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LIÇÃO 172 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: Você já ajudou alguém ao compartilhar a sua história de vida com ela? 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: Mateus 5.10 
 

ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: A ESCOLHA DO COMPARTILHAR - SER TESTEMUNHA 

Introdução  
 Em Mateus 5.10 está escrito: “Bem-aventurados (felizes) os que são perseguidos por 
causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.” Isto só vai ocorrer se você testemunhar! 
 Neste estudo vamos tratar da sétima escolha que temos que fazer se queremos ser bem-
aventurados, esta é a “escolha do compartilhar”, de levar as Boas Novas aos outros. 
 Usar o nosso testemunho para servir aos outros nos ajuda a não ficarmos focados em 
nossos problemas, dores e dificuldades. Deus nunca desperdiça uma dor, Ele a usa! 
 
Razões porque Deus permite o sofrimento; vamos considerar alguns aspectos: 
 
1. Deus tem nos dado o livre arbítrio, o direito de fazer as nossas escolhas. 
- Deus espera de nós um amor genuíno por isso nos deu a livre escolha. Mas nós temos feito 
muitas escolhas erradas. Dê exemplos de escolhas erradas que as pessoas fazem. 
 
2. Deus usa a dor para chamar a nossa atenção. 
A dor revela que algo esta errado. Deus permite a dor, e Ele usa a dor para chamar a nossa 
atenção e revelar problemas interiores, para nos curar e nos usar. (Leia Provérbios 20.30).  
 
3. Deus usa a dor para nos ensinar a depender Dele e para que Ele seja tudo para nós. 
Leia Salmo 119.71, muitas vezes Deus depende da dor para que aprendamos a depender Dele.  
 
4. Deus usa a nossa experiência e a nossa dor para ministrarmos na vida de outros. 
- Observe que 2ª Coríntios 1.4 ensina que a dor nos prepara para servir porque ela nos faz 
humildes e sensíveis às necessidades dos outros. Não desperdice as crises, edifique os outros.  
 
Compartilhe sua história. Nunca seremos uma bênção para os outros se não compartilharmos 
a nossa história. De acordo com Jesus em Mateus 5.10: Ajudar os outros e testemunhar nem 
sempre é fácil, mas somos abençoados quando realizamos esta missão que Deus nos confiou.  
  
Três sugestões para compartilhar a sua história:  
 
1. Seja humilde. Estamos todos no mesmo barco, lutando com as mesmas dificuldades e não 
devemos nos colocar em posição de superioridade. Tudo que você é e tem é por causa de 
Jesus. 
 
2. Seja realista. Nossa honestidade ajudará os outros a serem honestos, sinceros, abertos e 
também a terem esperança. Se formos transparentes as pessoas se abrirão conosco! 
 
3. Não pregue. Ninguém gosta de ouvir sermão! Deus deseja que sejamos suas testemunhas, 
não advogados de defesa. Apenas conte a história, o Espirito Santo fará a obra. 
 
Se você não entregou a sua vida Cristo, faça agora!  
Se Já o fez, peça a Deus que te dê alguém a quem você possa compartilhar o seu testemunho. 
Leia Atos 20.24 e responda: Qual a questão mais importante para um cristão? 
 
Conclusão: 
Não há maior realização na vida que ser capaz de ajudar alguém a ter a certeza de vida eterna 
através de Jesus. Orem uns pelos outros para que todos testemunhem de Cristo na semana. 
 
EVANGELISMO - APELO: Faça um apelo para a salvação e para consagração de vidas! 

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

MISSÕES MUNDIAS: Ore pela vida do Pr. PREM, sua família e ministério norte da índia 
 

Pr. Djalma Barroso Org.  CÉLULAS DNA-IBREM – 2018    FONTE :   IBC, Serie: Escolhas que Transformam vidas - 2010 

 


