
INTRODUÇÃO

Estamos entrando na reta final da nossa série especial de lições sobre: VITÓRIA. Qual tem sido o impacto dessas lições 
em sua vida? E nos membros da sua célula? Cremos que se cada pessoa colocar em prática em seu dia a dia tudo o que 
estamos aprendendo nesta série especial, bem como os desafios práticos que estão sendo lançados ao final de cada lição, 
você e sua célula viverão uma revolução em todas as áreas das suas vidas!

Orientação ao líder:  Você recorda qual foi o desafio da semana passada? Separe um momento no encontro de hoje 
para que os presentes deem testemunhos e compartilhem como estão se saindo. E fique ligado no desafio que será 
lançado ao final da lição desta semana, deixando-o bem marcado, e crie uma espécie de “competição” ou “pacto” 

entre os membros para toda a célula se envolver junta.

QUEBRA-GELO 

Parte 1: Organize os presentes em duplas ou trios. Peça para cada grupo planejar um cardápio que faz bem à saúde. 
Imagine que vocês estão no MasterChef e vão preparar uma receita. O desafio desta prova é preparar uma receita criativa 
e saudável. Quais seriam os ingredientes separados no mercado? Como seria o prato? 

Parte 2: Depois de planejarem as receitas, leiam o seguinte versículo: Filipenses 4:8. Peça para cada grupo refletir: podemos 
fazer alguma relação entre a dinâmica de culinária e o verso lido?

Moral: O que ingerimos pela boca é responsável pela composição do nosso corpo. Se ingerimos uma dieta saudável, 
teremos um corpo saudável. Aquilo que ingerimos por meio dos olhos e ouvidos é responsável pela composição da nossa 
mente. Nossa mente será saudável, dependendo da dieta que dermos a ela.

IDENTIFIQUE O CAMPO DE BATALHA
Observe o que dizem os seguintes versículos de Provérbios:

“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.” Provérbios 4.23 (NVI)

A palavra traduzida como coração no original Hebraico é leb, que significa: ser interior, mente, pensamentos, vontade, 
coração, inteligência, alma. Veja como é crucial proteger nosso ser interior. 

“Porque, como imagina em sua alma, assim ele é.” Provérbios 23.7 (ARA)

A ciência tem comprovado o que a palavra de Deus já afirmava muitos séculos atrás: a vida que você tem é um reflexo dos 
pensamentos que você pensa. Sua vida está sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais fortes e frequentes. 
Se você quer mudar sua vida, mude seu pensamento. Mude seu pensamento, e mudará a sua vida. 

O que sabemos sobre nossos pensamentos? Pode ter certeza de uma coisa: a maioria das batalhas da vida é ganha ou 
perdida na mente. Há uma constante guerra em nossa mente entre a verdade de Deus sobre você e as mentiras de Satanás 
para você, uma guerra entre a verdade de Deus e o engano de nosso inimigo. Por isso, quero encorajar você a pensar um 
pouco sobre o que você tem pensado. Isso mesmo, vamos fazer uma rápida auditoria de pensamentos. 

Pergunta: Sobre o que você costuma pensar? Liste pensamentos fortes e frequentes que você tem.

IDENTIFIQUE AS FORTALEZAS
Leitura Bíblica:

“Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. 4 As armas com as quais lutamos não 
são humanas; ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 5 Destruímos argumentos e toda pretensão 
que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.”                 
2 Coríntios 10.3-5

É incrível como o apóstolo Paulo, no final de sua vida, revela tanta maturidade e controle em relação aos seus pensamentos 
e seus sentimentos. Ele testemunha como aprendeu a colocar seus pensamentos em obediência a Cristo. Ele não permitia 
que pensamentos negativos, dúvidas ou sofismas o afastassem de uma vida de vitória. Mas nem sempre foi assim. De 
fato, se você ler alguns dos primeiros escritos de Paulo, algumas vezes ele parece instável e incoerente, o que é realmente 
encorajador, pois podemos perceber o quanto ele amadureceu em seu relacionamento com Cristo.

Paulo afirma que as nossas armas tem poder divino. São poderosas em Deus para nos fazer caminhar em vitória. A palavra 
grega traduzida como poder é a palavra dunamis, de onde vem a palavra dinamite. É o poder explosivo e milagroso de Deus. 
As armas com as quais lutamos têm poder celestial e divino. Poder para fazer o que? Para destruir, para demolir fortalezas. 

Série Vitória

Vencendo a batalha na sua mente
Lição de célula: 10 a 15 de junho. 



O que é uma fortaleza? Vem de uma palavra grega que significa é uma “prisão fortificada”. Quando você está em uma 
fortaleza, você é um prisioneiro. Dependendo de como é a nossa mente, podemos estar numa prisão fortificada. Presos, 
cativos por causa de mentiras ou enganos que aceitamos em nossa mente.

Você pode estar numa fortaleza, numa prisão fortificada porque acreditou em mentiras que o inimigo soprou em sua mente. 
Nosso inimigo fará de tudo para influenciar e moldar o nosso pensamento, uma mentira de cada vez, para nos colocar 
numa prisão mental e emocional, por acreditarmos em algo que não é verdade. Se não vencermos a batalha na mente, 
provavelmente não venceremos batalha nenhuma. Permaneceremos presos em fortalezas espirituais e mentais, e não 
avançaremos. Nunca venceremos!

