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Mudando nossos paradigmas 

Você sabe o que é um Paradigma? 

É um modelo ou padrão a ser seguido. O paradigma nada mais é do que um 
conceito sobre algo ou alguma coisa ou determinados preconceitos pré-
estabelecidos por uma sociedade que muitas vezes nem sabe mais por que os 
estabeleceu.  

Como o paradigma afeta nossas vidas? Leia João 4:9-14 

Existiam paradigmas no tempo de Jesus que foram quebrados completamente por 
Ele. Jesus fala com uma samaritana, com cobradores de impostos, come com 
pecadores. Antigamente beijar em público era um ato de desrespeito, a sociedade 
tinha o paradigma de que se uma moça deixasse se beijar em público isso 
significava que ela não era de "família". O ato de beijar em público deixou de ser 
tabu e se tornou algo comum.  

Por que devemos quebrar nossos paradigmas? (Mateus 12:9-13) 

Enquanto Jesus diz simplesmente “Estende a mão” logo a mão ficou curada. E a 
minha pergunta é: Precisa oração disso? Oração daquilo? Unção com o óleo de 
Jerusalém? Purificação com água do rio Jordão? Cristo cura na hora que quer, 
liberta na hora que quer, sem precisar de meios, mas Ele é o meio, para curar, 
libertar, restaurar. Nessa mesma palavra diz que não sabemos pedir o que é útil 
para nós (Rm 8:26). 

Líder peça para a célula compartilhar os paradigmas antigos que tinham e como 
o Espírito Santo da Verdade mudou a forma de pensar e agir. 

O paradigma é como uma montanha bem alta que impede nossa visão para além 
de suas colunas de pedras. Quando chegamos ao cume da montanha um novo 
mundo se abre aos nossos olhos. Tem pessoas que se conformam em olhar para a 
montanha, outras preferem ver além de seu cume. 

Líder, também trabalhe para mostrar que a quebra de paradigmas pode 
transformar uma geração, salvando e santificando-a através do Espírito Santo. 

 

Verdades absolutas e a escravidão da mente 

Líder Leia João 14:17 e enfatize que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade! 

Você já contou alguma mentira? Já foi enganado por alguma mentira que parecia 
ser uma verdade, de tão elaborada que era? De onde vem a mentira? (João 8.44) 

Muitas vezes somos enganados ou mesmo enganamos as pessoas com mentiras. 
Alguns fatos que cremos ser verdade muitas vezes não são. E isto gera um grande 
conflito em nós. Aprendemos pela Bíblia que Deus não mente, que a palavra Dele 
é a verdade, e neste ponto gostaria de perguntar: Você crê nisto? A maioria aqui 
disse que sim correto, então vamos fazer uma pequena análise do quanto cremos 
em mentiras e quanto valor damos à verdade de Deus. 

 Você acredita que viemos da evolução de macacos que viraram homo 
sapiens, ou acredita que o homem surgiu com Adão e Eva?  

Esta questão divide muitos, porque a ciência traz uma “verdade” que não é bem 
verdade. (Recomende que assistam o filme “Uma questão de fé”) 

Nossa mente pode ser escravizada? O que aprisiona nossa mente? 

Somos muitas vezes levados a concordar com o senso comum, mesmo que isso seja 
mentira. Se todos falam que algo é bom, somos influenciados a concordar. 
Acreditamos no que parece ser uma fonte confiável e nos cauterizamos em pensar 
se isso é realmente a verdade. Até mesmo no que diz à palavra de Deus (1 Timóteo 
4:1-5).  

Você crê que Deus cura depressão, que pode tirar medos, terror noturno? Onde 
está isto na Bíblia?  Líder peça para que a célula procura na bíblia neste momento 
versículos que mostrem o poder de Deus sobre nossas enfermidades (ex: Mateus 
19.26, Isaías 53.4, Mateus 10:8). Depois que eles lerem, faça um oração juntos 
orando pelos enfermos, aqueles que sofrem com angustia, ansiedade, diabetes. 
Permita Deus te usar sobre estas vidas! 
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Como discernir o certo do errado na atualidade? 
 
