
LIÇAO 115 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS\PEQUENOS GRUPOS.                                                                                                                   

- QUEBRA GELO:  Voce já fez alguma escolha na qual se arrependeu de tê-la feito  

- ADORAÇÃO: Quero ser como criança. MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Provérbios-19:2 

MINHAS ESCOLHAS HOJE E SEUS REFLEXOS AMANHÃ. – Texto: Gn-13:7 e 19:1-9  

Vivemos num mundo de escolhas, desde as mais simples como a roupa a vestir, o cardápio 
para o jantar, os programas a assistir, até as mais complexas como com quem casar ou que 
carreira profissional seguir. À LUZ DO TEXTO LIDO, PODEMOS DIZER QUE UMA DECISÃO 
CORRETA É FRUTO DE ALGUNS CRITÉRIOS: 

Critério Ético – A decisão a tomar me aproxima ou me afasta do pecado. 

 A decisão de Ló o aproximou das planícies férteis e paradisíacas de Sodoma e Gomorra, mas 
também fatalmente o aproximou do pecado. 

Aproximação movida pela cobiça dos olhos ( Gn-13:10) – Aproximação paulatina (Gn-13:12) 
Não brinque com o pecado. B) Enquanto isso Abraão aproximava-se de Deus, não obstante ter 
feito a pior escolha aos olhos humanos. 

 2)  Critério relacional – A decisão a tomar envolve boas ou más companhias. Gn-13:13 

  A)  Ló aproximou-se de pecadores para convívio inconsequente e passivo. B) Enquanto isso 
Abraão recebe a visita do sacerdote Melquisedeque e, por quatro vezes a visita de anjos. 

  3) Critério espiritual – A decisão a tomar me torna sensível ou insensível à voz de Deus. (Gn-
19:14-16) – A) Ló e sua família tornaram-se tardios, indolentes em ouvir a voz de Deus. Os 
ouvidos espirituais se fecharam, o discernimento se apagou. B) Enquanto isso observe como 
está a vida espiritual de Abraão: Conversa com Deus (Gn-13:14) – Recebe promessa de Deus – 
E chamado amigo de Deus (Gn-18:17) – torna-se exemplo de intercessor (Gn-18:23-33)                                                                                                                                                   

 4)    Critério futurístico – A decisão a ser tomada abençoa ou corrompe minha posteridade. 
(Gn-19:36-38)  A) Os efeitos trágicos da decisão de ló foram extensivos as próximas gerações:  
Esposa foi transformada em uma estátua de sal (Gn-19:26) As filhas embriagaram o pai e dele 
geraram a Moabe e Amom (Gn-19:30-36) – Moabitas e Amonitas passaram a ser dois povos 
amaldiçoados (Gn-19:37-38) B) Enquanto isso veja o que está acontecendo com Abraão.(Gn-
21:1-2)                         CONCLUSÃO: 

Abraão e ló eram homens distintos, igualmente ricos e tementes ao mesmo Deus, mas um dia 
uma decisão a tomar sela dois destinos tão opostos e antagônicos. 

       Para onde estão voltados nossos olhos. Para as planícies deslumbrantes de Sodoma ou 
para as regiões áridas do monte Hebrom. (OBEDIÊNCIA A VONTADE DE DEUS) Cuidado, as 
escolhas de hoje terão seus reflexos amanhã.   

Em grupos de três ou mais pessoas conversem sobre decisões que tomamos e que nos trouxe 
alguns problemas. Ore uns pelos outros. 

- APELO EVANGELÍSTICO – A VISÃO: Faça contato, evangelize, consolide e encontre com o 
discípulo. MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Bill, Sara e filhos na Ásia; saúde, recursos\ministério. 



 

                      

                     

 

 

 


