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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): No final do estudo, há duas opções de Quebra-Gelo. 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico – 1ª Timóteo 4.12 

 

(Após o quebra-gelo) Se no mundo natural nós todos queremos pureza, o mesmo acontece quando consideramos 

o mundo espiritual. Nesse estudo, encontraremos o que a bíblia diz a respeito da pureza. A pureza, certamente, 

fará muito bem a todos nós. Deus é puro e nos chama à pureza (Habacuque 1.13 | 1ª Pedro 1.14-16). Deus nos 

chama a crescer em pureza. E esse chamado tem algumas características: 

 

1. Deus nos chama a uma pureza VERDADEIRA (Mateus 15.17-20). Jesus foi questionado por alguns religiosos 

porque seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, o que era feito segundo uma tradição e trazia uma 

ideia de purificação. O mestre condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma santidade exterior, mas 

eram impuros por dentro. Depois, explicou aos seus discípulos que aquilo que contamina o homem não é o que 

entra pela boca e sim o que sai. Pois o que sai da boca vem do coração e são essas coisas é que tornam o homem 

impuro. Temos que ter cuidado. Podemos manifestar uma falsa pureza, cheia de aparências, como os religiosos 

daquela época faziam. Não é essa “pureza” que Deus nos chama a vivenciar. Pergunta: A sua maneira de expressar 

pureza não é falsa? É somente uma questão de aparência? 

 

2. Deus nos chama a uma pureza MORAL (1ª Coríntios 6.9-10,18). As palavras impuros e impureza usadas 

acima vem do grego porneia, cujo significado geral é relação sexual ilícita tais como adultério, prostituição, 

homossexualidade, lesbianismo, sexo com animais etc. A Bíblia nos adverte que os que assim procedem não 

herdarão o reino de Deus. Também nos exorta a fugir de toda impureza. O apóstolo Paulo, quando falou sobre 

esse assunto aos tessalonicenses, afirmou que a vontade de Deus é a nossa santificação; que devemos nos abster 

da prostituição, não andando com desejo de lascívia, que é comum entre os gentios (1ª Tessalonicenses 4:3-5). 

Pergunta: Você pode afirmar que tem fugido da impureza? 

 

3. Deus nos chama a uma pureza de PENSAMENTOS (Filipenses 4.8). Precisamos pensar naquilo que pensamos. 

Paulo exortou a igreja de Filipos a cuidar dos pensamentos, daquilo que entra na mente. O que deve ocupar os 

nossos pensamentos? A resposta é: tudo que for correto, puro, louvável, etc. Todo o nosso sistema de valores 

precisa ser transformado e esta transformação se dá é na mente. As nossas ações são fruto do nosso pensamento 

(Efésios 2.3). Nós somos produtos do que pensamos, por isso a nossa mente precisa ser purificada. Pergunta: 

Você pensa no que você pensa? Há impureza? 

 

4. Deus nos chama a uma pureza de CORAÇÃO (Mateus 5.8). A Bíblia afirma que do coração procedem as 

fontes da vida (Provérbios 4.23) e que dele procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as 

imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias (Mateus 15.19). Entretanto, Jesus afirmou que 

um coração pode ser purificado. O que caracteriza um coração puro? Deus, quando escolheu a Davi, afirmou: 

“Encontrei Davi ... homem segundo o meu coração; ele fará tudo o que for da minha vontade” (Atos 13.22). Ter um 

coração puro é ter um coração como o de Deus, é ter um coração que faz a vontade dele. Um coração puro serve a 

Deus em obediência, com a motivação correta, integridade, evitando toda aparência do mal, sem flertes com o 

pecado. Pergunta: Como está o seu coração? 

 

CONCLUSÃO: O nosso maior anelo não é andar com o Senhor, estar na sua presença, ter comunhão com ele? É 

claro que a resposta é sim. Ele é o amado de nossas almas. A Bíblia afirma que, para vermos o Senhor e estar no 

santo lugar, precisamos andar em pureza. Sem santidade, ninguém verá o Senhor (Hebreus 12.14 | Salmo 24.3,4). 
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MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e, também crescer em pureza. Não 

perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

SUGESTÕES PARA O QUEBRA-GELO: 

 

OPÇÃO 1. Providencie alguns copos de água/suco e ofereça aos participantes. Diga que você não tem certeza de 

que os copos foram lavados (é claro que foram, mas é apenas para criar uma situação imaginária). Discuta com 

eles, porque alguns (ou todos) não aceitaram beber a água. 

 

OPÇÃO 2. Providencie alguns pedaços de fruta e ofereça aos participantes. Diga que você as comprou porque 

havia uma oferta especial. Elas foram vendidas mais baratas devido a uma contaminação com agrotóxicos (é claro 

que não estão contaminadas, mas é apenas para, também, criar uma situação imaginária). Discuta com os 

participantes porque alguns (ou todos) não quiseram comer. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES:  

 

1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. Em caso de dúvida, entre em contato com o seu 

coordenador de área. 

 

2) Nosso TLC (Treinamento de Líderes de Células) vai acontecer no dia 28 de março (última terça-feira do mês), às 

20 horas. Você não pode ficar de fora. Público Alvo: Líderes, Aprendizes e Anfitriões das Casas. 

 

3) Todo mês, todas as células deverão entregar uma cesta básica na reunião do TLC (Treinamento de Líderes de 

Células). Se a sua célula pode fazer a doação de mais de uma cesta, a nossa comunidade agradece. Abaixo, os itens 

que compõem a cesta básica: 

 

5kg Arroz 

2kg Feijão 

1kg Fubá 

1kg Macarrão 

1kg Farinha de Mandioca 

1kg Sal 

2kg Açúcar 

1 Extrato de Tomate 

1L Leite 

2L Óleo 

1 Achocolatado 

2 Pacotes de Biscoitos 

250g Café 

1 Pacote de Papel Higiênico 

2 Sabonetes 

1 Pacote Sabão em Pedra ou Sabão em Pó 


