TEMA: A VIDA DE VERDADE
Estudo Pequenos Grupos
Abril 2012 – 03

1. DISCIPULADO (40 minutos)

QUEBRA GELO: Será que me permito chegar perto o suficiente de Jesus para que Ele possa revelar minhas
fraquezas? Compartilhe com seu PG
Versículo Chave: “O homem é escravo daquilo que o domina.” IIPe.2.9
.
INTRODUÇÃO: Há três grupos de pessoas que estão vivendo uma vida de mentira:
1º Grupo: VIVEM DE APARÊNCIAS (acreditam que são o que NÃO são de fato)
2º Grupo: VIVEM ABAIXO DO PONTENCIAL (acreditam que podem menos)
3º Grupo: VIVEM DA SOBREVIVÊNCIA (deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo Satanás). Só
agradecem por estarem vivos.
PERGUNTA INICIAL: Você tem vivido a vida dos outros? Você tem vivido pela metade? Tente enumerar a
quantidade de pessoas em sua volta (casa, trabalho, escola, universidade, academia) que estão doentes da alma.
Você não é uma cópia mal feita de ninguém: é único, exclusivo e especial. Você é íntegro, inteiro, Deus o fez
completo. Ele fez homem e mulher e disse: DOMINE sobre a Terra!
VOCÊ FOI FEITO POR DEUS PARA VIVER A VIDA VERDADEIRA, A VIDA DE VERDADE!
LEITURA BÍBLICA: Leiam Salmo 8.4-8
Se o mundo, a carne ou o diabo te desfiguram da sua imagem divina, do plano perfeito de Deus, iniciaremos o
processo de volta, de recuperação e de restauração da imagem de Deus sobre sua vida!
1. AVALIE E CONFRONTE A SUA REAL SITUAÇÃO
“Agora, assim diz o SENHOR dos Exércitos: "Vejam aonde os seus caminhos os levaram.” - Ageu 1.5
“Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem.
Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada" - Ageu
1.6
AFIRMAÇÃO: Não adiante mentir para si mesmo, encare os fatos! Toda mudança real começa por esta sincera
avaliação pessoal de vida. Nada muda até que você confronte sua real situação.
SONHE GRANDE, COMECE PEQUENO! O que você precisa começar a mudar hoje?
2. PEÇA AJUDA A DEUS - Jr. 33.3
Disse o Senhor: “Clame a mim e eu responderei...”
O seu Deus está disposto a ouvir e abençoar. Veja como Ele é...
Gn. 49.25 e 26 - “O Todo-poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas,
bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às
delícias das colinas eternas.”
3. RECUSE-SE A CULPAR OS OUTROS - Gn. 3.12
“Disse o homem: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi".
Pare de culpar outras pessoas, pelos seus erros e fracassos. E também não culpe a Deus.
“É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o SENHOR.” – Pv. 19.3
Suas cabeçadas, na grande maioria das vezes, são pela sua insensatez e não pela culpa de Deus e das pe ssoas.
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4. SUJEITE SEUS DESEJOS A CRISTO - Rm. 6.12
“Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam
aos seus desejos.”
“Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês
sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um
escape, para que o possam suportar.” I Co. 10.13.
NÃO HÀ NADA QUE A PRESENÇA DE JESUS NÃO POSSA CURAR!
5. CONTROLE SEU TEMPERAMENTO - Rm. 13.14
“Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da
carne.” “e não dêem lugar ao diabo.” – Ef. 4.27
6. FOQUE NOS SEUS MELHORES PENSAMENTOS - Fp. 4.8
“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro,
tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem
nessas coisas.”
MOMENTO DE ORAÇÃO: Invista um tempo agora e entregue ao Senhor seus pensamentos. Dê completa
permissão para que Deus trabalhe para que seus pensamentos se tornem para o bem. Peça ajuda a Deus, decida
mudar e sujeite seus desejos a Cristo. Peça o domínio de seu temperamento. Peça a Deus que você saia do
conforto e refaça seus relacionamentos quebrados.
7. REFAÇA SEUS RELACIONAMENTOS QUEBRADOS - Rm. 12.18
“Façam todo o possível para viver em paz com todos.”
Quando confessamos para Deus recebemos PERDÃO / Quando confessamos ao irmão recebemos CURA!
8. AJUDE A OUTROS QUE TAMBÉM ESTARÃO À MARGEM DO CAMINHO- II Co. 1.4
“Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos
consolar os que estão passando por tribulações.”
AFIRMAÇÃO: O que de Deus você recebe, repasse aos outros com amor!
“Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.” - Gl. 6.2
VIDA CRISTÂ PLENA É: RECEBER – REGOZIJAR E COMPARTILHAR!
Não existe outra forma de vida, ESTA É A VIDA! Viva então com Jesus, UM DIA DE CADA VEZ! O melhor da vida é
AGORA.
CONCLUSÃO
Vamos mudar de vida?
O mau hábito pode ser ou não um pecado. Todavia ele é sempre maléfico à sua vida física, emocional e espiritual; e
naturalmente, se não for tratado poderá se tornar um vício, uma dependência, um pecado e seus efeitos sempre
serão destruidores.
“Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.” I Ts. 4.7
Pr. Carlito Paes
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