
                      Estudo de Célula – Semana de 05/07/20 a 11/07/20  
 

 

SÉRIE – ESCOLHAS DE CURA  
 

 
5º ESTUDO: ESCOLHA REPARTIR 
 
 

BASE BÍBLICA: “O meu mandamento é esse: Amem-se uns aos outros como eu os amei” João 15:12 
 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a refletirem sobre a importância de repartir com o próximo.  
 

 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- Estamos chegando ao fim desta jornada em direção à cura. Hoje compartilharemos sobre a escolha de 
repartir. Com a pandemia fomos estimulados, por diversos canais a sermos solidários, a nos colocarmos 
no lugar do outro e servir. PARA VOCÊ, POR QUE O ATO DE REPARTIR TAMBÉM FAZ PARTE DO 
NOSSO PROCESSO DE CURA? 
 

Escolher repartir faz parte do processo de cura, porque decidimos deixar nossos interesses pessoais de 
lado por um momento, para atuarmos na necessidade do outro. Esse ato é libertador e traz cura! Além 
disso, há outros benefícios que o ato de repartir produz. Quando escolhemos repartir: 

 
 

 PASSAMOS A OLHAR ALÉM DE NÓS MESMOS – ATOS 20.35 “Há maior felicidade em dar do que 
em receber.” (Compartilhar é um convite a olhar para fora e perceber a necessidade do outro. Tirar o foco 

das nossas dores ou perdas e decidir compartilhar, mesmo que imaginamos ser pouco, nos aproxima da 
cura. Existe algo sobrenatural quando nos importamos com o próximo e agimos em seu favor, uma porção 
de alegria invade nosso coração. 
 

 PROMOVEMOS ATOS DE BONDADE – 1 TIMÓTEO 6.18 “Ordene-lhes que pratiquem o bem, 
sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir.” (Atos de bondade são atitudes 
conscientes e intencionais em favor do próximo. Por vezes a necessidade da outra pessoa é mais visível 
como, por exemplo, alimento, vestuário ou dificuldade para comprar um remédio. Outras vezes, essa 
necessidade é mais subjetiva como atenção, palavras de consolo ou esperança. Peçamos ao Espírito Santo 
para tornar nosso coração sensível a identificar as necessidades ao nosso redor e não desperdicemos a 
oportunidade de representarmos Jesus na terra. 

 
 

 DEMONSTRAMOS UM CORAÇÃO PARECIDO COM O DE JESUS – FILIPENSES 2.3-5 “Nada façam por 
ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. 
Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a 
atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” (O modo de repartir ensinado por Jesus é completo. Ele se 

entregou voluntariamente por amor a nós. Ele nos convida a servirmos nosso próximo com a intenção 
correta no coração, não para sermos vistos ou reconhecidos. Somos chamados para exalar o perfume de 
Cristo. Todas as nossas ações devem ter o amor como condutor. 

 
 

2- Para nós, seguidores de Jesus, repartir é um princípio bíblico que devemos colocar em ação. A Bíblia nos 

dá exemplos deste repartir. Em João 3.16 vemos o exemplo de Deus Pai que entregou Seu filho por amor, e 
em Mateus 20.28, o exemplo de Jesus que, mesmo sendo Deus, não veio para ser servido e sim para servir 
e dar a Sua vida. VOCÊ TEM DIFICULDADE DE COMPARTILHAR RECURSOS FINANCEIROS COM O 
NECESSITADO, UMA ORAÇÃO QUE TRARÁ ESPERANÇA AO AFLITO, OU A VIDA DE JESUS QUE 
ENCONTRARÁ O PERDIDO? 
 

Ao decidir compartilhar cooperamos com o agir do Espírito Santo. O compartilhar de Deus nos conectou a 
Ele. Repartir conecta as pessoas, constrói pontes, traz sentimentos de alegria e gratidão. Que possamos 
sempre escolher repartir! 
 

 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Cristãos não devem ser conhecidos por sua prosperidade, mas sim por 
sua generosidade.” Pr. Carlito Paes. 
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