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LIÇÃO 167 - PARA REUNIÕES DE CÉLUAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Você chora com facilidade? Qual é a situação que normalmente o faz chorar? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 5.4 
 
ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: ESPERANÇA  

Introdução 

A primeira decisão para ser feliz é escolher a realidade, a segunda é a escolha da esperança. Em 

Mateus 5.4 diz: “bem-aventurados os que choram, pois serão consolados”. Os que choram 

escolheram esperar em Deus e há três passos que eu preciso dar para escolher a esperança:  
 
1. Reconhecer a existência de Deus. Leiamos Hebreus 11.6, o que diz? 

A verdadeira questão aqui não é apenas crer, e sim saber: “Que tipo de Deus Ele é? Como Ele 

é?”. Infelizmente muitos de nós temos algumas ideias estranhas sobre quem é Deus.  

O que você acredita a respeito de Deus? Alguns acham que Deus é parecido com seus pais 

biológicos, isto é frustrante. Você só tem de crer no que a Palavra fala sobre Deus Pai! 
 
2. Entender o caráter de Deus. 

Você só conseguirá confiar e esperar em Deus quando você souber como Ele realmente é; 

dificilmente alguém vai confiar em quem ele não conhece.  

- O que Colossenses 1.15 diz sobre a pessoa Jesus Cristo? - Ele é a expressão visível do 

Deus invisível. Ele é Deus em forma humana e só podemos conhecê-lo pela sua Palavra! 
 
O caráter de Deus é revelado em Jesus e por meio da Palavra aprendemos que: 

a) Deus conhece tudo sobre a nossa situação. (Leia o Salmo 31.7).  

Ele sabe sobre os nossos medos, erros e falhas, e ainda assim nos ama e nos aceita. 
 
b) Deus se importa com a nossa situação. (Leia o Salmo 103.13-14).  

Deus se importa conosco e nos ama e seu amor é incondicional, não é baseado em nosso 

desempenho mas em seu caráter.  

De acordo com Romanos 5.8, em que situação a Bíblia diz que Deus demonstrou o seu amor 

por nós?  - Ele nos amou e nos ama desde quando somos pecadores e inimigos Dele. 
 
c) Deus pode mudar a nossa vida e a nossa situação. Jesus sendo Deus, revelou seu poder 

para transformar totalmente a vida das pessoas. Leia 2ª Coríntios 5.17 e veja as boas novas 

para você. Não existe nada no passado, presente ou futuro que Deus não possa transformar! 
 
3. Aceitar a oferta de Deus para nos ajudar 

Deus tem o poder! e nos oferece este poder que precisamos para sermos libertos de nossos 

pecados, feridas e dos nossos maus hábitos, e o melhor: Ele quer fazer isto!  

- De acordo com 2ª Timóteo 1.7 quais são os três recursos que Deus nos dá para nos ajudar e 

para transformar as nossas vidas? Conversem sobre a importância destes para nossa vida! 
 
Conclusão 

Escolher a esperança em Deus passa pelo caminho do choro, mas mantenhamos o foco pois o 

fim é alegria, conforto e vitória. Este choro nos faz sensíveis aos nossos próprios erros e 

também nos transforma. Orem uns pelos outros para que possamos ser sempre sensíveis! 
 
EVANGELISMO - APELO:  

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

MISSÕES MUNDIAIS: Vamos orar por nossos amigos Cleiton, Anaisa e filhos no Iraque. 
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