
 

                      Estudo de Célula – Semana de 21/02/21 a 27/02/21  
 

 

SÉRIE: “UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA” 
 

1º ESTUDO: MANTENHA PROTEGIDO O SEU CORAÇÃO  
 

 BASE BÍBLICA: “Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.” Provérbios 4.23  
 

 “Meu filho, dê-me o seu coração.” Provérbios 23.26a  
 

 OBJETIVO: Conduzir o grupo a proteger o coração do mal e a se relacionar com Deus Pai como filho.  

 

ABERTURA DA SÉRIE 
Temos muitas opiniões do que seja uma vida mais que abençoada. Nós pensamos em muitas coisas ligadas 
ao receber. Nessa série o Senhor vai nos ajudar a compreender onde começa a benção – onde está a real 
fonte de uma vida mais que abençoada. Qual é a origem disso? Se vamos à origem certa, e de lá partimos, 

então nossa rota estará correta e os resultados serão os que Deus planejou. 
 

COMPARTILHAMENTO: 
 

 1- PARA VOCÊ, O QUE SIGNIFICA TER UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA?  
Uma vida mais que abençoada não está relacionada ao que se tem ou ao que se faz, mas sim, ao que se é. 
Mais que Abençoados são aqueles que se tornam filhos e filhas amados de Deus e encontram nEle a sua 
verdadeira identidade. Ser mais que abençoado é pertencer à família de Deus! João 1.12-13  

 
2- De acordo com a Palavra de Deus, aquele que ainda não nasceu de novo e não se tornou filho de Deus, 
através da fé em Jesus, vive como órfão, e tem o coração inclinado ao egoísmo, à relutância, à ingratidão, à 

avareza etc. DE QUE MANEIRA PODEMOS VENCER ESSES MALES E VIVER UMA VIDA MAIS 
QUE ABENCOADA COMO FILHOS DE DEUS?  

Para sermos vitoriosos e vivermos mais que abençoados, precisamos: 
 

COMBATER O EGOISMO COM A GENEROSIDADE - PROVÉRBIOS 11.24-25 “Há quem dê 
generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza. 
O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá.” 
(Gálatas 5.20 diz que o egoísmo é um fruto da carne, por isso devemos combatê-lo e cultivarmos a 
generosidade. A generosidade mantém o nosso coração sensível à voz de Deus e as necessidades e 
oportunidades do Reino, e não apenas as nossas vontades e necessidades.).  
 
COMBATER A RELUTÂNCIA COM A ALEGRIA – 2 CORÍNTIOS 9.7 “Cada um dê conforme 
determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.”  
(O estado natural do coração humano é ser um doador pesaroso. Mas quando entregamos a nossa vida a 
Jesus, passamos a buscar um coração igual ao dEle e a nossa decisão diária deverá ser viver trazendo a 
memória o quanto já somos abençoados, e a partir desta atitude o nosso coração se manterá cheio de 
alegria e paz em contribuir.). 
 
COMBATER A INGRATIDÃO COM A SATISFAÇÃO – ROMANOS 12.2 “Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de 
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”.  
(A boa, agradável e perfeita vontade de Deus só é desfrutada por aqueles que se sentem filhos, e se 
empenham em viver e pensar segundo os padrões de Cristo! Nele encontramos absolutamente tudo o que 
precisamos para a vida). 

 
 
PARA CONTINUAR PENSANDO: 
       “Não basta saber que Deus é Pai, é preciso se relacionar com Ele como filho.” (Pastor Alex Castilho). 


