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ESTUDOS

OUTUBRO/14  2ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

CURANDO A LEPRA DO CORAÇÃO
II Reis 5.114
QUEBRAGELO: Pegue dois recipientes, no primeiro coloque água suja (coloque algo que deixe
sujeira), no segundo água limpa. Peça a um voluntário que mergulhe a mão na água suja e depois na limpa.
Pergunteo, qual a sensação de estar com a mão suja. Objetivo: mostrar a importância de mantermos o coração
limpo, pois tudo o que está no interior uma hora será refletido no exterior.
INTRODUÇÃO:
A lepra é considerada um dos piores males que existem na humanidade. Na Bíblia, a lepra é símbolo do
pecado, aparece de uma forma suave, mas destrói rápido. No passado, e ainda hoje, pessoas que contraíram essa
doença sentiam o peso do isolamento, da vida estagnada, da vergonha. Hoje vamos falar de uma história muito
conhecida, a história de Naamã, que apesar de ser um homem honrado, chefe do exército do rei da Síria,
respeitado, valoroso, ele era leproso. Naamã nos ensina como nos livrar da lepra e alcançar um coração puro.
Vamos aprender com Naamã quais os tipos de coração que precisamos ter para não sermos destruídos pela
lepra.
1º  Coração transparente (v. 14) Aqui vemos que Naamã teve que tirar a capa para ser curado – Pv
28.13 –
Se neste momento Deus perguntasse para você se Ele poderia tocar em seu coração e revelar tudo o que está
dentro dele, a todos os presentes, você permitiria? E se Ele pedisse para você revelar para todos tudo o que está
guardado em sua casa, na memória do seu computador, você permitiria? Revelar nossa vida com todos os seus
defeitos e fraquezas não é algo fácil. Mas nós, que somos cristãos, temos a necessidade de sermos transparentes
em tudo quanto fizermos. Não podemos usar “CAPAS” ou “MÁSCARAS” e encobrir nosso rosto diante da
sociedade. Talvez tenhamos usado “MÁSCARAS” em nosso passado, por medo, insegurança, orgulho, mas
hoje, revestidos de Cristo, necessitamos ser transparentes, refletindo como um espelho a glória do Senhor.
Naamã só foi curado quando decidiu tirar a sua capa e mostrar sua lepra.
2º Coração humilde (v. 11)  Pelo fato de ser o grande comandante do exército, Naamã se achava
grande, suas grandes conquistas fez com que ele se ensoberbecesse. Quando Naamã chegou a Elizeu, talvez ele
pensasse que iria ser recebido como um grande general cheio de recomendações, quando na realidade o profeta
nem o recebe (v.10), apenas manda um recado: vai se lavar no Jordão. A palavra Jordão significa “aquele que
desce”, em outras palavras, Elias estava dizendo a Naamã: você está muito soberbo, vai se humilhar primeiro!
Para entrar no Jordão e tomar banho foi necessário tirar primeiro a farda, tirar as medalhas, tirar a capa e expor
a lepra. A humildade precede a honra. (Pv 15.33)
3º Coração submisso e obediente – (v. 10, 13, 14)  Um heroi, acostumado a dar ordens, agora sai
apenas com uma sentença: OBEDEÇA. O que você faria? Você é submisso ou questionador? Certamente a
vontade de Naamã não fosse essa, mas ele reconhecia na voz do profeta a voz de Deus. Ele deixou sua posição
para estar debaixo de uma voz que não era a sua. Como você reage à voz da sua liderança? Do seu
discipulador?
CONCLUSÃO: Deus permite situações difíceis para reconhecermos que somos criatura e Ele Criador.
Assim como Naamã, hoje é a sua oportunidade de mergulhar nos rios do Senhor, romper com seus limites, seu
orgulho, para que a cura venha sobre sua casa, sobre seu trabalho e sobre seu ministério.
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ESTUDOS

