
Estudo de Célula – Semana de 23/08/20 a 29/08/20 
SÉRIE – INABALÁVEIS 

3º ESTUDO: PERMANECENDO INABALÁVEIS 

BASE BÍBLICA: “Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer 
inabaláveis, depois de terem feito tudo.” Efésios 6.13  

OBJETIVO: Encorajar os participantes a buscar estratégias em Deus para permanecer inabaláveis. 

COMPARTILHAMENTO: 

1- Os desafios de cada geração são diferentes; vivemos em dias difíceis e não podemos negar a 

realidade dos desafios que enfrentamos hoje! O mundo nunca mais será o mesmo após esta pandemia e 

precisamos estar prontos, para atravessa-la e permanecermos inabaláveis. QUAIS ESTRATÉGIAS VOCÊ 

TEM USADO PARA ENFRENTAR E VENCER AS ADVERSIDADES DESTE TEMPO? 
 

O apóstolo Paulo, no objetivo de cuidar da igreja de Cristo que estava em Éfeso, escreve uma preciosa carta 
lhes ensinando em ações práticas como enfrentar e vencer as adversidades da vida, as quais hoje também 
podemos aprender e aplicar em nossa realidade. (Ler Efésios 6. 10-18a) Aprendemos nesse texto, que as 
estratégias para sermos vitoriosos são as seguintes: 

 

 USAR A ARMADURA QUE VEM DE DEUS – EFÉSIOS 6.13  “Por isso, vistam toda a armadura de 

Deus...” Paulo está preso quando escreve aos efésios, guardado por escoltas de soldados 

romanos. Ele certamente escreve do que vê na porta da cela: um soldado romano portando 

capacete, couraça, cinturão, espada, escudo e sandálias. O objetivo de Paulo é nos alertar que 

estamos em guerra, todavia não contra pessoas. Nem sempre nós temos a realidade que desejamos, 

entretanto precisamos aprender a discernir e a trabalhar com a realidade que nós temos. Paulo nos deixa o 

segredo no texto nos mostrando que existem armaduras de Deus que vão nos proteger e nos permitir 

enfrentar e vencer quaisquer adversidades. Não enfrente qualquer batalha sem estar protegido e capacitado 

para isso! O estudo da Palavra de Deus e a oração, além da participação do que a igreja oferece em termos 

de estudos e cursos, nos ajudará a encontrar essa proteção. 
 

 ESCOLHER RESISTIR – EFESIOS 6 .13 “...para que possam resistir no dia mau...” Efésios 6:13 

       Em uma guerra antiga, onde os exércitos se enfrentavam no campo de batalha, armados com espadas, 

lanças e flechas, vencer começava com uma decisão intencional de não recuar, mas resistir aos ataques 

aplicando toda força possível nisto. Paulo vai usar a expressão “resistir” no texto e nos ensinar que nem 

sempre vencer é avançar, dominar ou conquistar. Ele não diz: “Para que possamos avançar no dia mau”, ou 

então “dominar o dia mau”, mas sim “resistir o dia mau”. Existem fases na nossa vida que a única coisa 

necessária é resistir e não recuar. Por quê? Todo dia mau passa! 

 PERMANECER INABALÁVEIS – EFÉSIOS 6.13 – “...e permanecer inabaláveis, depois de terem feito 

tudo.”  O resultado de alguém que se vestiu da armadura de Deus e escolheu resistir é se tornar 

inabalável. Todavia Paulo não diz que “seremos” inabaláveis, mas sim que “permaneceríamos” 

inabaláveis, por quê? Pois vestir-se da armadura e resistir é uma decisão diária que precisa ser renovada 

e encarada todos os dias. Só pode ser considerado inabalável aquele que foi exposto a grandes abalos 

sem ceder; experimentaremos isto em nossas vidas se escolhermos “permanecer” vestidos da armadura 

de Deus, “resistindo” todos os dias até a volta de nosso amado Jesus. 
 

2- Podemos observar a forma detalhada com que a carta de Paulo a igreja de Éfeso trata a respeito de nossa 
habilitação para permanecermos inabaláveis. EM MEIO AS CIRCUNTANCIAS QUE INSISTEM EM TE 
PRESSIONAR A DESISTIR E RECUAR, VOCÊ TEM PERMANECIDO INABALÁVEL?  
 

Muitas vezes somos pressionados pelas circunstâncias a recuar e desistir. Desistir da familia, desistir da 
igreja, desistir dos sonhos e projetos de Deus para nós e para nossa casa. A proposta de Deus hoje para nós 
é: aplique estas verdades em sua vida e resista!  

 
 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Quando lutamos desprotegidos e desarmados nossa postura nunca 

é de vencedores, entretanto quando temos a certeza de estarmos guardados e com armas mais fortes e 
poderosas que os nossos adversários, enfrentamos e resistimos a qualquer adversidade” 


