IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA
Estudo das Células
Estudo 31 – MANTENHA PROTEGIDO O SEU
CORAÇÃO
COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Você já viveu alguma situação onde sua fé foi provada? Se desejar,
compartilhe com o grupo.
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): Provérbios 4.23
Você é filho amado de Deus. Esta é a sua verdadeira identidade! O que o torna extraordinário é o fato de você
pertencer à família de Deus. Quando o nosso coração tem convicção de quem realmente somos, então o nosso
tesouro está assegurado nas mãos de Deus. Da mesma forma, se reconhecemos que o nosso maior tesouro é
possuirmos o selo da salvação e a presença do Espírito Santo em nós, então certamente o nosso coração se
manterá sadio e protegido. Porém, o nosso grande desafio é permanecer com esta verdade inabalável em nosso
coração. Se descuidarmos, corremos o risco de contaminá-lo com pensamentos e atitudes ruins, que podem acabar
levando a obstrução de suas artérias espirituais. Por isso, é muito importante aprendermos a identificar os sintomas
com rapidez para agirmos de forma assertiva e não permitirmos que se torne uma infecção severa. Vejamos a
seguir como identificar os sintomas e combater estes micróbios espirituais nocivos ao nosso coração:
1. Combata o EGOÍSMO com a GENEROSIDADE (Provérbios 11.24-25). Deus não abençoa aquele que dá, mas
somente aquele que dá com as motivações certas! Não se trata do que eu posso receber de volta, mas de saber
que tudo o que possuo vem de Deus e Ele me chamou a ser um reservatório de suas bênçãos, recebendo tanto que
de mim transborda a todos ao redor. A generosidade mantém o nosso coração sensível a voz de Deus e as
necessidades e oportunidades do Reino, e não apenas as minhas vontades e necessidades.
2. Combata a RELUTÂNCIA com a ALEGRIA (2ª Coríntios 9.7). Já aconteceu de Deus te pedir para entregar algo
e você relutou? Quem sabe você possa estar relutando até este presente instante! Eu quero te dizer que o estado
natural do coração humano é ser um doador pesaroso. Mas como já recebemos o transplante do coração de Deus,
quando entregamos a nossa vida a Ele, nossa decisão diária deverá ser viver e trazer a memória o quanto já somos
abençoados, e a partir desta atitude o nosso coração de manterá cheio de alegria e paz em contribuir.
3. Combata a INGRATIDÃO com a SATISFAÇÃO (Romanos 12.2). Quem tem Jesus tem tudo! Não permita que
nenhum sentimento de escassez e ingratidão encontre morada em seu coração. A boa, agradável e perfeita
vontade de Deus só é desfrutada por aqueles que se sentem filhos, e se empenham em viver e pensar segundo os
padrões de Cristo! Nele encontramos absolutamente tudo o que precisamos para a vida.
CONCLUSÃO: Acredite que Deus realmente deseja ardentemente nos abençoar para que possamos ser uma
benção para outros. Quando mantemos o nosso coração protegido e estamos seguros de quem realmente nós
somos, estamos prontos para sermos reservatórios de Deus! Nossa missão passa a ser dar pela simples alegria de
dar, ajudar pela pura satisfação de ajudar e abençoar porque ao fazer isso imitamos o nosso Pai celestial a quem
amamos e honramos.
MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela.
ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de prestar contas através do sistema Eklesia. 2) Não
esqueçam de trazer as cestas básicas para o último domingo do mês de outubro.

Estudo 31 – Mantenha Protegido o seu Coração (semana 15 a 21/10/2018)

Página 1