OUTUBRO/14 – 3ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

DEIXANDO DEUS CUIDAR DE NÓS
Salmo 27.14
QUEBRAGELO: Você consegue descansar e esperar em Deus com facilidade?
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento dos meios de comunicação foi uma bênção para as pessoas.
Famílias que vivem em cidades distantes, hoje conseguem manter um contato próximo em função disso. Porém,
essa tecnologia, que é uma bênção, aumentou o nível de estresse e ansiedade do ser humano, da sociedade, e
com isso nem sempre é fácil descansar e esperar em Deus, pois estamos nos acostumando a querer tudo na hora.
Mesmo desejando, muitos não têm conseguido deixar Deus cuidar de suas vidas. Na verdade, deixar Deus
realmente no controle de nossas vidas é um processo de aprendizado que vem pela Palavra (orientações). O
salmista também teve que aprender, e no Salmo 27.14, ele dá TRÊS DICAS para aqueles que querem deixar
Deus cuidar de suas vidas. Se nós quisermos que Deus cuide de nós:
1)Precisamos aprender a esperar em Deus (Sl 46.10)
A ansiedade e a correria não nos ajudam a antecipar a bênção de Deus, pois, como a bênção é de Deus,
só é dada a nós no tempo d’Ele e para aqueles que O obedecem. Se agirmos movidos pela ansiedade, vamos nos
precipitar e nos envolver em problemas. Se não quisermos isso, temos que aprender a esperar em Deus.
PERGUNTA: Você já se envolveu em dificuldades por não esperar em Deus? Peça para a pessoa
compartilhar.
2)Precisamos aprender a manter o ânimo (Jo 16.33 – Js 1.9)
Quando as coisas não caminham do jeito que esperamos, muitas vezes desanimamos. Lembrese que
Deus nunca é pego de surpresa, Deus já sabe como as coisas caminharão. A Bíblia diz que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus (Rm 8.28). Quer deixar Deus cuidar de sua vida? Aprenda a
esperar n’Ele e mantenha o ânimo enquanto espera a bênção.
PERGUNTA: Em sua opinião, qual a receita para se manter animado em meio as adversidades?
Resposta sugerida: oração; paciência; motivação; perseverança; aconselhamento e ajuda espiritual (Gl 6.2)
3)Precisamos aprender a nos fortalecer em Deus (Ef 6.10 – Sl 31.24)
Esperar em Deus e manter o ânimo é indispensável para quem quer ter o cuidado de Deus. Porém, se
tentarmos fazer isso na força do braço, certamente desfaleceremos. Por isso é muito importante aprender a se
entregar a Deus e buscar pela Presença d’Ele em oração, para que Ele nos fortaleça a cada dia.
PERGUNTA: Com suas palavras, fale uma das maneiras de se fortalecer no Senhor? Resposta
sugerida: envolver na Igreja (Lc 2.37); oração; jejum; meditação na Palavra.
CONCLUSÃO: Quer deixar Deus cuidar da sua vida? Quer aprender a esperar em Deus e a manter o
ânimo enquanto espera? Quer que Deus te fortaleça enquanto aprende? Então vamos pedir a Deus que nos dê
sabedoria e nos ajude a praticar esses princípios a cada dia de nossas vidas.
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ESTUDOS

