
 

ESTUDO DE CÉLULA – ABRIL/2021 
Tema: O que busca, encontra  
 
Texto-base Mateus 7:7-8 (para ser lido em todas as semanas) 
“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o 
que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.”  
 
Introdução:  
(é importante relembrar o texto a cada semana, bem como a leitura dos versículos citados)  
 

Após a peregrinação no deserto, a ordem de Deus foi para que um príncipe de cada tribo de 
Israel fosse designado por Moisés para espiar a terra de Canaã, a terra da promessa que Deus disse 
que daria aos filhos de Israel. (Números 13:2). Isto significa que os espias eram príncipes, chefes e 
líderes nas tribos e, como tal, a palavra deles tinha um peso de importância para o povo. Não eram 
pessoas aleatórias ou sem preparo para enfrentar desafios. As Escrituras os descrevem como 
“cabeças dos filhos de Israel” (Números 13:3). 

Ao retornarem da exploração, todos viram a mesma terra, mas foram apresentados dois 
relatórios diferentes: um negativo e um positivo. Um dos relatos até reconheceu uma terra que 
mana leite e mel, mas a “visão” de que “é terra que devora os seus moradores, e o povo são 
homens de grande estatura” (Números 13:32) levou o povo à descrença. Ou seja, o relatório 
negativo sobrepôs a promessa dada pelo próprio Deus. Aliás, Josué e Calebe só não foram 
apedrejados por uma intervenção divina (Números 14:10). E o povo escolhido tinha razões de sobra 
para não acreditar que Deus pudesse voltar atrás em sua promessa, pois tudo quanto Deus 
prometeu se cumpriu na Casa de Israel (Josué 21:45). 

O Criador de todas as coisas já havia realizado sinais e maravilhas para o povo que havia sido 
tirado com mão forte do Egito (Êxodo 13:3). O Mar Vermelho se abriu e passaram a pés enxutos 
(Êxodo 14:29). Deus já havia manifestado a sua bondade e fidelidade para com o povo ao enviar o 
maná e codornizes para alimentá-los no trajeto em pleno deserto. Matou a sede, supriu o povo 
hebreu em todas as suas necessidades. A Bíblia relata, inclusive, que os sapatos e as roupas não se 
gastaram (Deuteronômio 29:5).  

Em Números 14:11, Deus diz “Até quando me provocará este povo e até quando não crerá 
em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele?” Ainda assim, no entanto, a “visão” dos 
10 espias cujo relatório foi negativo, prevaleceu e levou toda uma geração a perecer no deserto 
(Números 14:29-30). Quanto aos que levaram o povo à incredulidade, foram os primeiros a morrer 
por uma praga perante o Senhor (Números 14:36-38). 

Note que o avanço espiritual exige fé. Alcançar as promessas exige fé. Caminhar na jornada 
cristã exige fé. Por isso, é importante que se faça uma pergunta para si mesmo “Onde está a minha 
fé?”. Sim, como observamos no relato negativo dos espias, a questão não era somente não crer que 
poderiam conquistar a terra, mas acreditar que o obstáculo era muito maior do que a promessa e, o 
pior, maior do que o poder de Deus. Com isso, podemos perceber que a falta de fé ou a 
incredulidade começa quando se desvia o foco da grandeza de Deus e coloca-se o foco no problema, 
no obstáculo ou na muralha a ser transposta. (Marcos 11:22). A fé não nega a realidade da 
dificuldade; ela declara o poder de Deus face ao problema. Por isso, nas próximas semanas ao 
mergulhar na Palavra de Deus para o estudo, cada um tenha a sua fé ativada, aumentada e 
fortalecida no firme fundamento, pois todo aquele que busca, encontra. 
 
 
 
 



 

PRIMEIRA SEMANA  
O Firme Fundamento  
 
“a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem” 
Hebreus 11:1 
 
Reflexão – A imaginação não é fé, assim como o pensamento positivo também não. Então, não 
estou exercendo fé quando imagino que algo poderá acontecer ou repetir frases aleatórias e 
místicas ou ainda um salto no escuro. A imaginação, bem como o pensamento positivo projetam 
imagens irreais para fora da mente, às quais procura atribuir realidade. A fé não cria imagens, ela 
está sustentada no que existe: Deus e sua Palavra.  
A natureza da fé, segundo Hebreus, está na garantia do firme fundamento: O que Deus disse é 
verdadeiro, é poderoso e soberano. Não podemos tocar na Palavra, contudo podemos confiar no 
caráter daquele que disse, prometeu e vela para cumprir. Ele não pode mentir “Deus não é homem 
para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso 
promete e deixa de cumprir (Números 23:19). Isso é próprio da natureza da fé!  
Na Introdução do estudo, foi visto que a visão dos 10 espias prevaleceu em detrimento daquilo que 
Deus disse. O que quer dizer que Josué e Calebe se posicionaram sob um firme fundamento: Deus 
disse que daria a terra aos filhos de Israel. Então, se Deus disse é verdade! (Ler I João 5:10) 
Não é tão simples definir a fé, pois mais do que descrever é preciso vivê-la. O justo viverá pela fé 
(Habacuque 2:4). E o escritor de Hebreus, em 10:38, vai além: “e se ele recuar a minha alma não 
tem prazer nele”. É neste aspecto que se baseia a fé do cristão, diferente daquela que o mundo 
prega. Já perceberam que FÉ é palavra do momento? São estampas em camisetas, frases em redes 
sociais, adesivos em carros, enfim uma infinidade de recursos para se “declarar” a fé. Mas, declarar 
a fé em quê ou em quem? Em que está firmada esta fé? Existem pessoas que tem fé na vida, outras 
tem fé nos homens, nas autoridades ou sistemas como saúde, educação e segurança. E ainda tem 
aqueles que jamais abriu a Bíblia para conhecê-lo e, como é possível ter fé em alguém que não se 
relaciona? 
No caso do cristão, a fé tem nome e sobrenome: Jesus Cristo (Hebreus 12:2). Ele é o autor e 
consumador da nossa fé, ou seja, autor porque é o pioneiro e significa que ninguém fez antes dEle; 
a fé nasceu dEle. E consumador significa que Ele mesmo se empenha e aperfeiçoa a fé na vida do 
cristão, se responsabiliza.  
 
