
 

 
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA 

Estudo das Células 

2016 – ANO DE AMAR 

Estudo 26 – SUA VIDA É O RESULTADO DAS SUAS 

ESCOLHAS 

 

Estudo 26 – Sua Vida é o Resultado das suas Escolhas (semana 16 a 22/10/2016) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): 1) Quem já fez uma escolha sem pensar e pagou um alto preço? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico – Deuteronômio 30.19 

 

A nossa vida é feita de escolhas. Desde quando nascemos até a nossa morte vivemos fazendo escolhas. Muitas 

delas não estão relacionadas ao conceito de certo e errado. Se você prestar bem atenção, tudo na vida depende de 

escolhas, e as escolhas podem ser divididas em duas partes: Escolhas certas e Escolhas erradas. Algumas escolhas 

vão influenciar nossa vida para sempre, aliás, alguém disse que nós somos a soma das escolhas que fazemos. A 

maioria das consequências da nossa vida é resultado de escolhas feitas por nós mesmos! Escolhas certas têm 

resultados certos. UMA ESCOLHA ERRADA PODE TRAZER CONSEQUÊNCIAS IRREPARÁVEIS PARA NOSSA VIDA. Até 

servir a Deus ou ao diabo é uma escolha totalmente sua. Deus não obriga ninguém a escolher andar nos seus 

caminhos, pelo contrario Deus nos deu o livre arbítrio, que é nada mais nada menos que a capacidade da fazer 

escolhas. Existem escolhas que fazemos erradas e por isso pagamos por elas a vida toda. Se olharmos com atenção, 

veremos que uma escolha equivocada pode anular todo um projeto. Vejamos alguns exemplos de escolhas erradas 

na Bíblia: 

 

1. JONAS. EScolheu não obedecer a ordem de Deus. Foi a causa da tempestade, provocou um grandes prejuízos 

materiais (Jonas 1.1-9).  

 

2. SANSÃO. Escolheu satisfazer os desejos desordenados da carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus 

inimigos (Juízes 14.1-3;16,17-20). 

 

3. JUDAS. Escolheu trocar Jesus por algumas moedas e acabou suicidando-se (Mateus 27.3-5). 

 

4. FILHO PRÓDIGO. Escolheu sair de casa no tempo errado e da forma errada e acabou indo para o meio dos 

porcos, perdendo tudo (Lucas 15.11-16). 

 

Faça a escolha certa, escolha de servir a Jesus e obedecer a sua palavra. Assim como homens da Bíblia fizeram 

escolhas erradas, há também homens na Bíblia também que fizeram escolhas certas: 

 

1. MOISÉS. Escolheu sofrer com o povo de Deus (Hebreus 11.24-25). 

2. ABRAÃO. Escolheu obedecer a Deus mesmo sem saber para onde ia (Hebreus 11.8). 

3. JOSÉ. Abriu mão de um programa com a esposa do patrão. Escolheu honrar a Deus (Gênesis 39.9-12). 

 

CONCLUSÃO: Tudo o que começa bem, tem uma maior probabilidade de terminar bem. As escolhas certas nos 

levam a experimentar provações. Quando você faz a escolha certa, você vê que vale a pena, porque o final é 

sempre vitorioso. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus, ser amado pelas pessoas e tronar-

se um filho de Deus. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) nosso próximo TLC – Treinamento de Líderes de Células, vai acontecer no 

dia 25 de outubro, às 20 horas. Não falte e traga seus líderes aprendizes. 


