ONDE ESTÁ O SEU CORAÇÃO?
Pr. Celso F. Martinez (culto gravado dia 08/08/2012)

ESTUDO PARA CÉLULAS - 27/01/2014 a 31/01/2014
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ

15
minutos

COMUNHÃO

Líder incentive seu grupo a fazer um debate sobre estas perguntas:

É errado o Cristão desejar ter um padrão de vida melhor?
É errado o Cristão desejar ter progresso na vida material?
É errado buscar uma colocação profissional que permita uma vida financeira melhor, que gere a possibilidade de conforto pra
família e gere a possibilidade de investir na obra de Deus?
Não, não é errado buscar uma vida melhor ou uma posição melhor. O evangelho está conquistando gente de todas as
classes econômicas como: médicos; engenheiros, advogados, pedreiros.... e tantos outros.
A questão que Jesus está colocando aqui não é tanto de possuir riqueza, mas de ser possuído pela riqueza.

5
minutos

ADORAÇÃO

45
minutos

DISCIPULADO

Somente Jesus tem o poder de
transformar a vida do ser humano.

Onde está o seu
coração?

Sugestão de música
Volume 1 - Nº 23 - Ressuscita-me

Texto
Mateus 6:19-21

Quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão pulsante que há dentro de nós que bombeia sangue para todas as
partes do corpo. A Bíblia está falando dos nossos sonhos. Ela está falando do centro da nossa vida.
A pergunta não é: Onde está o seu coração? e sim: Onde está a sua vida? Onde está o seu sonho? Onde estão as suas
aspirações, seus desejos?
Provérbio 4:23 Quando a Bíblia fala de coração, na verdade, está falando do nosso íntimo.
Onde é que está o seu coração? O coração vai onde estiverem os nossos anseios mais profundos.
No versículo 21, Jesus está dizendo: Onde estiver vosso tesouro aí também estará vosso coração. Tesouro representa aquilo que pra
nós é de maior valor. Representa tudo aquilo que aspiramos. Tudo àquilo que desejamos.
Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Não há lugar melhor pra estar do que no centro da Vontade de Deus.
1. Qual é a sua escala de valores? O que é, de fato, importante pra você?
O que é importante pra mim não é o que eu digo que é importante, mas é aquilo que tem o meu tempo, a minha atenção e o meu
recurso. A nossa escala de valores é o que move nossa vida. Jesus não está ensinando que há maldição quanto às propriedades em
si. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10
2. O que é juntar tesouro no céu?
Juntar tesouro no céu é tudo que você faz aqui que vale para a eternidade.
Como por exemplo:
a) Entregar seu coração a Jesus.
b) Convidar pessoas para visitar sua célula
c) Falar de Jesus para os outros
Que tesouro enorme teremos no céu, se quando chegarmos lá, Jesus nos apresentar uma multidão de pessoas que encontrou o
caminho da salvação através de nós.
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3. Onde está seu coração?
Talvez o seu coração esteja preocupado, abatido. Provérbios 12:25
Talvez o coração esteja preocupado, por conta de uma resposta que está demorando. Provérbios 13:12
Onde está o nosso coração?
O Nosso coração deve estar sempre nas mãos de Deus. Provérbios 23:26.

5
minutos

MISSÕES

Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos,
nossos vizinhos e mais a quem encontrar.

5
minutos

SERVIÇO

Traga um amigo para participar com você da sua célula.
Talvez ele esteja somente esperando o seu convite.
Vamos juntar um grande tesouro no céu.

Recado para o Líder de Célula:
Incentive seu grupo a levar visitantes para a célula. Lembre-se que muitas pessoas, inclusive as pessoas que amamos,
estão indo a passos largos para o inferno.

FAMÍLIA EU ACREDITO - Dia 08/03/2014 – SÁBADO será realizado mais uma caminhada pela família.
Vamos cobrir o Pr. Celso de orações, pois é ele quem é o presidente da comissão de organização deste evento.
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O QUE VOCÊ ACHA DESSAS PERGUNTAS?
1) É errado o Cristão desejar ter um padrão de vida melhor?
2) É errado o Cristão desejar ter progresso na vida material?
3) É errado buscar uma colocação profissional que permita uma vida financeira melhor, que gere a possibilidade de conforto pra
família e gere a possibilidade de investir na obra de Deus?

ONDE ESTÁ O SEU CORAÇÃO?
Texto: Mateus 6:19-21
Quando a Bíblia fala de coração, não está falando do órgão pulsante que há dentro de nós que bombeia sangue para todas as partes
do corpo. A Bíblia está falando dos nossos sonhos. Ela está falando do centro da nossa vida.
A pergunta não é: Onde está o seu coração? e sim: Onde está a sua vida? Onde está o seu sonho? Onde estão as suas aspirações,
seus desejos?
Provérbio 4:23 Quando a Bíblia fala de coração, na verdade, está falando do nosso íntimo.
No versículo 21, Jesus está dizendo: Onde estiver vosso tesouro aí também estará vosso coração. Tesouro representa aquilo que pra
nós é de maior valor. Representa tudo aquilo que aspiramos. Tudo àquilo que desejamos.
Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Não há lugar melhor pra estar do que no centro da Vontade de Deus.
1. Qual é a sua escala de valores? O que é, de fato, importante pra você?
O que é importante pra mim não é o que eu digo que é importante, mas é aquilo que tem o meu tempo, a minha atenção e o meu
recurso. A nossa escala de valores é o que move nossa vida. Jesus não está ensinando que há maldição quanto às propriedades em
si. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10
2. O que é juntar tesouro no céu?
Juntar tesouro no céu é tudo que você faz aqui que vale para a eternidade.
Como por exemplo:
a) Entregar seu coração a Jesus.
b) Convidar pessoas para visitar sua célula
c) Falar de Jesus para os outros
Que tesouro enorme teremos no céu, se quando chegarmos lá, Jesus nos apresentar uma multidão de pessoas que encontrou o
caminho da salvação através de nós.
3. Onde está seu coração?
Talvez o seu coração esteja preocupado, abatido. Provérbios 12:25
Talvez o coração esteja preocupado, por conta de uma resposta que está demorando. Provérbios 13:12
Onde está o nosso coração?
O Nosso coração deve estar sempre nas mãos de Deus. Provérbios 23:26.

Durante essa semana, vamos nos empenhar em falar de Jesus para nossos amigos, nossos vizinhos e mais a quem encontrar.
Traga um amigo para participar com você da sua célula. Talvez ele esteja somente esperando o seu convite.
Vamos ajuntar um grande tesouro no céu?
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