 
 
 

 
Você já sentiu que fez algo de errado ou que seu pensamento a respeito 
de algo estava errado? Como ocorreu esta percepção? Qual foi sua 
conduta após isso? 
Vivemos em uma época que tudo parece ser normal, ou simplesmente temos 
que aceitar todas as coisas que ocorrem ao nosso redor.  
Por exemplo, caso fosse legalizado o uso de drogas em nossa sociedade, será 
que usaríamos? Mas será que já não existem drogas liberadas em nosso meio? 
E com relação aquilo que está disponível na mídia, será que temos selecionado 
do que iremos nos alimentar? 1 Coríntios 6:12.  
Também há assuntos como a união de pessoas de mesmo sexo em discussão, 
mas o que nos diz a Palavra de Deus em Gênesis 2:18 e 22. Romanos 1:18-
27? 
 

Se você tivesse a chance de conquistar algo de valor, mas para isso 
tivesse que tirar vantagem sobre alguém, como você agiria? Por que 
agiria assim? 
Muitas das vezes, nos preocupamos somente com as atitudes que envolvem 
coisas de grande valor, mas há atitudes nossas que envolvem coisas de pouco 
valor, tais como, devolver um troco errado, pegar um objeto que está fácil no 
trabalho, sonegar algumas taxas, etc. Não importa quanto valha tal coisa, isso 
pode estar relacionado com nosso caráter. Lucas 16:10-12. 
 

Você já esteve perdido, confuso em algum lugar e não fazia ideia por 
onde ir? Como você saiu desta situação? 
Quando não temos a certeza do caminho que devemos seguir, nos sentimos 
perdidos e necessitamos de ajuda para seguirmos corretamente. Em alguns 
momentos de nossas vidas nos sentimos perdidos, não sabemos o que 
devemos fazer.  
Em todos os momentos, inclusive nessas horas de indecisões, devemos estar 
sensíveis ao Espírito Santo, para que ele nos direcione.  
João 14:26; João 16:13. 
 

 
 

Preservando nossos valores 

Quebra-Gelo: Pergunte para os membros da célula se eles se lembrar de 
algum valor ensinado pelos seus pais ou professores. Valores como 
honestidade, fidelidade.  

 
“Atualmente nossa sociedade tem enfrentado uma grande inversão de 
valores”. Vocês concordam com esta afirmação? Quais valores vemos 
que estão sendo perdidos? (Romanos 12:17) 
 
A Bíblia nos ensina muitos valores, em Romanos vemos que um deles é fazer o 
bem perante os homens. Também temos o sermão da montanha (Mateus 5 a 7 
– Líder peça para que eles leiam em casa), porém quando vemos a televisão, 
quando vemos os padrões que a moda impõe, o que a mídia divulga, são valores 
que vemos que não são compatíveis com a palavra de Deus. As virtudes cristãs 
concernentes à família estão sendo substituídas por valores anticristãos: filhos 
que não respeitam os pais; pais permissivos quanto à moralidade; e a 
substituição do culto doméstico por entretenimentos perniciosos etc. 
 
Você acredita que as coisas que tem valor são mais trabalhosas? O que é 
valioso custa mais? (1 Co 3.10-15).   
 

Tudo em nossas vidas possui dois caminhos, o largo e o estreito, o barato e o 
caro.  Precisamos pagar um preço para vivermos valores cristãos. O preço não 
está necessariamente ligado ao dinheiro. Preço envolve outros itens como 
energia, tempo, relacionamento, sono, prazer, vigília, jejuns, renúncias a 
amizades e, claro, por vezes envolve também dinheiro.  Outras vezes, ele está 
relacionado à capacidade de suportar pressões, críticas, isolamentos, rejeição 
e dor. Essas coisas nos falam do sacrifício feito por Jesus, do preço pago por 
Ele, aquele que foi pago em nosso favor. 
 
Como o Espírito Santo nos auxilia a mantermos os valores de Jesus em 
nossa vida? Líder: Deixe que todos opinem! 

 
 

Separe um momento para junto com a célula escrever alguns valores que 
precisam ser alcançados. Peça para que cada um faça uma lista de valores 
que gostaria de orar para que Deus restaure em sua vida e família. 

Líder, leia João 14:17. Quando o Espírito da Verdade passa a habitar em 
nós, temos um ajudador que nos mostra as coisas com clareza para que 
possamos enxergar o que de fato agrada e o que não agrada a Deus. 

Líder, convide a célula para orar buscando esta sensibilidade de ouvir a voz 
do Espírito Santo em todas as decisões que necessitarem tomar. 


