
 

ESTUDO DE CÉLULA - MARÇO 2021 
Tema: O que sai do homem (Marcos 7:20)  
 
Texto-base Marcos 7:14-23 NVI  
(para ser lido em todas as semanas) 
“Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: Ouçam-me todos e entendam isto: 
Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo ‘impuro’. Pelo contrário, o que sai 
do homem é que o torna ‘impuro’. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!”. Depois de deixar a 
multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. ‘Será que vocês 
também não conseguem entender?’, perguntou-lhes Jesus. “Não percebem que nada que entre no 
homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo 
depois eliminado”. Ao dizer isto, Jesus declarou ‘puros’ todos os alimentos. E continuou: “O que sai 
do homem é que o torna ‘impuro’. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus 
pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as 
maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses 
males vêm de dentro e tornam o homem impuro”.  
 
 
Introdução das lições (pode ser abordado no início a cada semana) – Desde a antiguidade, Deus 
desejou um povo separado para si, um povo que carregasse as marcas de santidade e de pureza 
moral. O Livro de Levítico é um exemplo. (Levítico 19:2) Nele estão registrados formas, práticas e 
rituais que Deus instituiu que distinguiria o povo escolhido dos demais da Terra e, assim, a 
comunhão com o Criador poderia ser restabelecida depois da queda. (Levítico 11 a 16) Era um 
conjunto de regras e um sistema de sacrifícios externos de consagração, pois a redenção do povo da 
terra do Egito não envolvia apenas tirá-lo dali, mas também a retirada do Egito e de suas práticas 
idólatras e pagãs do coração das pessoas.  
 
Em Marcos 7:14-23, Jesus trouxe uma maior compreensão sobre a pureza moral, além daquela que 
os povos da época conheciam com a prática dos rituais como, por exemplo, o lavar das mãos. Ele 
ensinou para a multidão o verdadeiro sentido da lei sobre a impureza destrutiva para a vida 
espiritual. Declarou um princípio bíblico valioso: o que sai do homem procede do coração, por isso o 
torna impuro. Ele quis dizer, em resumo, que a fonte do pecado é o coração!  
 
O coração representa o centro da personalidade, incluindo, o intelecto, a capacidade de decidir, a 
consciência e a fonte das emoções. É do coração humano que procede o que se pensa, diz e age. 
Por isso, o lavar as mãos sem que esteja alinhado com o coração Jesus chamou de hipocrisia. Neste 
contexto, Ele vai além em detalhar para os seus discípulos onde se concentra o bem e o mal. Ele 
chamou a atenção para uma santidade que vem do coração e deve ser prática. Enumerou treze 
males que podem contaminar o homem e, assim, impedir o caminhar em pureza.  
 
São eles: maus pensamentos, imoralidades sexuais, furtos (roubos), homicídios, adultérios, cobiças 
(avareza), maldades, engano, devassidão (lascívia), inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Nas 
próximas semanas vamos estudar sobre esse ensinamento. Vamos clamar para que o Espírito Santo 
nos ajude a tornar o nosso coração puro porque atentar para as Palavras de Jesus produz vida em 
nós; olhar para Jesus e seguir seu exemplo nos leva para mais perto dEle; cuidado para com cada 
um desses males evita cair em tentação. 
 
 
 



 

  
PRIMEIRA SEMANA 
Maus pensamentos, maldade, engano (dolo) 
 
“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o 
que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou 
digno de louvor, pensem nessas coisas” Filipenses 4:8 
 
