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TEMA: UMA DECISÃO DE ESCOLHA 
 

Estudo Pequenos Grupos 
Novembro 2011 – 04 

 
 
 
QUEBRA GELO: Quais foram as decisões que você tomou nesta semana! Em alguma houve dificuldade para 
escolher? Compartilhe. 

1. DISCIPULADO (40 minutos) 
 
VERSÍCULO CHAVE:  “Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o 
Senhor, o seu Deus.” Dt 30.19 e 20 
 
“Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser...”Lc 9.23a 
 
Hoje o tema é O Chamado para a vida: Uma Decisão De Escolha, convide a todos para esta oração conjunta.  
 
ORAÇÃO CONJUNTA  
Eu decido, em nome de Jesus, levar minhas vontades cativas a Jesus, eu decido amá-lo e obedecê-lo. 
 

Nunca fique em cima do muro para as coisas de Deus, pois no mundo espiritual não tem zona neutra. 
 
DEFINIÇÃO: Escolha consiste num processo mental de pensamento envolvendo o julgamento dos méritos de 
múltiplas opiniões e a seleção de uma delas para ação. (Líder, leia mais de uma vez para que a definição seja 
bem compreendida). 
 
ESCOLHER DEUS É ALGO... 
 
a) POSSÍVEL - Deut. 30.11: “O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance.”  
PERGUNTA: Já passou em sua mente: “Escolher Deus é algo impraticável!”? Mesmo assim você escolhe por Deus.  
 
b) ACESSÍVEL - Deut. 30.14: “A palavra está bem próxima de vocês; está em sua boca e em seu coração; por isso 
vocês poderão obedecer-lhe” 
PERGUNTA: Em sua vida antes da decisão por Jesus, havia um pensamento de um Deus distante? Compartilhe. 
Como é este Deus hoje para você?  
 
c) PRATICÁVEL - Deut. 30.16: “amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus 
mandamentos, decretos e ordenanças”. 
 
 Estímulos intencionais:  
- disciplina com os hábitos espirituais (orar, meditação, estudo)  
- confessar pecado 
- submeter-se à liderança a que está sujeito (submissão é proteção)  
- estar presente nas celebrações e nos pequenos grupos  
- participar de tudo o que a igreja oferece ligado ao discipulado  
- ser discipulador de um novo na fé 
 
 PERGUNTA: Há algum destes estímulos intencionais que você tem dificuldade em aceitar/praticar? Por que? 
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d) INEGOCIÁVEL (Deus já escolheu por você) Deut. 30.19: “Agora escolham a vida, para que vocês e os seus 
filhos vivam.” 
Escolher o Senhor é escolher pela VIDA, pois Ele é a sua vida!  
“...amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele. Pois o Senhor é a sua vida.” 
Deut. 30.20  
 
ORAÇÃO: Se há algo que você insiste em negociar com Deus, entregue isso a Ele neste instante. Dê uma chance 
para Jesus administrar TUDO na sua vida! Você não vai se arrepender.  
 
Jesus dizia a todos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-
me. Lucas 9.23  
“Se alguém quer”: Diz respeito a: Atitude Voluntária; Sem Coerção; Opção; Alternativa; Possibilidade  
 
 
REFLEXÃO: Quando você aceitou Jesus, foi claro em sua mente Mateus 11.28 “Venham a mim, todos os que estão 

cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.”. Agora Deus lhe convida a seguir sua missão.  
Você está disposto?  

 

Jesus só tem uma espécie de seguidor: discípulos! 
A religião que não nos custa nada não tem valor nenhum 

 
CONCLUSÃO  
Àquele que te perguntou “se você quiser...” Afirma "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para 
o Reino de Deus". Lucas 9.62  

 
ESCOLHA SEMPRE PELO SENHOR, e esteja disponível! 

 
 
Adapatado de Min. Viviam Ribeiro  


