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Onde está o seu coração
Parte 2

Lição para a Célula

Quebra-gelo

Introdução

DESENVOLVIMENTO

Inicie a reunião com a pergunta: “Quem se lembra do estudo da semana passada? Sobre o que conversamos? O que 
falamos sobre egoísmo e ganância?
Pergunta: Alguém poderia recapitular o texto bíblico que estudamos e as principais conclusões?

O estudo da semana passada tratou de um ponto tão importante que decidimos voltar ao mesmo tema com dois 
objetivos: 
1. recapitular o que estudamos. Muitas vezes mudamos de assunto tão rapidamente que não aprendemos e nem 
praticamos o que aprendemos; 
2. aprofundar um pouco mais um tema tão relevante sobre onde colocamos o nosso amor e nossa prioridade. 

Leitura Bíblica: Leia Lucas 12.13-34

Lucas menciona um homem não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. Alguém que desejava 
apenas usar Jesus para alcançar os seus interesses egoístas. 

Pergunta: Você percebeu durante este estudo alguma tendência semelhante a daquele homem, de se aproximar de 
Jesus movido por interesses egoístas? Por que você deseja Jesus em sua vida? De que maneira Deus falou ao seu coração 
no estudo da semana passada? 

Muitas vezes achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muitos bens e riquezas. Porém, é necessário 
saber que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de coisas que ele possui - a vida vai muito além do 
material! 

Vimos na semana passada três problemas na vida do homem daquela parábola:
• Ele era egoísta. Ele pensou apenas em seu maior enriquecimento, mesmo sem necessitar de mais ou sem ter 
aonde guardar, pensou em sua segurança material e no próprio conforto (comer, beber e alegrar-se).
• Ele planejou sua vida somente para essa terra. Ele não considerou que um dia todos prestarão contas de sua vida 
diante do Criador e nem levou em conta que este dia pode ser agora mesmo.
• Ele não cumpriu o seu propósito na vida. Ao ser abençoado, Deus esperava que aquele homem escolhesse ser 
um abençoador, que compartilhasse do que recebeu. Contudo, a ganância tomou conta de seu coração e ele não 
buscou fazer a vontade do Senhor.
Além disso, Jesus fez um poderoso e libertador desafio aos seus discípulos: 
• Jesus desafiou a não andar preocupado (v. 22): A nossa preocupação não serve para absolutamente nada. Ela 
não pode sequer nos dar um dia a mais de vida e é uma característica daqueles que não servem a Deus. “Por que 
se preocupar?” é a pergunta de Jesus aos seus discípulos.

Pergunta: Você se considera do tipo mais preocupado e ansioso quanto ao futuro?

• Jesus falou sobre a prioridade (v. 31): Ele nos desafia a buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, ao invés de 
buscar e guardar bens e riquezas. Só que devemos estar muito atentos porque, com argumentos sutis e bem racio-
nais, Satanás tentará de todas as formas atrair a nossa atenção para as coisas do mundo, tirar o nosso foco de Deus 
e com isso nos levar a deixarmos o Reino de Deus por último.
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DESAFIOS

Pergunta: Você poderia afirmar que tem buscado o Reino de Deus em primeiro lugar? Por quê?

• Jesus falou sobre onde o nosso coração deve estar (v. 34). O nosso coração não deve estar nas coisas do mun-
do, nem focado nos bens, riquezas e em nosso bem estar. Ele nos desafia a voltarmos a nossa atenção para Deus, o 
seu propósito para a nossa vida na terra e para o nosso encontro diante do trono Dele no céu. Só assim viveremos 
livres da ganância, seremos abençoados, e vamos desejar sempre ser abençoadores, repartindo o que Deus nos 
concede. Deus nos recompensará com a glória eterna!

A conclusão a que foi que o coração de uma pessoa sempre estará onde está o seu tesouro. Se o seu tesouro for 
deste mundo, seu coração será mundano. Se seu tesouro estiver em Deus, seu coração será de Deus e para Deus. 
O desafio final foi o de decidirmos colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração, e fazer Dele, de sua Palavra e 
de sua obra o maior tesouro de nossa vida.

Pergunta: Você entendeu a importância deste desafio e como ele é capaz de mudar todos os nossos valores e nosso 
estilo de vida? Você decidiu colocar Deus em primeiro lugar? Como isso irá afetar a sua relação com a busca da riqueza, 
dos bens e do seu próprio bem estar?

Para terminar, leiam juntos Provérbios 11.24-28:

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. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, 
mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado; já o mal vai 
de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a 
folhagem verdejante.

Pergunta: Que promessas Deus faz ao generoso? Que advertência Deus faz àqueles que colocam a sua confiança nas 
riquezas? A que conclusão você chega ao fim deste estudo: seu coração está em Deus ou nas riquezas? 

Orem juntos renunciando a todo egoísmo, à ganância e ao apego exagerado ao dinheiro, bens materiais e sonhos 
deste mundo. Orem juntos pedindo a Deus que nos transforme e nos dê corações generosos. 