Pergunta: O que o inimigo costuma dizer a você? Quais batalhas mais comuns você enfrenta na sua mente?

IDENTIFIQUE A SAÍDA
Mas o que Paulo nos ensina neste texto? Que precisamos, urgentemente, aprender a acabar com isso, encontrar a saída e 
viver em vitória. Paulo diz que nós precisamos destruir fortalezas, e fazemos isso destruindo ideias falsas. Ele disse que 
temos que demolir, esmagar, vencer e destruir os argumentos e toda pretensão que se coloca contra o conhecimento de 
Deus. Nós temos que destruir toda ideia falsa e toda pretensão, tudo que não está de acordo com a verdade de Deus. E o 
que mais nós devemos fazer? Nós devemos levar ”cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo”. 

O segredo é reconhecer qualquer pensamento que não seja de Deus, e a capturar esse pensamento, obrigando-o a tornar-
se obediente a Cristo, alinhado com o que Cristo pensa e diz a nosso respeito. 

Sempre que temos um pensamento, nosso cérebro está literalmente se redesenhando em torno desse pensamento. Parece 
que o que acontece é que, quanto mais você pensa um tipo de pensamento, mais você está criando o que os cientistas 
chamam de caminhos neurais em seu cérebro. Seu cérebro cria um caminho, como se você andasse pela grama muitas 
vezes sempre pelo mesmo caminho e criasse uma trilha através da grama. Dizem então que, quanto mais você pensa um 
pensamento, mais fácil é pensar esse pensamento novamente. 

• Exemplo 1: você tem um dia frustrante no trabalho, chega em casa, as crianças estão muito agitadas e há caos por toda 
parte. Você diz: “eu não aguento isso, eu vou gritar com elas”. E todo dia, quando isso acontece, você grita. Você está 
criando um caminho que diz que “quando há caos, eu grito!”. Seu desafio agora é capturar esse pensamento e dizer 
que esse não é um caminho saudável e que não honra a Deus. Intencionalmente, pela fé, você trabalha para mudar 
seu pensamento. Você conta até dez, faz uma oração pedindo ajuda a Deus, entra em casa e abraça sua esposa e seus 
filhos. Ao agir assim repetidamente, você está criando um novo caminho em sua mente. 

• Exemplo 2: você chega em um evento e, ao tentar se enturmar, sente que ficou deslocado, que o assunto não fluía e 
que ninguém fez questão da sua companhia. Você se lembra que, em casa as pessoas sempre recriminaram você, não 
costuma receber elogios ao longo da sua vida. Logo, começa a pensar: “eu sou mesmo um fracasso, as pessoas não 
gostam de mim, vou me isolar!”. Ao pensar isso repetidas vezes, isso se torna um caminho em sua mente e toda vez 
que ficar frustrado ou deslocado, você rapidamente vai pensar dessa forma. Seu desafio agora é identificar quando 
essas situações e pensamentos ocorrem, para poder confrontá-los com a palavra de Deus. O que a bíblia diz ao meu 
respeito? Quem eu sou em Jesus? Quais dons ele quer desenvolver em mim? Ao rejeitar o pensamento destrutivo e 
buscar, com a ajuda do Espírito Santo, abrir novos caminhos, você está transformando sua maneira de pensar. 

Você precisa avaliar quais verdades e caminhos tem conduzido sua maneira de pensar. Ao identificar pensamentos que 
não são alinhados com a palavra de Deus, escolha capturar esse pensamento e  escolha um pensamento diferente, criando 
um novo caminho. 

Claro que aquele antigo caminho já sem grama é um hábito e sempre é mais fácil deixar a mente andar por ele. Mas se 
eu escolher ficar fora do caminho ruim, com o tempo, a grama começa a crescer de novo, e você cria novos caminhos com 
novos pensamentos que honram a Deus. De repente você percebe que agora a verdade de Deus se torna o padrão em vez 
da mentira que antes dominava sua mente. 

Pergunta: Qual pensamento ao seu respeito você identificou como uma fortaleza ou caminho neural? Qual novo caminho, 
alinhado com a palavra de Deus, você vai criar a partir de hoje?

Desafio da Semana: essa semana o seu desafio é criar, pela fé, um novo caminho. Escolha uma área da sua vida que 
geralmente você tem andado derrotado ou com uma atitude negativa. Identifique qual a fortaleza ou caminho repetido 
foi criado em sua mente. Confronte essa maneira de pensar e veja se está alinhada com a palavra de Deus. Ao longo da 
semana, toda vez que esse pensamento ruim vier, escolha sair deste caminho neural e criar outro caminho em sua mente.

AVISO

Como andam as suas expectativas para a Central em Festa? Esperamos que você e sua célula não só estejam presentes, 
mas sintam que essa grande comemoração foi feita pensando em vocês. Por isso, promova um momento para que todos 
possam falar sobre o assunto, combinar uma caracterização especial e preparem-se, vai ser incrível. Dia 29 de junho, às 
16h, no Expominas. Teremos Marcos Almeida, Central de Adoradores, 3 Palavrinhas e muito mais! 


