
                     Estudo de Célula – Semana de 13/09/20 a 19/09/20  
 

 
 

 

TEMA: VIVER COMO QUEM DE FATO SOMOS 
 

BASE BÍBLICA: “Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.” Gn 1.26 
 

OBJETIVO: Levar os participantes a compreenderem quem são em Deus e a viverem de acordo com o que de fato 
são: Seus filhos! 

 

 

Todos nós nascemos totalmente dependentes de cuidados, sem habilidades e conhecimentos, 
mas ao passo que vamos crescendo é natural desejarmos conhecer o propósito de nossa existência. O 
caminho que Deus escolheu para esta descoberta é através de um profundo e genuíno relacionamento 

com Ele, pois foi quem gerou, formou e determinou um destino singular para cada um de nós. 
Entretanto durante a nossa jornada, seremos tentados a edificar nossa vida através de palavras e 

impressões de outras pessoas, e até mesmo por padrões e métodos estabelecidos pela sociedade. De 
certa forma, com devidas ponderações, tudo isto pode nos ajudar a aprimorar e nos tornar melhores, 
pois também é importante saber como o outro nos vê e desenvolvermos um senso de autocrítica e 

empatia. No entanto, no meio deste processo, muitas vezes Satanás se infiltra, apresentando pra nós 
uma imagem enganosa, buscando semear em nosso interior acusações, condenações e mentiras a 

cerca de quem nós somos e do que as pessoas pensam sobre nós, sendo o seu objetivo primário nos 
trazer o sentimento de orfandade, de não pertencimento. 

 

COMPARTILHAMENTO: 
 

1- EM SEU ENTENDIMENTO, O QUE VOCÊ DEVE FAZER PARA NÃO CAIR NAS CILADAS E 
MENTIRAS DO INIMIGO E VIVER DE ACORDO COM O QUE DEUS PLANEJOU? 
Para nos protegermos dos ataques do inimigo e mantermos a nossa vida no caminho seguro que nos 
conduz à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos: 

 
 VIVER A PARTIR DAS VERDADES DO CÉU – JEREMIAS 29.11 “Porque sou eu que conheço os 

planos que tenho para vocês, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar 
dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.” Precisamos crer! Os céus estão abertos sobre a 
nossa vida! Ainda que o caminho esteja obscuro, se permanecermos com o nosso GPS ligado no 
Senhor, Ele mesmo nos conduzirá em segurança e paz. Os planos dEle sempre serão de vida 
abundante sobre nós! (João 10:10) Tudo o que for diferente disso, certamente não vem Deus! 
 

 CULTIVAR RELACIONAMENTOS PROFUNDOS – JOÃO 15.15 “Já não os chamo servos, porque 
o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque 
tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido.” Precisamos cultivar relacionamentos 
profundos com Deus, com nossa família, com nossos irmãos na fé, e com nossos amigos. Ninguém 
se torna íntimo de alguém sem intencionalidade. Isto vale para relacionamentos conjugal, fraternal, 
parental e também paternal. Jesus é o nosso exemplo supremo! Ele foi um excelente filho, mestre, 
irmão e amigo! Quanto mais desejarmos crescer em nossos relacionamentos, mais seremos 
capacitados e ajustados por Deus, para caminharmos em unidade e amor com os que nos cercam. 

 
 INVISTIR NO QUE HÁ DE BOM EM NÓS – JOÃO 14.16-17 “E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará 

outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não 
pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com 
vocês e estará em vocês.” O próprio Espírito Santo habita em nós! Ele quer nos ajudar a 
produzirmos frutos maravilhosos! É através Dele que podemos enfrentar as provas mais difíceis e 
termos êxito, e mesmo quando falharmos, Ele estará sempre pronto para nos perdoar, restaurar e 
nos capacitar a fazer as melhores escolhas. 

 
2- VOCÊ SE VÊ COMO DEUS TE VÊ? 
      Olhando para Deus e confiando no que Ele diz sobre nós, estaremos blindados contra as vozes 

mentirosas do inimigo, viveremos como o nosso Pai planejou e desfrutaremos da abundância do Seu 
Reino mesmo ainda estando na Terra.  

 
 PARA CONTINUAR PENSANDO: “Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: sermos 

chamados filhos de Deus, o que de fato somos!”  1 João 3.1a 
 


