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TEMA: TUDO OU NADA! 
 

Estudo Pequenos Grupos 
Maio 2010 - 03 

 
1. ADORAÇÃO (10 minutos) 
Líder, leve seu grupo a pensar sobre a pergunta: O que Jesus significa para você?  
Providencie caneta e um pedaço de papel para cada um, peça que respondam, em poucas 
palavras, individualmente e reverentemente essa pergunta e que guardem consigo. (Enquanto 
todos escrevem, providencie uma música suave de fundo).  
Após esse momento, louvem ao Senhor com a música: Te Agradeço (Por tudo o que tens feito, por 
tudo o que vais fazer...) Incentive seu grupo a sempre ser grato a Deus por tudo, e muito mais pela 
salvação em Cristo Jesus. 

 
2. QUEBRA-GELO (5 minutos) 

Leve uma fruta (maçã ou pêra), já comida e pergunte se alguém quer o resto (o meio onde tem o 
talo que tenha um pouco de fruta), ou apenas descreva a situação. Ouça a resposta e prossiga com 
o estudo. 
 
3. DISCIPULADO (35 minutos) 
 
Leia Lucas 12:18-21 – Lucas 19:1-10 – Gênesis 4:1-7– Oséias 13:6 – Malaquias 1:8-10 
(Peça a participação do grupo na leitura, cada pessoa pode ler um texto) 
 
Introduza o estudo perguntando o que o quebra-gelo tem a ver com os textos lidos. Enfatize que 
quando Jesus nos chama para segui-lo, ele quer de nós um compromisso sério, ou seja, Ele quer de 
nós uma escolha: é tudo ou nada! É como você se inscrever como atleta em uma olimpíada e não 
querer dedicar horas de treino todos os dias, ou fazer balé e não querer participar da maratona de 
ensaios, etc... A vida cristã também é assim, exige compromisso, atitudes a serem tomadas. 
Vejamos: 
 

1- Obedecer aos seus mandamentos: Leia I João 2:3-4: “Sabemos que o conhecemos, se 
obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz: “Eu o conheço, mas não obedece aos seus 
mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele.”  

2- Deus quer o primeiro lugar: Deus quer o melhor de nós e não as sobras, os restos, a fruta faltando 
qualquer pedaço que seja já não seria completa. Leia Lucas 14:33: “Da mesma forma, qualquer de 
vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo”. Palavras fortes, que não 
deixam dúvidas – Deus me quer por inteiro - uma escolha pura e simples entre Deus e as outras 
coisas (dinheiro, TV, internet, futebol, amigos, vaidades, vícios...) 

3- O que Deus quer de nós é um relacionamento de amizade, de amor: Seguir a Cristo não é algo 
que se possa fazer de qualquer maneira. Seguir a Cristo é andar na contramão, é nadar contra a 
correnteza, é subir a escada rolante que nunca pára de descer. Seguir a Cristo é uma escolha diária 
simples e pura entre Deus e as outras coisas que o mundo nos oferece.  

Veja a história de Eric Liddell, corredor britânico, na Olimpíada de Paris (1924). A sua história foi um 
marco na história do esporte, e serviu de inspiração para o filme Carruagens de fogo (1981). Liddell 
era um cristão devoto que fazia questão de deixar claro que corria somente para glorificar a Deus. 
Na ocasião, era o favorito para vencer a prova dos 100m, para a qual, há muito tempo, vinha 
preparando-se, mas desistiu de correr ao descobrir que seria realizada em um domingo. O atleta 
cristão não considerava certo tomar parte em uma competição no Dia do Senhor. Sob protestos e 
críticas, foi bastante pressionado a mudar de idéia, no entanto, permaneceu firme em sua decisão. 
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Mais tarde, durante aquela Olimpíada, um dos corredores dos 400m desistiu de competir, e Liddell 
ofereceu-se para correr em seu lugar, muito embora não estivesse suficientemente treinado para 
disputar aquela prova. Ele não apenas correu, mas venceu a prova em um tempo recorde, levando 
para casa, além daquela medalha de ouro, a medalha de bronze na prova de 200m. 
Não muito tempo depois, Liddell abandonou o esporte, sentindo uma chamada de Deus para ser 
missionário na China, onde passou o resto de seus dias. 
 
A atitude de Liddell foi radical, porque ele tinha claro que para Deus era tudo ou nada!  
E você, precisa renunciar alguma coisa hoje por Cristo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ei facilitador!

Estimule seu PG a ter uma vida de intimidade com 
Deus através da leitura da palavra e da oração. 

Todo 2º Domingo do mês não se esqueça de 
motivar o seu Pequeno Grupo para arrecadar 

alimentos para o Ministério de Ação Social da SIB. 
Deus o abençoe! 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
 TUDO OU NADA! 

2010 
 

Quarta – Oséias 13:1-6 
Quinta – Lamentações 3:29-40 
Sexta – Deuteronômio 28:1-14 
Sábado – Deuteronômio 28: 15-19;58 
Domingo –  Hebreus 3:7-19 
Segunda – Efésios 5:8-14 
Terça – I Pedro 3:15-22 
 
LEIA A BÍBLIA:  
“Ou este livro o 
afastará do pecado ou 
o pecado o afastará 
desse livro”. Moody 
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