
 

                      Estudo de Célula – Semana de 14/03/21 a 20/03/21  
 

 

SÉRIE: “UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA” 
 
 4º ESTUDO: FAÇA A COISA CERTA 
 

 BASE BÍBLICA: “Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou se 
dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.” (Mateus 6.24 – ARC)  
 

OBJETIVO: Levar o grupo a servir, amar e se dedicar somente a Deus e não a Mamom.  
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

1- EM SEU ENTENDIMENTO, QUEM É MAMOM E COMO ELE PODE INTERFERIR NA VIDA DAS 
PESSOAS? 
 

Mamom é uma palavra aramaica que significa “riquezas” ou “dinheiro”. Jesus não estava se 
referindo apenas a riquezas na passagem de Mateus 6.24, Ele estava se referindo a um falso deus 
conhecido por Mamom. Uma entidade espiritual! O espírito de Mamom interfere na vida das 
pessoas, levando-as a pensar que não precisam de Deus se já tiverem dinheiro e riquezas. 
Mamom É um espírito arrogante e orgulhoso que contrasta diretamente com o Espírito de Deus, 
buscando tomar Seu lugar. Mamom promete às pessoas identidade, segurança, significância, 
felicidade, alegria, paz. Todas essas coisas só podem ser dadas por Deus.  
 

2- É impossível alcançarmos resultados diferentes, se não mudarmos nossas atitudes. NA SUA 
OPINIÃO, QUAIS ATITUDES VOCÊ DEVE TOMAR PARA NÃO SER INFLUENCIADO PELO 
ESPÍRITO DE MAMOM E FAZER AS ESCOLHAS CERTAS?  
 

Entre outras atitudes é imprescindível:  
 

 DEPENDERMOS DE DEUS –  2 CORÍNTIOS 9.8-12 “Certos de que Deus é poderoso para fazer 
que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o 
tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra...” 
Deus é quem dá a semente ao que semeia! Fazer a coisa certa significa também andar em 
integridade e na dependência somente de Deus. Quem nós estamos vendo como nossa fonte? De 
quem nós estamos esperando provisão? Deus, tão somente Ele é nossa fonte de provisão e vida! 
 

 DARMOS GENEROSAMENTE – 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.”  
Devemos começar a dar generosamente – não apenas dar o dízimo, mas ofertar daquilo que Deus 
nos permitir decidir livremente como investir e utilizar. No que diz respeito a ofertar, se nós 
esperarmos, Satanás tem tempo de aparecer com toda espécie de motivos para nós não fazermos o 
que Deus nos disse para fazer. Se Deus nos falar, confiemos e obedeçamos na hora. 
 

 SAÍRMOS DAS DÍVIDAS – SALMOS 37.25 “Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de 
muitos ímpios; pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os 
justos.”  

      Vivamos com contentamento! Façamos o que for preciso para nos livrar das dívidas! Nós não 
podemos nos dar ao luxo de mantermos um estilo de vida que não condiz com nossos ganhos. 
Talvez seja necessário trocarmos de carro para nos livrarmos de uma prestação expressiva, talvez 
seja necessário mudarmos para uma casa menor para reduzirmos as despesas e eliminarmos do 
orçamento aquilo que é supérfluo. Sabe qual é o resultado se nos empenharmos para sair das 
dívidas? O Senhor fará a parte dele. Deus te abençoará e honrará as nossas escolhas certas! 

 
PARA CONTINUAR PENSANDO:  
      “O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos  
       de adversidade não ficarão decepcionados; em dias de fome desfrutarão fartura.” Sl 37.18-19  

           Faça a coisa certa, e veja os milagres começarem a acontecer em suas finanças! 


