ESTUDO 11
MANTENHA PROTEGIDO O SEU CORAÇÃO
TEXTO: Provérbios 4:23
QUEBRA-GELO:
Pergunte a sua célula:
Quando alguém lhe pergunta quem é você, qual é a sua resposta?
INTRODUÇÃO:
• Neste mundo é bastante comum exaltarmos e admirarmos pessoas pelo que elas
possuem e fazem, e não pelo que elas de fato são.
• “Quem você é?” Na ótica do mundo somos tentados a responder esta simples pergunta
da seguinte forma: “Eu sou professor”, “Eu sou engenheiro”, “Eu sou empresário” ou “Eu
sou funcionário daquela indústria”, entre outras maneiras.
• Entretanto, não é só isso que nos define!
• Você é um filho amado de Deus. Esta é a sua verdadeira identidade!
• O que o torna extraordinário é o fato de você pertencer a família de Deus e
absolutamente nada mais é capaz de definir a sua relevância e valor como essa
realidade.
• Quando o nosso coração tem a convicção de quem realmente somos, temos a certeza
de que o nosso tesouro está seguro nas mãos de Deus. Da mesma forma, se
reconhecemos que o nosso maior tesouro é possuirmos o selo da salvação e a presença
do Espírito Santo em nós, então certamente o nosso coração se manterá sadio e
protegido.
• Porém, o nosso maior desafio é manter o nosso coração nesta verdade inabalável. Se
descuidarmos do nosso coração, corremos o risco de contaminá-lo com pensamentos
e atitudes ruins que podem acabar levando a obstrução de suas artérias espirituais.
• O egoísmo, a relutância e a ingratidão são algumas dessas “bactérias” que podem tentar
se proliferar em nosso coração e, por isso, é muito importante aprendermos a identificar
os sintomas com antecedência e rapidez, para assim, agirmos de forma assertiva e não
permitirmos que se torne uma infecção severa.
• Vejamos a seguir como identificar os sintomas e combater estas “bactérias”
espirituais nocivos ao nosso coração:
1. COMBATA O EGOÍSMO COM A GENEROSIDADE
• “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.” (Provérbios 11:24-25).
• Deus abençoa aquele que dá com as motivações certas. No entanto, isso não se trata
do que nós podemos receber de volta, mas de saber que tudo o que possuímos vêm de
Deus, e Ele nos chamou para sermos reservatórios de Suas bênçãos até
transbordarmos para todos a nossa volta.
• A generosidade mantém o nosso coração sensível a voz de Deus, às necessidades e
oportunidades do Reino e não apenas às nossas vontades e necessidades.
2. COMBATA A RELUTÂNCIA COM A ALEGRIA
• “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,
pois Deus ama quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7).

•
•

Já aconteceu de Deus lhe pedir para entregar algo e você relutou?
Quem sabe você possa estar relutando até neste instante. Entretanto, a tendência
natural do coração humano é de ser um doador pesaroso, mas quando decidimos
entregar a nossa vida para Deus, recebemos o “transplante” do coração Dele e desde
então, nossa escolha diária passou a ser, viver e trazer a memória o quanto já somos
abençoados e, é a partir desta mentalidade que o nosso coração se manterá cheio de
alegria e da paz em contribuir.

3. COMBATA A INGRATIDÃO COM A SATISFAÇÃO
• “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”. (Romanos 12:2).
• Quem tem Jesus tem tudo! Não permita que nenhum sentimento de escassez e
ingratidão encontre morada em seu coração.
• A boa, perfeita e agradável 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.
CONCLUSÃO
• Acredite, Deus realmente deseja ardentemente nos abençoar para que possamos ser
agentes de bênçãos para outros.
• Quando mantemos o nosso coração protegido, estamos seguros da nossa natureza
humana pecaminosa e preparados para sermos reservatórios de Deus.
• Como reservatórios, a nossa missão passa a ser de um doador pela simples alegria de
doar, de ajudador pela pura satisfação em ajudar e abençoador porque, ao fazer isso,
imitamos o nosso Pai celestial, a quem amamos e honramos.
AVISO IMPORTANTE
• Estamos mais uma vez impedidos por Decreto Estadual de realizarmos nossos cultos
presenciais, mas as células NÃO! Vão continuar suas atividades, estaremos nos
reunindo de casa em casa. E eu peço que você não desanime, não cesse de orar,
incentive outros e buscar cada vez mais o Senhor.
• Transmitiremos nossos cultos pelo canal da Igreja no Youtube. Mais do que nunca
precisamos estar unidos.
• Se você quer entregar seu dízimo, oferta ou primícia, poderá fazê-lo na própria sede da
igreja (nos horários da tarde e noite), por transferência bancária, por PIX, com cartão:
débito ou crédito (os dados estão abaixo).
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