Reflexão – Mais do que um código de ética externa, temos visto que o interior do homem é o que 
importa para Deus. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração (I Samuel 16:7). Por isso, a 
importância de guardar o coração, pois é dele que procedem as fontes da vida (Provérbios 4:23). 
Jesus alertou sobre a sutileza, em palavras ou atos, que enganam as pessoas. Isso deveria ser 
eliminado.  
Muitas vezes planos malignos, maquinações para fazer o mal deliberadamente que prejudica não 
apenas quem faz, mas as pessoas ao redor, passam despercebidos. Uma análise de determinados 
comportamentos deve ser feita rotineiramente. Parece forte, mas só o Espírito Santo é capaz de 
sondar o coração e livrar do caminho mau e conduzir para o caminho eterno.  
Um exemplo de engano consiste no tão falado “bem-feito”. Por trás destas palavras estão o desejo 
de maldade para com outra pessoa. (Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: 
Bem-feito! Bem-feito! - Salmo 40:15). Às vezes pode até não ser verbalizado, mas pode passar pelos 
pensamentos.  
Outro caso de maus pensamentos são os filmes, séries e até programa de TV em que as pessoas 
tomam partido de práticas contrárias à Palavra de Deus e até mesmo daqueles que praticam a 
maldade. É como se a vítima “merecesse” o que acontece com ela. Atentar para pensamentos como 
“Aquele casal deveria se separar” ou “Tomara que a pessoa receba o que merece”. É preciso tomar 
muito cuidado porque os valores do mundo estão completamente invertidos. Nós vivemos neste 
mundo, mas não somos deste mundo e, portanto, precisamos ter a mente do Reino.  
 
Questões – Cite exemplos de como é possível cortar os maus pensamentos pela raiz.  
O que Paulo nos ensina em Filipenses para exercitar que consiste no oposto daquilo que Jesus 
chama de maus desígnios ou maus pensamentos? Como isso é possível na prática?  
Fora as palavras bem-feito quais outros exemplos de palavras que é preciso eliminar do vocabulário 
do seu vocabulário? 
 
Oração com entendimento – Peça por graça abundante de Deus para que seus pensamentos sejam 
controlados pelo Espírito Santo. Clame por um novo coração em que a prática da pureza seja 
constante e assim possa ter uma comunhão fluindo para o trono de Deus. Ore por um coração 
obediente à Palavra e que deseja cumprir os princípios de santidade. Não se esconda de Deus, nEle 
há perdão e restauração.  
 
Prática da Palavra – Em um dia qualquer da semana faça um exercício: Escreva uma lista com as 
frases que você pronuncia ou escreve nas redes sociais e também atitudes que você tem. Faça uma 
análise das palavras e comportamentos que podem ser eliminados da sua vida. 
 
 
 



 

 
SEGUNDA SEMANA 
Imoralidade sexual, cobiça, adultério e lascívia  
 
“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de 
nenhuma espécie de impureza e de cobiça; pois essas coisas não são próprias para os santos” 
Efésios 5:3 
 
Reflexão – Rejeitar os princípios de pureza é rejeitar o próprio Deus. A imoralidade sexual ou 
prostituição, a cobiça ou avareza, adultério e lascívia são práticas contra o próprio corpo. A palavra 
de Paulo em Efésios é taxativa: que não haja sequer menção de imoralidade sexual, impureza ou 
cobiça. Em I Coríntios 6:18, Paulo é ainda mais enfático: quem faz uso destas práticas peca contra o 
próprio corpo. Imagine, não honrar o próprio corpo e causar mal ao Templo do Espírito Santo? Não, 
estas práticas não condizem com o cristão, não são próprias para os santos. Aliás, duas delas, o 
adultério e a cobiça, já eram duramente condenadas por Deus ao proclamar os dez mandamentos 
(Êxodo 20). No entanto, infelizmente, a sociedade contemporânea tem estas práticas como “algo 
natural”. O sexo fora do casamento tem sido disseminado cada vez mais entre os jovens e 
adolescentes, o que tem causado vários problemas sociais como gravidez precoce e o aumento das 
doenças sexualmente transmissíveis. O adultério é outro exemplo da “naturalidade” da prática. Não 
encontra condenação sequer na esfera jurídica. E a lascívia (sensualidade) está por todos os lados. 
Nem é preciso ligar a televisão para notar. As redes sociais, out doors e, até mesmo, livros infantis, 
tudo está repleto de imagens que contaminam os olhos. Sim, existe uma batalha do inferno pelos 
olhos. Todo cuidado é pouco.   
 
