
 

IGREJA BATISTA MEMORIAL EM JARDIM CATARINA 

Estudo das Células 

 

Estudo 18 – A DECISÃO DE MUDAR É SUA 

 

Estudo 18 – A Decisão de Mudar é Sua (semana 12 a 18/07/2020) Página 1 

 

COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Use sua CRIATIVIDADE... 

 

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): Juízes 6:1-24 

 

Todos nós devemos ter o desejo de melhorar de vida em todos os aspectos. Não nascemos para ficar do mesmo 

jeito, mas mudar para melhor. E Deus age em nós para mudar as nossas vidas, mudar a nossa história. Gideão, um 

personagem bíblico muito conhecido pela sua vitória contra os inimigos do povo de Deus, os Midianitas, teve a sua 

história de vida completamente transformada pelo Senhor. Vejamos essas mudanças que Deus operou na vida de 

Gideão e saiba que Deus pode mudar também a nossa história de vida, basta que queiramos mudar! 

 

Quando decidimos mudar... 

 

1. Deus transforma o nosso MEDO em CORAGEM. Gideão se apresenta como alguém muito medroso. Nos 

episódios citados nos textos de Juízes 6.11,13,22-23,27, encontramos alguém muito medroso. Mas, em seguida, 

vamos ficar impressionados como Gideão mudou e se encheu de coragem para enfrentar os inimigos numa guerra 

muito difícil de ser vencida aos olhos humanos (Juízes 7.6,12). Você é uma pessoa medrosa? A partir de hoje, Deus 

vai retirar todo o medo do seu coração e vai te encher de coragem! Com Jesus em nosso coração, em nossas vidas, 

não teremos mais medo de nada! 

 

2. Deus transforma a nossa INCREDULIDADE em FÉ. Gideão era um homem sem fé. Deus falou com ele através 

de um Anjo, mas ele não acreditou e pela sua falta de fé, ficou sempre pedindo a Deus um sinal para saber se era 

realmente Deus que estava falando com (Juízes 6.12,17,36-37;7.9-11). E com os sinais que Deus operou, Gideão 

teve a sua vida transformada e deixou toda a sua incredulidade e se encheu de fé, enfrentou os Midianitas e os 

venceu! Com fé vencemos todas as lutas e desafios da vida. Olhe que diz Hebreus 11.6. 

 

3. Deus transforma a nossa DERROTA em VITÓRIA. O povo de Deus vivia sofrendo com os constantes ataques 

dos inimigos. Os Midianitas atacavam as plantações de Israel quando estavam prestes a serem colhidas e aí o povo 

de Deus passava mais um ano de fome, pobreza e miséria. E cada vez que Israel, o povo de Deus, se levantava 

contra os seus inimigos, eles eram derrotados. Foi então que Deus pela sua misericórdia levantou um líder, um 

guerreiro, um juiz, para lutar contra esses inimigos. E esse juiz foi Gideão e por meio dele, Deus mudou a história 

do seu povo, Deus mudou a derrota em vitória! 

 

 Para Reflexão: Você deseja mudar a sua história de vida hoje? 

 Para Oração: Continue orando e pedindo a Deus que traga saúde física, emocional e espiritual para o 

tempo em que estamos vivendo. 

 Para Aplicação: Quando você decide mudar, confiando em Deus, você se torna uma pessoa corajosa, de fé 

e vencedora. 

 Para Indicação: Livro “SUA VIDA FALA” (Tom Crandall – Editora Chara) – Adquira em nossa Bookstore. 

 Lembrete: Não se esqueça de falar na sua célula sobre os alimentos para Casa Social.  Eles são muito 

importantes para as famílias que estão necessitadas. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. 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 e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 


