
R E N O VAÇ ÃO  DA  M E N T E

PREPARAÇÃO PARA O DIA DO AMIGO

Na próxima semana, nossas células farão eventos de colheita convidando seus amigos para estarem conosco. 
Serão milhares de pessoas tendo a oportunidade de ouvir as boas novas de salvação encontradas em Cristo. 
Envolva sua célula nesse mover e prepare tudo com muita alegria e capricho.

Para a realização de um dia do amigo excelente alguns passos são importantes. A fim de auxiliar você, o quebra-
gelo desta semana será sua ferramenta de preparação do evento que será realizado na semana seguinte. Leve para 
essa reunião papel e caneta. Observe os passos a seguir e veja o exemplo na tabela abaixo.

Passo 1   Pergunte para a sua célula: o que precisamos fazer para realizar um dia do amigo excelente?
Estimule o grupo a falar sobre aspectos inspirativos e também sobre aspectos práticos. Enquanto eles forem 
comentando, peça a alguém para anotar as respostas na coluna número 1.Leia as respostas anotadas na coluna e 
verifique com o grupo se faltou algum item importante para que vocês possam completar.

Passo 2   Diante dos tópicos registrados na coluna 1, peça aos presentes para te ajudarem a responder:  
quais ações práticas precisamos executar para realizar o que foi colocado?
Ajude seu grupo a listar cada tarefa prática necessária para que seja possível alcançar o resultado desejado na 
primeira coluna. Anote essas tarefas práticas na coluna 2. Pronto! Você tem em mãos a lista de tarefas necessárias 
para realização do seu dia do amigo!

Passo 3   Repasse com o grupo as tarefas registradas na coluna 2 e, para cada uma delas, veja quem ficará 
responsável pela execução. Cada participante presente tem até uma semana para colocar em prática seus afazeres. 

Seguindo esse passo a passo simples você preparará um dia do amigo excelente e participativo! Sua célula vai 
adorar se envolver nessa missão tão linda para assim, juntos, transformarmos o mundo uma vida de cada vez.

O que precisamos para realização 
de um dia do amigo excelente?

Quais ações práticas  
precisamos fazer?

Responsável pela execução:

Presença de Deus •  Jejum e oração pelo evento  
e pelos convidados.

• Ambiente de amor e receptividade.

• Todos
• Todos

Convite •  Cada membro da célula deve 
convidar pelo menos 3 amigos.

•  Fazer uma arte de convite para 
enviar via Whatsapp.

• Todos
• João fará arte do convite.

Recepção calorosa • Lembrancinha para os visitantes.
•  Membros da célula interagirem 

com os visitantes e evitarem 
panelinhas. • Etc.

• Márcia fará lembrancinhas.
•  Todos, com um toque  

especial do anfitrião.

Lanche especial • Definir cardápio e tema do evento.
• Etc.

•  Listar os nomes dos responsáveis 
pelas comidas, bebidas, 
sobremesas e descartáveis

Alegria

Louvor

Palavra

Testemunho

Etc.

Etc.

Etc. 1



RENOVAÇÃO DA MENTE

INTRODUÇÃO

A depressão é considerada o “mal do século” pela Organização Mundial da Saúde e, em 2015, já afetava 322 
milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de registros de 
depressão da América Latina e é também o recordista mundial em transtornos de ansiedade: mais de 18 milhões 
de brasileiros sofrem com o problema.

A partir do domingo que vem, dia 22 de abril, iniciaremos uma nova série de pregações nos cultos da Central 
Luxemburgo intitulada de “Vencendo os Inimigos da Alma”. Em quatro ministrações especiais, intensas e 
libertadoras, veremos como superar a depressão, a ansiedade, a rejeição e a amargura que assolam a tantos em 
nosso meio.

Para nos prepararmos de maneira adequada para essa série, é preciso que todo cristão busque uma renovação 
da sua própria mente e esse é exatamente o tema da lição desta semana. O Senhor nunca planejou que ninguém 
passasse por tamanho sofrimento. Na verdade, Deus deseja que cada um de nós experimente da Sua vontade - que 
é boa, agradável e perfeita. Vamos saber como?

Ser como Jesus Cristo é um dos propósitos de Deus para o crente. A Bíblia, em muitos versículos, afirma que a 
vontade do Pai é ter muitos filhos à imagem e semelhança do seu Primogênito. Romanos 8.28, 29 diz que o destino 
que Deus traçou para aqueles que o amam e foram por Ele chamados é “serem conformes à imagem de seu filho, 
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos”. Em 1Coríntios 11.1, o apóstolo Paulo chama os cristãos a 
serem seus imitadores, assim como ele tem imitado a Cristo (leia 1Coríntios 4.16; Efésios 5.1; Filipenses 3.17).

Para sermos como Jesus, é necessária uma transformação do nosso caráter e da nossa conduta, afinal, a imagem 
de Deus em nós foi corrompida pelo pecado. Paulo ensina que essa transformação é operada pelo Espírito Santo na 
medida em que vamos experimentando a presença de Deus em nossas vidas. Ele diz em 2Coríntios 3.18: “E todos 
nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados 
com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito”. Em Romanos 12.2, o apóstolo também trata sobre 
esse assunto, dando algumas diretrizes claras quanto a como o crente pode ser transformado e qual é a finalidade 
disso. É a partir desse texto bíblico que será desenvolvida a lição de célula desta semana.

DESENVOLVIMENTO

Leitura Bíblica: Romanos 12.1,2 
 
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; 
este é o culto racional de vocês. 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.