Questões – Em Números 13 e 14 temos o episódio do envio e relato dos espias que foram explorar a 
terra prometida. Tire duas lições importantes que podemos aprender no relatório dos 10 espias e 
duas lições importantes no relato de Josué e Calebe. 
Relacione a fé como firme fundamento com Marcos 11:22 e Mateus 7:24-27.  
Leia Romanos 10:17 e comente sobre firmar cada vez mais a fé em Jesus e cite exemplos de quais 
circunstâncias podemos ser submetidos a testes de fé. 
 
Oração com entendimento – Ore para que o Espírito Santo traga revelação sobre a fé em seu 
coração. Clame para que você tenha convicção do firme fundamento no coração. Clame com fervor 



 

pelo cumprimento das promessas de Deus. Apresente diante do Pai as suas causas difíceis e peça 
por mais fé naquele que tudo pode.  
 
Prática da Palavra – A fé que fala é, primeiramente, a fé que busca. Pense em uma situação que está 
vivendo e busque uma promessa de Deus nas Escrituras em relação a esta situação. Peça pela ajuda 
do Espírito Santo. Se você quiser compartilhar na célula, faça isso e os irmãos poderá ajudar na 
busca na Palavra de Deus. Pegue este versículo ou passagem, escreva em um papel ou guarde no 
coração. Durante toda a semana proclame e ore sobre esta promessa.  



 

SEGUNDA SEMANA  
Olhar e crer: Ativação e fortalecimento da fé 
 
“Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o 
Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna” João 3:14-15 
 
Reflexão – Em uma história dramática do livro de Números, a fé é vista em ação. No capítulo 21, o 
povo falara contra Deus e contra Moisés, o que levou o Senhor a enviar serpentes venenosas que 
mordiam o povo e muitos foram a óbito. E, como já aprendemos que aquele que busca, encontra, 
Moisés buscou a Deus em prol do povo e o Senhor ouviu as orações e mostrou um remédio contra a 
mordida das serpentes. A ordem era para que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse 
sobre um poste à vista do povo. “[…] e será que viverá todo mordido que olhar para ela” (Números 
21:8). Moisés obedeceu e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente 
de bronze, permanecia vivo. Deus sempre proverá um escape para o seu povo! 
Nas Palavras de Jesus, este fato histórico toma outras proporções. Ele explica aos ouvintes como 
poderiam ser salvos. “Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim 
também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a 
vida eterna” (João 3:14-15). Então, olhar para serpente no Antigo Testamento “da mesma forma” 
que crer no Cristo no Novo Testamento é a mesma coisa. Olhar e crer são termos sinônimos. Salmo 
34:5 nos lembra “Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seu rosto jamais mostrará 
decepção”.  
O Senhor Jesus sempre olhou para Deus Pai “[…] e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães 
[…]” (Mateus 14:19). Em suas Palavras de Vida, nos ensinou que enquanto realizava a obra de 
redenção mantinha os olhos interiores firmes no Pai. Mostrou que o seu poder quando esteve na 
Terra estava em olhar continuamente para Deus (João 5:19). “Crer é direcionar a atenção do 
coração para Jesus.” (A.W. Tozer) 
A fé é um exercício. O pecado deturpou a visão do cristão e colocou o foco no eu. Posso não 
declarar com lábios, mas em atitudes e pensamentos, como “preciso ter forças; tenho que 
conseguir; com esforço eu vou alcançar; eu sei que eu posso etc.”. A descrença tira Deus do lugar 
onde Ele deveria ocupar no coração. 
Ainda se reportando ao episódio dos espias, havia duas visões: a negativa focada nas próprias forças 
e na positiva “O Senhor é conosco; não os temais” (Números 14:9). Os 10 espias estavam olhando 
para os inimigos e os obstáculos. Josué e Calebe estavam olhando para a promessa e para o poder 
de Deus. Que nossos olhos possam estar fixos firmemente no o autor e consumador da nossa fé: 
Jesus Cristo. 
 
