
186 

LIÇÃO 186 - PARA REUNIÕES DE CÉLULAS/PEQUENOS GRUPOS      
 

- QUEBRA GELO: A quem você confiaria uma folha em branco, assinada para que a pessoa  

                               escrevesse alí o que desejasse sobre o seu destino. 

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

- MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS: 1ª Timóteo 3.16-17 
 
CONHECENDO A VONTADE DE DEUS PELA PALAVRA  

 A Bíblia é a Palavra de Deus, a sua vontade revelada a nós. É muito importante ler toda a 

Bíblia anualmente mas não perca de vista que o seu objetivo final é ser transformado por ela.  Como 

podemos saber a vontade de Deus para as nossas vidas? É somente pelas Escrituras. 
 
A ENTREGA TOTAL.  “Tudo começa quando nos comprometemos a obedecer a Palavra”.  

Em Salmos 32.9 diz: “Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e 

cabrestos são dominados; de outra sorte não te obedecem”. 

 - Deus não revela a sua vontade “Palavra” a curiosos, mas àqueles dispostos a obedecer. 

 - O cristão não deve ser cabeça dura como uma mula. Ele precisa ter uma atitude ensinável.       

- A entrega total é o primeiro requisito para conhecer a Palavra. Ela é como assinar uma folha 

em branco para Deus, e Ele escreve o que deseja para nossas vidas!                   

O que podemos fazer para demonstrar que estamos comprometidos com a Palavra? 

 
O LUGAR DA PALAVRA DE DEUS EM SUA VIDA.    Deuteronômio 6.5-8 

 Colocar a Palavra no seu lugar de destaque e honra em nossa vida é essencial para saber a 

vontade de Deus. Meditar nas Escrituras não é apenas tarefa ou uma disciplina, mas é a vida de 

Deus fluindo em, para e através de todo o seu ser. Segundo a Bíblia, meditar é um estilo de vida. 

 Leiam Deuteronômio 6.5-8 observem nas palavras e frases como Deus deseja que tenhamos 

devoção a sua Palavra e depois conversem sobre quais práticas e hábitos podem nos ajudar 

experimentar as realidades ensinadas neste texto. 
 
OS PROPÓSITOS DAS ESCRITURAS. “Sem a Bíblia jamais saberemos a vontade de Deus”. 

 É comum ouvir as pessoas dizerem: “Deus tem propósito para a minha vida”, mas a 

questão chave é: Você conhece o propósito de Deus para a sua vida através das Escrituras? 

 Em 2ª Timóteo 3.16-17 diz: “Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para 

ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja 

perfeito, e perfeitamente preparado para toda boa obra”.  

 As quatro ações da Palavra que capacitam a cumprir os propósitos de Deus: 

- Ensinar: A palavra dá a orientação inicial para tudo na vida; 

- Repreender: Alerta a pessoa se ela estiver no caminho errado;  

- Corrigir: Mostra o caminho de volta através do arrependimento; 

- Instruir na justiça: Capacita e dá instrução para viver no caminho correto.  

 Os dois objetivos pelos quais Deus nos deu a sua Palavra são: 1º- Tornar o homem 

perfeito (maduro; caráter transformado) e 2º- Prepará-lo para toda boa obra (para a ação e 

execução da obra de Deus). 
 
 Conclusão: Para saber a vontade de Deus precisamos nos entregar totalmente a Palavra, 

colocá-la no seu devido lugar em nossa vida, receber com mansidão e alegria as suas ações em 

nossa vida. 
 
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 pele Hugo e Alessandra, na Índia. Por recursos, saúde e salvação. 
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