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LIÇÃO 166 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Para muitos felicidade é ter coisas, ter fama, etc. O que é felicidade para você?  

- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 5.3 
 
ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: A ESCOLHA DA REALIDADE  

Introdução 
Na vida todos nós buscamos realização, bem estar, prazer e alegria. Nesta série de lições do 
sermão da montanha estudaremos sobre “oito maneiras de ser feliz”. Somente quem leva estes 
princípios da “palavra” de Deus a sério para cumpri-los no dia-a-dia entrarão no estado de alegria. 
 
Os princípios de Mateus irão revelar as escolhas que podem transformar a sua vida, estes são:  

A primeira escolha para ser feliz é escolher a realidade: Admita a sua necessidade. 

Se desejamos ser felizes, a primeira escolha a fazer é escolher a realidade. Em Mateus 5.3 diz: 

“bem-aventurados (ou felizes) os pobres de espírito” 

Ser humilde de espírito é saber que nada sou, nada tenho, olhar para Deus e admitir que dependo 

de sua misericórdia e de sua graça; significa que Deus é o centro da vida e não eu. 

-Você já enfrentou situações em que se sentiu totalmente impotente diante delas? 
 
Como tentamos ser deuses? 

a) Nós tentamos controlar nossa imagem, usando máscaras; nos escondemos, etc.  

b) Tentamos controlar outras pessoas. Há muitas maneiras para manipular os outros. 

c) Tentamos controlar a nossa dor, fugindo de situações, negando alguns fatos, etc. 
 
Conseqüências de tentar ser deus da própria vida: 

Há quatro conseqüências inevitáveis quando não admitimos que precisamos depender de Deus: 

1) Medo. Temos medo que alguém descubra quem nós realmente somos e nos rejeite.  

2) Frustração. Este é o resultado óbvio de que não podemos controlar tudo o tempo todo.  

3) Fadiga.Tentar controlar tudo consome muitíssima energia e nos estressa. (Leia Salmo 32.4-5).  

4) Fracasso. Quando somos independentes, uma coisa é certa: Vamos falhar. (Leia Provérbios 

28.13). Precisamos ser abertos e honestos sobre nossos medos, falhas, fracassos, frustrações. 
 

A solução passa por uma escolha básica 

Para sermos restaurados nestas áreas, devemos escolher a realidade, “Não somos deuses”, 

precisamos ser humildes, precisamos uns dos outros e de Deus. Precisamos também aceitar que: 

- O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza, então reconheça! (Leia 2ª Coríntios 12.9). 

- A Bíblia diz que é admitindo a fraqueza que encontro o poder de Deus à minha disposição.  

- Este é um conceito muito difícil de aceitar hoje em dia. Vivemos numa cultura que exalta a 

auto-suficiência, a auto-afirmação, independência, o empoderamento do indivíduo, etc. 

- Precisamos mais do que força de vontade, precisamos é de outra fonte de poder, necessitamos do 

poder de Deus que emana da graça e da humildade. (Leia Tiago 4.6 e Filipenses 2.5-6).   

Por que você acha que Deus se opõe aos orgulhosos?  

O que significa humilhar-se diante de Deus? 
 
Conclusão  

Precisamos fazer a escolha da realidade hoje mesmo! Precisamos dizer: “Deus, eu tenho um 

problema! Eu tenho uma necessidade! Não tenho poder para mudar a mim mesmo”. Esta escolha 

abre o caminho para o poder da graça nos transformar. Ore uns pelos outros. 
 
EVANGELISMO - APELO:  

VISÃO: Faça contato, ore uns pelos outros, encontre com o discípulo e evangelize. 

MISSÕES MUNDIAIS: Ore pelos missionários Márcio, Nelson e famílias no interior do Paraguai. 
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