
                     Estudo de Célula – Semana de 09/08/20 a 15/08/20  
 

SÉRIE – INABALÁVEIS 
 

“Os que confiam no Senhor são como o monte Sião; não serão abalados, 
mas permanecerão para sempre.” Salmos 125.1  

 
 

 

1º ESTUDO: BLINDANDO A MENTE E O CORAÇÃO 
 

BASE BÍBLICA: “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as 
suas mentes em Cristo Jesus.”  Filipenses 4:7 
 

OBJETIVO: Revelar princípios da Palavra de Deus para sermos discípulos de Jesus inabaláveis. 
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

1- Não é difícil encontrar, em nossos dias, pessoas sem paz. Os desafios cada vez maiores e a pressão 
da realidade a nossa volta têm produzido no ser humano não só problemas físicos, mas também 
emocionais. EM SUA OPINIÃO, DE QUE MANEIRA VOCÊ PODE PROTEGER A SUA MENTE E 
CORAÇÃO, E PERMANECER INABALÁVEL MESMO EM TEMPOS DESAFIADORES? 
 

O apostolo Paulo, na carta a igreja de Filipos, traz uma poderosa liberação profética, que nos permite hoje 
aprender e receber chaves para acessarmos verdades capazes de proteger nossa mente e coração 
através da paz que vem de Deus. Com base nesse ensinamento da Palavra de Deus, para guardamos 
nossa mente e coração, precisamos: 
 

 SABER QUE EXISTE PAZ DE DEUS PARA NÓS EM TEMPOS DE CRISE – FILIPENSES 4.7 “E a 
paz de Deus...” A paz do mundo é baseada, na maioria das vezes, no controle humano das 
situações da vida, e quando se perde o controle de alguma situação então se perde a paz. Esse 
tipo de “paz” normalmente é resultado de soluções claras para os problemas enfrentados no dia a 
dia, porém, desaparece em tempos de adversidade, se mostrando passageira e momentânea. 
Nesse texto Paulo deixa claro que não se trata de qualquer fonte de paz (como, por exemplo, a que 
o mundo oferece - João 14:27), mas a paz que vem de Deus. 
 

 ESTAR PRONTOS PARA VIVER A PAZ QUE TODOS DIZEM NÃO SER POSSÍVEL – 
FILIPENSES 4.7 “...que excede a todo entendimento...” Diferente da paz que se apresenta em 
soluções claras ou no controle humano, a paz que vem de Deus excede o entendimento. Isto quer 
dizer que ela não se limita a nossa razão humana, ou a nossa capacidade de compreendê-la e  
torna-se inexplicável a ponto de permitir ter paz mesmo em tempos de guerra e dificuldades. Nisto 
entendemos que a chave para acessar esta paz não é o entendimento, mas a confiança. Confiar 
em Deus é ter a certeza de que Ele continua no controle de todas as coisas e tem poder de 
guardar em perfeita paz aquele cujo propósito esta firme Nele (Ler Isaías 26.3). 
 

 

 BUSCAR EM DEUS A PROTEÇÃO QUE A NOSSA MENTE E CORAÇÃO PRECISAM – 
FILIPENSES 4.7 “...guardará o vosso coração e mente...” Quantos ataques são direcionados a 

nossa mente e ao nosso coração todos os dias? São ataques à nossa esperança, confiança, alegria 
e fé! O CORAÇÃO, no contexto bíblico, não se refere ao músculo que bombeia sangue, mas na 

maioria das vezes faz referência à sede de nossos sentimentos e emoções. Nisto entendemos que 
quando nosso coração não está guardado ficamos vulneráveis a dor e as frustações nos tornando 
alvo fácil para depressão ou para uma vida amarga e rancorosa (Ler Provérbios 4.23). A MENTE, 
por outro lado, diz respeito ao raciocínio e construção do pensamento, e se relaciona com a 
capacidade de análise da realidade. E uma vez desprotegida se torna refém do medo. O diabo tem 
interesse em vencer o homem com investidas diretas em sua mente, assim como fez no Jardim do 
Éden, pois sabe que vencendo no campo da mente ele desvia o homem dos propósitos de Deus e o 
afasta da devoção a Cristo (Ler 2 Coríntios 11.3). 

2- CONSIDERANDO O QUE APRENDEMOS COM ESSE ESTUDO, AVALIE-SE E COMPARTILHE: 
SUA PAZ TEM SIDO MOMENTÂNEA E PASSAGEIRA, OU DURADOURA E CAPAZ DE GUARDAR 
SUA MENTE E CORAÇÃO EM TEMPOS DE ADVERSIDADE? 
 

 PARA CONTINUAR PENSANDO: “A única forma de blindarmos nossa mente e o nosso coração 

é recebendo a paz que vem de Deus.”  
 
 