Questões – Você acredita que pode haver uma conexão entre os olhos e aquilo que está em nosso 
coração? 
O que se pode aprender com a passagem de Mateus 5:28-29?  
De maneira prática como é possível vencer os apelos da impureza sexual à luz de I Coríntios 6:18a? 
 
Oração com entendimento – Peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Clame para que você seja 
cada vez mais cheio da presença de Jesus a ponto de não haver mais lugar pra nada. Ore pela 
santificação dos seus olhos. Ore pelos homens da célula, pois foram criados para serem ativados 
sexualmente pela porta dos olhos. Ore pelas mulheres da célula para que sejam mantidas santas no 
vestir, falar e agir. Não se esconda de Deus, nEle há perdão e restauração.  
 
Prática da Palavra – Em um dia da semana troque programas que está acostumado(a) assistir na 
televisão ou tempo nas redes sociais por filmes cristãos ou tempo com músicas de adoração. Isto 
possibilitará que por um período de tempo, seus olhos estejam focados nas coisas do céu.  
 
 
 
 
 
 



 

 
TERCEIRA SEMANA 
Inveja, furtos e homicídios 
 
“Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más” Tiago 3:16  
 
Reflexão – Se há alguém que demonstrou conhecer o coração do homem foi Jesus. Ele sabia a 
inclinação da natureza humana para os sentimentos e o que era necessário para “domar” os 
pensamentos e intenções do coração. Jesus dava nome aos sentimentos do coração humano como 
uma forma de confronto, para que se refletisse sobre as próprias emoções. Reconhecer e dar nome 
a um sentimento sem tentar “tapar o sol com a peneira” é o primeiro passo para a cura.  
No Evangelho de João (8:32) a chave é: conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Eis o ponto de 
partida para alcançar a pureza. A inveja apodrece os ossos (Provérbios 14:30). A inveja está entre as 
obras da carne (Gálatas). Tiago fala em sua epístola que onde há inveja e egoísmo há confusão e 
todo tipo de coisas más.  
Exercitar o contentamento conforme I Timóteo 6:8 é uma das formas de combater a inveja. Se 
encontrar satisfação em Deus e naquilo que Ele provê não há porquê sentir a inveja ou tomar algo 
que não te pertence (furto).  
Sobre o homicídio, em Mateus 5:21-22, Jesus também trouxe uma nova compreensão. Ele disse que 
todo aquele que (sem motivo) se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. É um tipo 
intenso de ira que chega a desejar vingança. Cristãos não deve abrigar este tipo de sentimento. 
 
Questões – Você acredita que um cristão pode cometer furtos sem se dar conta? Cite exemplos.  
Você saberia dizer a diferença entre inveja e ciúme? Estes dois sentimentos podem levar o homem a 
pecar? 
Gênesis 4:6-7 Deus dá a Caim uma dica para que não se tornar invejoso e pecar contra o seu irmão? 
Você acredita que isto funciona nos dias de hoje?  
Hoje em dia, o consumismo tem sido cada vez mais uma prática destrutiva. Gastos excessivos com 
roupas, sapatos, carros e tantas outras coisas levam o povo a contrair dívidas. Você acredita que 
este consumismo pode estar escondendo um coração invejoso.  
 
Oração com entendimento – Peça para que o Espírito Santo te revele a bondade de Deus sobre sua 
vida. Peça também que Ele sonde o seu coração e se, porventura, a inveja passou pelo seu coração, 
se arrependa e clame por cura na alma. Sempre há perdão em Cristo Jesus. Ore para que Deus o 
livre de pessoas invejosas e daqueles que maquinam o mal. Peça forças para que você consiga andar 
em santidade sem abrigar no coração pensamentos maus que levam a práticas do pecado. Não se 
esconda de Deus, nEle há perdão e restauração.  
 
