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LIÇÃO 170 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: O que você experimenta ao confessar pecados e erros a Deus e aos outros?  
- ADORAÇÃO: “Adorar é orar, é dizer quem Deus é. Escolha músicas apropriadas para esse fim” 

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 5.6 
 
ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: MUDANÇAS, A ESCOLHA DA TRANSFORMAÇÃO 

 O objetivo desta 5ª lição da série é tratar da mudança de caráter; em Mateus 5.6 diz: Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Este verso fala da escolha de 
querer fazer o certo, de mudar; fome e sede de justiça significa: Ser justo e diferente, levar a sério a 
palavra, praticando-a e obedecendo-a. O caráter é uma das áreas mais difíceis de mudar porque 
tudo está enraizado em nós. 
 
 Deus transforma nosso caráter, como Ele faz isto?  
Romanos 12.2 afirma: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.  

 Observe que para mudar a maneira de sentir e viver é preciso mudar a maneira de pensar. 
 

Vamos ver algumas mudanças em nosso modo de pensar, para mudar o nosso foco:  
 
1. Para mudar é preciso focar no poder de Deus e não em nossa força de vontade.   
 Confiando na força de vontade a mudança é temporária e quando a pressão aumenta 
fraquejamos novamente. Esta afirmação é Deus quem faz, leia o que Ele diz em Jeremias 13.23.   
 Deus está dizendo que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos mas qual é a boa 
notícia de Filipenses 4.13?  ...Portanto para mudar é preciso focar em Deus. Você pode tudo Nele! 
   
2. Para mudar é preciso focar nas coisas boas e não nas dificuldades.  
 Não se trata do poder do pensamento positivo mas do poder de escolher o que vai ocupar o 
nosso pensamento.  Leiam Romanos 8.15 e respondam: Você é livre para escolher?  
De acordo com Paulo em Filipenses 4.8, o que deve sempre ocupar a nossa mente?          
 A única maneira de vencer uma tentação é desviar o foco da mente para outra direção, para 
“a Palavra”. Sature sua mente, memorize e medite dia e noite na Palavra; isto é renovar!  
 
3. Para mudar devemos focar em fazer o que é certo e não o que desejamos fazer.                 
 Muitos dizem: “mas eu não sinto vontade de fazer tal coisa”. Para mudar precisamos estar 
dispostos a fazer o certo e não só o que desejamos ou sentimos. 
 Quando escolhemos fazer o certo, os sentimentos vão seguir as nossas ações e teremos 
prazer em fazer o que é certo. Se esperarmos vir o desejo de mudar, nunca mudaremos.  
 O diabo sempre vai agir em nossos desejos e sentimentos para que nunca queiramos fazer o 
que Deus deseja.  O que 2ª Coríntios 5.7 nos ensina sobre como devemos andar? 
 
4. Para mudar não podemos focar nosso progresso na perfeição; para não desanimarmos. 
 Sabemos que precisamos mudar em muitas áreas, precisamos entender que só podemos 
fazê-lo mudando uma coisa de cada vez. Peça a Deus que lhe mostre por onde Ele quer começar 
primeiro. Qual certeza Paulo nos dá que seremos mudados, em Filipenses 1.6? 

 
5. Para mudar foque em pessoas que nos ajudem e não naquelas que nos impedem de mudar 
 O que a Bíblia diz sobre isto em I Coríntios 15.33?  Não se deixem enganar: As más 
companhias corrompem os bons costumes. Para mudar e melhorar mude seus relacionamentos! 
 Precisamos ter relacionamentos com os seguidores de Cristo; por isso é tão importante 
participar de uma célula pois é nela que criamos a atmosfera de mudança, de encorajamento mútuo, 
de prestação de contas uns com os outros e de relacionamentos que nos ajudam a crescer.  
 
Conclusão 
Felizes são os que teêm o desejo de mudar, de ser correto, diferente e santo. A falta de fome e sede 
de justiça resulta em estagnação. Orem juntos a Deus pedindo mais fome e sede de mudança. 
 
EVANGELISMO - APELO:  

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

MISSÕES MUNDIAIS: Ore por Sergio e Francisca no Mali, pelo discipulado e crianças. 
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