Questões – Analise como pode acontecer de em alguma situação a visão do cristão ficar desfocada. 
O que pode ser feito em relação a isso (Hebreus 10:23 e Hebreus 12:2a) 
Leia II Coríntios 4:18 e II Coríntios 5:7 e comente sobre esta passagem relacionada com a fé descrita 
em Hebreus 11:1. 
Leia Jeremias 1:12 e cada um comente sobre o que significa “velar pela palavra”. 
 



 

Oração com entendimento – Peça ao Espírito Santo que permita você aprender mais e mais sobre a 
arma mais poderosa para o cristão que é a fé. Que nasça uma fé genuína no seu espírito e que seja 
ativada pelo próprio Espírito Santo. Clame a Deus que você possa confessar a sua Palavra em todo 
tempo e todas as situações. Peça por sabedoria e discernimento da Palavra de Deus em cada 
momento da sua vida.  
 
Prática da Palavra – Organizar uma dinâmica: amigos de fé. Entre os membros da célula exercite a 
confissão da fé. Envie versículos uns aos outros das palavras proferidas por Jesus. Peça ao Espírito 
Santo que te mostre uma palavra que possa ser ministrada diretamente ao coração do seu irmão. O 
líder pode separar quem envia para quem, de forma que todos enviem e recebam uma confissão de 
fé. 
 



 

TERCEIRA SEMANA  
A fé como semente  
 
“E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé; porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé 
como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá e há de passar; e nada vos 
será impossível.” Mateus 17:20  
 
Os discípulos estavam inconformados por não conseguirem expulsar o demônio de um menino 
lunático que sofria muito com a enfermidade. Bastou uma repreensão de Jesus e “este saiu do 
menino; e, desde aquela hora, ficou o menino curado” (Mateus 17:18). Assim, eles queriam saber 
do Mestre o motivo pelo qual fracassaram na tentativa. A resposta de Jesus mostra uma informação 
fundamental para a vida cristã: de alguma forma no mundo espiritual a fé pode ser medida. Tanto é 
que em algumas situações o Senhor Jesus nos fala sobre a pequena fé (Mateus 8:26; 17:20), em 
outros momentos nos apresenta aqueles que tem uma grande fé (Mateus 8:10; 15:28). Ao apontar 
para os homens de “pequena fé”, Jesus não os estava condenando, mas alertando para que se 
atentasse e não tivessem uma posição estática em relação à fé, mas precisavam buscar para 
encontrar.  
E alguém poderá se perguntar: “O que posso fazer para que a minha fé cresça?” No texto de Mateus 
17:20, Jesus disse que se a nossa fé fosse como a semente de mostarda, a menor de todas as 
sementes, poderia ser realizado o que humanamente julgamos impossível: dizer ao monte passe 
daqui para acolá e assim se fará. Então, reflita por um momento sobre o crescimento de uma 
semente. Enquanto ela está guardada no pacote junto com outras sementes, nada vai acontecer; 
ela será apenas uma pequena semente. Se for lançada em terra fértil, regada e cuidada, ela tem sua 
natureza mudada, de modo que germina e se torna uma planta frondosa que poderá produzir 
muitos frutos. 
O mesmo acontece com a fé. Ela começa a crescer a partir da decisão mais importante da vida que 
é entregar a liderança para Jesus Cristo e confiar nEle como Senhor e Salvador. Em seguida, ela é 
regada pela Palavra de Deus e cuidada com oração e comunhão com outros crentes em Jesus. A fé é 
um exercício e, como tal precisa ser cultivada, regada e crescente. 
 
Questões – Em Romanos 12:3, Paulo revela que Deus repartiu uma medida de fé para cada um, 
essencial para a jornada do cristão. Comente sobre como fazer crescer esta medida de fé (Romanos 
10:17). 
Leia II Reis 5:13-14, Lucas 5:5 e Mateus 14:28-29 e reflita sobre o que estas passagens têm em 
comum.  
Leia I João 5:4 e, de acordo com tudo que aprendeu sobre a fé, comente sobre a vitória que vence o 
mundo.  
Leia Efésios 6:13 e 16 e comente sobre como a fé pode ser um escudo protetor contra investidas do 
maligno.  
 
Oração com entendimento – Ore a Palavra em Hebreus 11:6 que é a forma como podemos agradar 
a Deus. Clame por aqueles que estão enfraquecidos na fé para que o Espírito Santo derrame da 
força e do poder. Peça discernimento, graça e sabedoria para que os pastores saibam conduzir as 



 

ovelhas em fé. Ore para que o poder transformador da fé seja ativado em sua vida para levar o 
Evangelho a toda criatura e o coloque na rota do triunfo da fé.  
 
Prática da Palavra – Se proponha a dois ou três dias da semana continuar o clamor pelos hospitais e 
pelos doentes. Levante as suas mãos na direção de um hospital mais próximo da sua residência e 
clame pela cura dos doentes. Faça uma confissão de fé!  
 