Prática da Palavra – Durante o jejum de 21 dias foram muitos os que experimentaram se mover em 
gratidão. Separe um dia da semana para só exercitar a gratidão por tudo quanto tem que Deus 
permitiu. Não peça nada. Espalhe este sentimento tão nobre para outras pessoas. Fale com elas 
sobre gratidão, expresse a sua gratidão pela vida dela, enfim deixe que o Espírito Santo o envolva 
com uma onda de agradecimento.  
 
 



 

 
QUARTA SEMANA 
Calúnia (blasfêmia), arrogância e insensatez 
 
“Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo 
inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um 
pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, 
pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande 
selva” Tiago 3:3-5  
 
Reflexão – E pensar que a língua é como uma fagulha que pode colocar brasas em uma grande selva 
faz o temor invadir a alma. Aliás, esta é a área que atinge de forma mais profunda a alma das 
pessoas. A boca fala do que o coração está cheio (Mateus 12:34-36), então se o seu coração está 
cheio com arrogância e insensatez (pensamentos loucos), as palavras que sairão da sua boca serão 
neste sentido. E o versículo vai além: toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão 
conta no dia do Juízo.  
Jesus também ensinou que pela árvore conhecereis o fruto. Que palavras temos pronunciado? Que 
comentários temos feito? Há críticas em nosso linguajar? Esta é uma autoanálise que precisa ser 
feita todos os dias. Ao conversar com uma pessoa você perceberá a profundidade do coração e o 
que está sendo armazenado nele.  
Tiago usa a figura do freio na boca dos cavalos que pode direcionar todo o corpo e um leme que 
pode estabelecer direção a um navio para explicar o poder e a influência do órgão para o bem e 
para o mal e o quanto é desproporcional ao seu tamanho. 
Já olhos altivos, arrogância, soberba são sinônimos e correspondem ao primeiro item da lista das 
coisas que Deus detesta (Provérbios 6:16). Consta também da relação daquilo que Deus abate 
(Tiago 4:6). Alguém que se sente superior a outra pessoa por ter posses, possuir dons e talentos é o 
contrário daquilo que Jesus disse: Quem quiser ser o maior que fosse o menor (Lucas 22:26). A 
humildade nos protege e guarda da autossuficiência e, consequentemente, da impureza. A soberba 
precede a ruína e a altivez do espírito a queda (Provérbios 16:18). O orgulho engana, pois te faz 
pensar que é algo que na verdade não é. Passa uma imagem falsa de si mesmo e de Deus. Enxerga 
Deus menor do que Ele realmente é. 
  
Questões – Você já recebeu palavras que te deixaram para baixo em vez de te dar esperança? Conte 
sua experiência.  
O contrário: Um momento de grande tribulação uma palavra que caiu como bálsamo e produziu 
vida em você? Conte sua experiência.  
Você acredita que é possível fazer uma autoavaliação do orgulho? O que você acha da expressão “O 
orgulho é como mau hálito só percebe quem está ao lado”. Quando te perguntam sobre alguém 
orgulhoso são outras pessoas que te vem à mente?  
 
Oração com entendimento – Peça ao Espírito Santo que te ajude a usar a sua boca para curar em 
vez de ferir. Clame ao Senhor para que de seus lábios saiam palavras de vida e que alegram o 
coração das pessoas. Ore para que as palavras de sua boca sejam agradáveis como o favo de mel e 
desviem a ira. Peça que o Espírito Santo te livre dos falsos testemunhos, calúnias e altivez. Não se 
esconda de Deus, nEle há perdão e restauração.  
 
Prática da Palavra – Diga Palavras de ânimo para algum familiar. Se aproxime de alguém que precisa 
de encorajamento e ore com ela por alguns dias. Profira Palavras que geram vida e cura para a 
pessoa.  


