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LIÇÃO 168 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Em Mateus 11.28-30 Jesus nos convida a entregar toda a nossa vida e 

cuidados a Ele. Porque as pessoas se recusam a entregar o controle a Jesus? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 5.5 
 
ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: COMPROMISSO 

O objetivo desta lição é levar a pessoa a fazer a escolha de reconsagrar sua vida ou de confiar 

toda sua vida ao controle de Jesus. O texto de Mateus 5.5 diz: “Bem-aventurados (felizes) os 

humildes (ou mansos), pois eles receberão a terra por herança”. A humildade ou mansidão não 

tem nada a ver com fraqueza, mas fala de entregar o controle de sua vida a um poder maior que 

você mesmo. Ser humilde e manso é ter os seus poderes sob controle de Jesus Cristo. 
 
Há pelo menos cinco barreiras que nos impedem de entregar o controle de nossas vidas 

a Jesus e de assumir um compromisso com Ele, são estas:  
 
1. Orgulho.  

Orgulho é a maior barreira. Ele nos impede de admitir que precisamos de ajuda. A Bíblia diz: 

“Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes”(Pv 11.2). O 

que Tiago 4.6 fala sobre a resposta de Deus para com o orgulhoso e para com o humilde?  
 
2. Culpa.  

A culpa pode nos impedir de fazer um compromisso com Jesus porque podemos nos sentir tão 

envergonhados ou indignos que não conseguimos nem pedir Sua ajuda.  

Leia Salmo 40.12, este diz que posso sentir tanta culpa que até perco o ânimo no coração. 

“Já errei tanto; já pedi perdão tantas vezes; prometi e não cumpri; Deus não vai me ajudar...”  

Engano! O que Deus fala em 1 João 1.9 que acontecerá se confessarmos nossos pecados? 
 
3. Medo.  

Muitos evitam um compromisso com Jesus porque tem medo do preço desta decisão. Pensam 

no que terão que abandonar, temem e não querem que alguém controlem suas vidas. Mas 

todos somos controlados; liberdade é poder escolher quem nos controla. Se escolhemos Jesus 

não temos nada a temer. (Leiam João 8. 31-32). 
 
4. Preocupação.  

Muitos se preocupam com o que os outros vão pensar, falar, ou se serão capazes de manter 

sua decisão de se entregar a Jesus e segui-lo a longo prazo. 

Leia Filipenses 1.6 e responda quem pode te garantir e te sustentar por toda vida?  
 
5. Dúvida.  

Muitos dizem “eu quero acreditar, eu quero confiar em Deus mas minha fé é muito pequena”. 

Isto não é problema para Deus, em Marcos 9.23-24 Jesus curou um menino em que o seu pai 

tinha pouca fé e era incrédulo. Só precisamos colocar a fé que tivermos na pessoa certa! 
 
Conclusão  

Qual das cinco barreiras de um compromisso com Deus (orgulho, culpa, preocupação, medo e 

dúvida) mais te afeta? Agora entregue ou reconsagre sua vida a Jesus e orem uns pelos outros. 
 
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. 
Pr. Djalma Barroso Org.  CÉLULAS DNA-IBREM – 2018    FONTE :   IBC, Serie: Escolhas que Transformam vidas - 2010 

 


