
                      Estudo de Célula – Semana de 28/06/20 a 04/07/20  
 

 

SÉRIE – ESCOLHAS DE CURA  
 

 
4º ESTUDO: ESCOLHA MUDAR 
 
 

BASE BÍBLICA: “Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó; seu nome será Israel. Assim lhe                   
deu o nome de Israel.” Genesis 35:10 
 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a compreenderem que após um encontro genuíno com Deus, somos              
transformados, e essa transformação precisa refletir em nossos relacionamentos. 
 

 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- A proposta para a mudança se apresenta a nós em todo o tempo, através de alguém ou de alguma                    
circunstância. No contexto que nos encontramos de distanciamento social, temos sido submetidos a constantes              
transformações. Essas transformações poderão gerar frutos maravilhosos se ocorrerem através de uma            
experiencia pessoal com Deus. EM SUA OPINIÃO, COMO E ONDE ESSA TRANSFORMAÇAO PODE SER              
OBSERVADA EM NOSSA VIDA?  
 

Podemos observar três ambientes onde podemos ser mudados e transformados.:  
 

 

NO RELACIONAMENTO COM A FAMÍLIA – GALATAS 6.9 “E não nos cansemos de fazer o bem, pois                 
no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.” Relacionamentos familiares podem ser           
complicados, podem estar deteriorados ou até mesmo fragilizados pelo tempo que estamos vivendo. Não              
devemos menosprezar a condição que nossos relacionamentos estão, mas também não devemos nos             
conformar com ela. Sejamos nós os portadores de novas sementes. Que possamos escolher semear não               
apenas por palavras e sim ações; 
 
 

NO RELACIONAMENTO CONSIGO MESMO – II CORINTIOS 5.17 “Portanto, se alguém está em Cristo,              
é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!” Precisamos,              
voluntariamente, decidir identificar os comportamentos que não nos fazem bem e comprometem a nossa              
saúde física, emocional e espiritual. Façamos uma lista, coloquemos diante de Deus e humildemente              
peçamos que Ele nos ajude a remover nossos defeitos de caráter. Devemos buscar constantemente              
estratégias no Espírito Santo para dominar nossas fraquezas.; 
 

 

NO RELACIONAMENTO COM DEUS – HEBREUS 4.7 “Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não               
endureçam o coração.” Precisamos investir nosso tempo no relacionamento com o Espírito Santo, e              
aprender a identificar a Sua voz. O Espírito Santo está disponível a nos direcionar neste processo de                 
transformação. Estejamos pronto para obedecer. 

 

 
 

2- Refletindo sobre os princípios estudados, entendemos que ao dar um passo em direção à transformação, nos                 
comprometemos com o processo de mudança e encontramos a cura em Jesus. Dessa forma nos tornamos agentes                 
de cura para nossos relacionamentos. Somos desafiados como igreja a nos esforçar como se tudo dependesse de                 
nós e orar como se tudo dependesse de Deus. O QUE VOCÊ TEM DERRAMADO NA VIDA DAS PESSOAS QUE                   
CONVIVEM COM VOCÊ? QUAIS COMPORTAMENTOS TÊM SIDO PREJUDICIAIS PARA SEUS          
RELACIONAMENTOS? VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A MUDAR? 
 
 
 

❖ PARA CONTINUAR PENSANDO: “Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a             
mudar a nós mesmos.”  Viktor Frankl 
 

 
CONTRIBUA: Primeira Igreja Batista de Andrade Araújo - CNPJ 42.603.670/0001-4 

BANCO ITAU - Agência: 4562 - Conta Corrente: 57549-0 
 