Esse texto fala sobre o processo de transformação pelo qual o crente deve passar para ser como Jesus é. Para uma 
melhor assimilação do seu conteúdo, ele pode ser dividido em três partes. São elas:

1. Não se amoldem ao padrão deste mundo

O verbo grego traduzido por “amoldar” ou “conformar” tem o sentido de moldar a mente e o caráter de alguém ao 
padrão de outra pessoa. A palavra grega traduzida por “mundo”  é  “cosmos”, que tem como um de seus sentidos o 
de sistema de ideias e valores opostos a Deus. Sendo assim, o que Paulo está dizendo é que o crente não deve ter a 
sua mente e o seu caráter moldados conforme as ideias e valores do mundo. Para um melhor entendimento, segue 
uma ilustração: para se fazer bolos, é necessário o uso de uma forma. Quando a massa não assada é despejada na 
forma, ela logo toma para si o seu formato. Após ser assado, o bolo, mesmo que retirado da forma, terá exatamente 
os seus contornos, o que pode se dar de maneiras variadas. Paulo adverte que isso não aconteça com o cristão 
conforme os moldes do mundo.

Pergunta:  Em sua vida, o que você acredita que ainda está de acordo com a forma do mundo? Quais são as ideias e 
valores contrários a Deus que estão em sua mente e caráter?
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2. Mas transformem-se pela renovação da sua mente

O verbo grego correspondente a transformar (metamorphoo) é de onde vem a palavra metamorfose do português. 
Essa palavra nos leva a pensar na borboleta. Em Biologia, estuda-se que a borboleta não vem ao mundo como 
geralmente a vemos, com belas asas coloridas, voando graciosamente entre as flores de um jardim. Antes de 
chegar a essa forma a borboleta é uma lagarta com oito pares de patas, que se alimenta principalmente de 
folhas e que tem uma aparência bem repugnante. Para se tornar uma borboleta, a lagarta passa por um processo 
de mudança de forma, o que é chamado de metamorfose. Durante um determinado tempo (que pode variar de 
duas semanas a vários meses, dependendo da espécie), ela fica confinada a um casulo, onde se transforma 
em borboleta. Após esse período, ela rompe o casulo e passa a voar, alimentando-se do néctar das flores e 
embelezando o ambiente com suas cores. Que transformação! 

É exatamente isso que Paulo roga aos romanos e a nós. Que nós mudemos de uma forma mundana para outra 
conforme os princípios de Deus. Que nós saiamos de um estado de lagarta para um de borboleta. Que nós soframos 
uma metamorfose. Como isso pode acontecer? A resposta é: através da renovação da mente. 

Renovando a mente seremos transformados de um padrão mundano para outro segundo a vontade de Deus. A 
palavra grega traduzida por renovação tem também o sentido de restauração e de completa mudança para melhor. 
Mente diz respeito à sede dos pensamentos, à partir da qual percebemos, entendemos e avaliamos a realidade. 
Com renovação da mente, então, Paulo está querendo dizer que é necessário que o cristão passe por um processo 
de troca de pensamentos. Os pensamentos de acordo como mundo e com a velha vida devem ser trocados por 
outros, melhores, de acordo com a mente divina, os quais produzirão uma nova vida. 

De maneira prática, isso poderia se dar assim: um homem, apesar de casado, tem relações extraconjugais com 
outras mulheres e não julga ser isso um erro. Ao receber Jesus em sua vida e iniciar sua caminhada cristã, ele 
lê em Êxodo 20.14 o imperativo “não adulterarás” e sente-se confrontado em sua maneira de pensar e agir. Ele 
passa, então, a ter diante de si um desafio de renovação da mente, de troca de um pensamento pecaminoso por 
outro santo. A assimilação da verdade bíblica começará a gerar no homem uma nova atitude. Os pensamentos que 
preenchem nossas mentes formam nosso caráter e determinam nossa conduta.

Perguntas: Você está aberto a passar por uma metamorfose?  
O que você mais gostaria de mudar em sua maneira de pensar e de ser, se pudesse? 

3. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus

Essa última parte trata a respeito do por que da transformação do crente; só transformando sua mente, será capaz 
de experimentar e comprovar a vontade de Deus. É da vontade de Deus e do seu inteiro agrado que seus filhos 
sejam transformados à imagem e semelhança de Jesus. Assim sendo, quando caminhamos nessa direção, estamos 
experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, o que gerará alegria e paz. Viver conforme 
os princípios de Deus faz com que desfrutemos de uma história abençoada e feliz. Diz a Bíblia: “Aleluia! Como é 
feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos!” (Sl 112.1), “Como é feliz quem teme ao 
SENHOR, quem anda em seus caminhos!” (Sl 128.1).

Perguntas: você realmente quer uma vida abençoada e feliz? Uma vida boa, agradável e perfeita? 

CONCLUSÃO:

A renovação da nossa mente é o ponto central da transformação do nosso caráter e da nossa conduta à imagem 
e semelhança de Jesus, para assim conseguirmos, finalmente, usufruir de uma vida feliz. Para isso, é necessário 
decidirmos firmemente em nosso coração não nos conformarmos com este mundo e nos transformarmos pela 
renovação da nossa mente. Isso nos fala de abrirmos mão das nossas opiniões e conceitos e abraçarmos o que 
Deus pensa. Isso diz respeito a nos humilharmos diante de Deus, nos rendermos a Ele e nos submetermos à 
Sua vontade. Isso fala de aprendermos e de agirmos conforme a Palavra de Cristo: “Então Jesus disse aos seus 
discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” (Mateus 16.24).

AVISOS:

Semana que vem, de 23 a 28 de abril, é Dia do Amigo em todas as células da Central!
Use o material anexo para, junto com os participantes da sua célula, preparar com antecedência e bastante 
capricho esse momento tão importante da nossa igreja. 
Lembre-se: “O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio.” (Pv 11:30)
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