OUTUBRO/14  4ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

“DECIDINDO MUDAR”
Lucas 15.1124
INTRODUÇÃO:
Errar faz parte do processo de crescimento. Grande parte das pessoas não aprendem a fazer certo sem
primeiro errar. Aquele que diz que nunca cometeu um erro é mentiroso (I João 1.10). O problema não é errar. O
problema maior é o que fazemos depois que reconhecemos que erramos. Muitos decidem permanecer no erro;
outros tentam arrumar desculpas para o erro, tentam justificar, mascarar; nem todos reconhecem, arrependemse
e mudam. O texto lido nos conta a história de um filho que tomou uma decisão errada, mas reconheceu o erro e
procurou mudança. Esse texto nos ensina bem o que devemos fazer quando erramos.
Quando você erra:
1º) Admita o erro (v. 17) ...então, caindo em si...
Admitir que errou é o primeiro passo para procurar o caminho certo. Em sua opinião, qual a maior
dificuldade que temos para reconhecer um erro? Orgulho, teimosia, medo de assumir o erro. Um exemplo:
Zaqueu quando foi acusado de ser um pecador (ladrão), ele não deu desculpa para o seu erro, mas disse que
estava disposto a devolver quatro vezes mais o valor extorquido (Lc 19.8)
2º) Decida mudar (v. 18) ...eu me levantarei, e irei...
Você tem que decidir. Tem que escolher o que quer fazer. Só após a sua decisão, Deus começará a
operar para te ajudar a mudar o que precisa ser mudado. PERGUNTA: alguém do grupo já teve a experiência
de ser liberto de algo que o escravizava através de uma decisão radical (com a ajuda de Deus)? Peça para a
pessoa compartilhar com o grupo (se quiser).
3º) Humilhese quando for preciso (v. 19) ...já não sou digno de ser chamado teu filho, tratame
como um dos teus trabalhadores...
Em Pv 15.33 diz que a humildade precede a honra, ou seja, a humildade abre a porta para recebermos
tanto o favor de Deus, quanto o favor do homem. PERGUNTA: alguém do grupo já teve a experiência de, após
passar por uma certa humilhação, receber uma grande benção? Peça para a pessoa compartilhar com o grupo (se
quiser).
4º) Tome uma atitude. Aja. (v. 2021) ...então, levantando foi para seu pai...
Muitos reconhecem o erro, mas nunca fazem nada. Nunca tomam uma atitude para mudar e deixar o
erro. Outros até começam a agir, começam a mudar, mas não perseveram, não permanecem. Se você decidiu
mudar, tome uma atitude. Comece hoje, não espere amanhã. PERGUNTA: em sua opinião, o que fazer quando
precisamos tomar uma atitude, mas estamos sem força? Resposta sugerida: peça ajuda a Deus; peça ajuda para
uma pessoa de confiança; seja determinado; persevere.
CONCLUSÃO: Se você precisa abandonar o erro, aproximarse de Deus, decida fazer isso já e aja. Se
você sente que as coisas não estão boas e precisa acontecer uma mudança, não adie mais, decida e aja. Volte
para Deus, procure a Ele.
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ESTUDOS

OUTUBRO/14  5ª SEMANA

CÉLULA FAMILIAR

GUARDA O TEU CORAÇÃO
INTRODUÇÃO:
Guardar é o mesmo que preservar, proteger e defender. Quando trancamos os portões, portas e janelas de
nossas casas, estamos na verdade procurando preservar, entre outras coisas, o nosso direito à privacidade e
segurança. Assim também fazemos com o nosso carro (ninguém anda por aí, à noite em lugares perigosos com
os vidros do carro abertos e as portas destrancadas), com o nosso dinheiro depositandoo no banco (mesmo que
seja pouco), com as nossas senhas (as mais diversas possíveis), com os nossos segredos, etc...
O que Deus quer nos ensinar nesses versos é exatamente esse princípio, o princípio da preservação, da
segurança, mas também de algo muito mais importante em nossas vidas: tratase do coração, do centro de toda
nossa vida e das nossas emoções, do lugar que, segundo o texto, é o ponto de partida para todas as coisas, de
onde procedem as fontes da vida.
1º  DO QUE DEVEMOS GUARDÁLO?
● A COBIÇA QUE É GERADA PELO ENGANO  Jeremias 17.910/ Tiago 1.1415;
● DA SUA DUREZA NATURAL– Hb. 3.7,8 e Ez. 11.19,20
● DA SOBERBA – Pv. 16.18 / Tg. 4.6.
2º  DE QUE FORMA PODEMOS GUARDÁLO? Pv. 4.20,21
● DANDO OUVIDOS À VOZ E ATENTANDO PARA OS ENSINAMENTOS DO SENHOR;
● VIGIANDO E PROTEGENDO DOS ATAQUES EXTERNOS;
● PREENCHENDOO COM COISAS BOAS .
3º QUAIS OS BENEFÍCIOS DE SE TER UM CORAÇÃO GUARDADO EM DEUS E POR
DEUS?
● A CERTEZA DA VIDA ETERNA – Mt. 5.18;
● A PROMESSA DAS BÊNÇÃOS DO SENHOR  Sl. 24.4,5;
● A VITÓRIA SOBRE O PECADO – Sl. 119.11.
CONCLUSÃO:
Alguém disse que não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos
impedir que façam ninhos sobre elas; assim não podemos evitar que os pensamentos e desejos maus entrem em
nossos corações, mas podemos impedir que permaneçam nele. Expulsemolos todos, sem demora, e enchamos o
coração de coisas boas, para que ele se torne uma fonte preciosa.
PONHA EM DISCUSSÃO:
Como anda o seu coração? (comente sua experiência)
Quais são os sentimentos que você tem guardado no seu coração?
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