro dos papéis definidos pelo Senhor, para resolvermos os problemas. Por outro lado, seria 

tolice achar que todas as soluções se encontram em nossas mãos. Devemos, como Neemias, orar ao Senhor e 

confiar nele para cuidar das coisas que são maiores do que nós. 

Quando Neemias organizou os trabalhadores para se defenderem contra os adversários, ele chamou 

todos a pelejarem pelas próprias famílias (4.14). O desejo de salvar as próprias famílias motivou os judeus a 

trabalharem e vigiarem constantemente. Deve ter o mesmo efeito em nossas vidas. Mas as ameaças maiores 

hoje são os ataques espirituais que o adversário faz constantemente, bombardeando as nossas famílias com 

retaliações e tentações que ameaçam nos levar à perdição. 

O servo de Deus vive pela fé e ora sem cessar, mas não foge da responsabilidade de cumprir os seus 

deveres. 
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ESTUDOS Agosto/12 - 5ª SEMANA CÉLULA FAMILIAR 

O CRISTÃO E O USO DO TEMPO 
Efésios 5.15-16 

 INTRODUÇÃO 

               O apóstolo Paulo nos recomenda fazer um bom uso do tempo, visto que o tempo que temos é uma 

oportunidade que Deus nos concedeu. Não sabemos quanto tempo ainda nos resta, sendo assim, já que 

estamos nos aproximando do final do ano de 2012, este é um momento para uma pausa e reflexão sobre 

como foi o uso do nosso tempo. Mas para isso precisamos saber: O que é o tempo? Qual o seu valor? Remir 

o tempo é viver. 

 

 1. CONSIDERANDO O PROPÓSITO DA VIDA 

 a) Leia Eclesiastes 3.1 e 11 e comente: “Sem propósitos, todas as coisas que eu fizer são 

desperdício de tempo”. 

 b) Como tem sido o uso do tempo em sua vida no ano de 2012? 

 c) Leia 2 Timóteo 2.4 e responda: “Qual deve ser o meu propósito de vida”? 

 

 2. CONSIDERANDO A BREVIDADE DA VIDA 

 a) Você concorda que, embora saibamos que nossa vida é breve, agimos como se ela nunca 

tivesse fim? (ICr 29.15; Sl 89.47; 90.9-10) 

 b) Leia Salmo 90.12 e comente: “Tenho valorizado o tempo de vida que Deus me concede”? 

 

 3. CONSIDERANDO QUE MEU TEMPO DE VIDA DEVE SER PARA AGRADAR A 

DEUS 

 a) As oportunidades devem ser aproveitadas, pois, se perdidas, jamais voltarão! Como você 

tem aproveitado as oportunidades? (Cl 4.5) 

 b) Nada pode ocupar ou substituir o tempo dedicado a Deus! Que lugar ocupa a sua 

devocional no seu tempo? (Mt 6.33) 

 

 CONCLUSÃO 

 O tempo é uma oportunidade que Deus nos concedeu para vivermos glorificando a Ele. 

Talvez esse tempo não seja muito grande, por isso comece já a utilizá-lo de forma coerente, pois sendo um 

talento glorioso concedido por Deus, um dia teremos que prestar contas acerca de seu uso. 
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