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A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 1 – Qual É O Caminho Para Ser Feliz? 
ABERTURA: 

A. Será que é possível encontrar a felicidade neste mundo de hoje? Como? 

B. Como você descreveria alguém verdadeiramente feliz? 

PROPÓSITO: Estamos começando uma nova série: Ganhando a motivação para viver. Ajuda para aqueles 
dias em que tudo vai mal. Muitas pessoas arrastam-se pela vida como meros sobreviventes. Vivem 
desmotivadas, apáticas, tristes, sem disposição, sem esperança e sem perspectivas. Vamos estudar alguns 
textos bíblicos nas próximas semanas que vão nos dar uma nova motivação para viver e ajudar a entender os 
propósitos diários atrás do sofrimento e dificuldades que enfrentamos. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmos 1:1-6 

A. Quais são os dois tipos de pessoas destacadas nesta passagem? 

     1. O homem bem-aventurado. 

     2. O ímpio 

     3. Aquele com sucesso – vs. 3 

     4. Aquele que não vai prevalecer – vs. 5 

B. Quais são as características de uma pessoa feliz? 

     1. Ela não ouve conselho de ímpios. – vs. 1 

     2. Ela não tem companheiros que vivem pecando. – vs. 1 

     3. Ela não participa com aqueles que zombam de Deus. – vs. 1 

     4. Ela medita na Palavra de Deus. – vs. 2 

     5. Ela tem energia para agir e sucesso no que faz – vs. 3 

     6. Ela é conhecida por Deus. – vs. 6 

C. Qual é o valor de meditar na Palavra de Deus? (vs. 2) 

    1. Ela me faz lembrar que Deus pode me ajudar. 

    2. Ela me guia para agir corretamente. 

    3. Ela está cheia de sabedoria. 

    4. Ela me ensina sobre cada passo de minha vida. 

    5. Outro: _________   

D. Por que não devemos andar no conselho dos ímpios, etc. do versículo 1? 

    1. O resultado da influência deles podem tirar a sua felicidade. 

    2. Eles vão mostrar o caminho errado que só traz consequências. 

    3. Eles não têm Deus ao seu lado ajudando. 

    4. Outro: _________ 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como você pode fugir dos caminhos perigosos que o versículo 1 indica?  

     Como você normalmente age? 

    1. Eu fico longe de pessoas assim. 

    2. Eu procuro influenciar pessoas assim para o bem. Mas não fico acreditando em tudo que falam. 

    3. Quando ouço coisas erradas, vou me retirando. 

    4. Muitas vezes tenho vergonha de falar algo que vai contradizer o mal que alguém está falando. 

    5. Eu procuro o momento certo para falar algo que vai ajudar a pessoa a repensar o seu jeito de agir e 
falar. 

B. Há um ditado que diz: “A Bíblia o afastará do pecado ou o pecado o  



     afastará da Bíblia”. Como isto se aplica ao nosso assunto? 

   1. Quando estou longe da Bíblia eu acabo pecando. 

   2. Quando estou estudando e refletindo na Bíblia estou lembrado de  

       como devem ser os meus pensamentos e ações. 

   3. Outro: _______ 

C. Você, neste momento de sua vida, se considera um bem-aventurado?  

     Isto é, você pode dizer que é feliz?  Por que? 

   1. Sim, eu sou feliz, porque Deus é o meu Senhor. 

   2. Sim, eu tenho felicidade, porque eu conheço a vontade de Deus e as 

       Suas promessas. 

   3. Não, eu estou meio deprimido agora, porque. . . 

   4. Outro: __________ 

D. Segundo o Salmo 1, quais passos você pode tomar esta semana para tornar-se mais feliz? 

   1. Afastar-se de algumas amizades ruins. 

   2. Passar mais tempo lendo, estudando, meditando e colocando em prática a Palavra de Deus. 

   3. Olhar para Deus para receber ajuda e força em oração. 

   4. Outro: ________ 

PONTOS: 

A. Nós podemos ser felizes e ter a motivação para viver. 

B. Para isso acontecer, precisamos ficar longe de caminhos perigosos e nos aproximar a Deus e Sua Palavra. 

 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 2 – Acreditando Apesar da Aflição 
ABERTURA: 

A. Como você reage a uma mentira? 

PROPÓSITO: O Senhor é bom, porque Ele sempre ouve e atende as nossas orações. Ele escuta com toda a 
atenção; por isso sempre podemos pedir a Sua ajuda. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 116:1-12; 16-18. 

O que é melhor: não passar por aflições ou vence-las? Por quê? 

Como você reage, normalmente, quando passa por aflição? 

(    ) Você reclama de Deus e de tudo. 

(    ) Você fica paralisado, não sabe o que fazer. 

(    ) Você quer dar um fim à sua vida. 

(    ) Você procura confiar em Deus, apesar de tudo. 

(    ) Outro: _______________ 

O que Davi fez para vencer a aflição? (vs. 4-8) 

O que mais tem afligido você ultimamente? Qual a intensidade da sua aflição? 

Você consegue identificar algo no versículo 3 que se assemelha ao seu problema? 

Sublinhe as frases na passagem que expressam como você gostaria de demonstrar sua gratidão a Deus 
pelas muitas vezes que Ele lhe resgatou. 

Como você pode expressar essa gratidão esta semana? 

PONTO: 

A. Mesmo recebendo amargura na terra, das mãos dos homens, o fiel não vê  



     motivo para deixar de seguir o Senhor Deus. 

 
A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA Lição 3 – Aprendendo A Ser Feliz 
ABERTURA: 

A. Você já refletiu sobre a idéia de que os perversos deste mundo tem 

     prosperidade, mas os justos sofrem muitas dificuldades? O que você 

     acha disso? 

B. Como você descreveria a felicidade? 

PROPÓSITO: Quando estivermos cercados de problemas e parece que todos estão contra a gente, ainda 
podemos ser alegres e tranquilos. Mas para isso acontecer, temos que aprender a ser felizes. Existem ações 
específicas que podemos fazer para superar os dias em que tudo vai mal. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmos 37:1-6 

A. Quais são as ordens dadas pelo salmista nesta passagem? (Você pode 

     identificá-las, procurando os verbos no imperativo. 

    1. Não te indignes – vs. 1        5. Habita na terra – vs. 3 

    2. Nem tenhas inveja – vs. 1    6. Alimenta-te da verdade – vs. 3 

    3. Confia no Senhor – vs. 3        7. Agrada-te do Senhor – vs. 4 

    4. Faze o bem – vs. 3        8. Entrega o teu caminho. . . – vs. 5  

B. Quais são as promessas feitas neste texto, se seguirmos as ordens? 

    1. Malfeitores vão murchar como a erva verde – vs. 1,2 

    2. Deus satisfará os desejos do teu coração – vs. 4 

    3. Deus vai cuidar de todas as nossas necessidades – vs. 5 

    4. Deus vai mostrar que o que você tem feito está correto – vs. 6 

C. De acordo com o texto tem dois tipos de pessoas. Quem são? 

    1. Malfeitores 

    2. Aqueles que fazem a vontade de Deus. 

D. Dos dois tipos de pessoas, quem vai experimentar felicidade temporária 

     e quem vai experimentar felicidade permanente? Por que? 

    1. Os malfeitores vão ter a felicidade passageira, porque conseguem as 

        coisas da maneira errada. 

    2. Se alguém faz algo errado para conseguir bens ou prazer, as  

        consequências sempre vem depois. 

    3. Aqueles que obedecem a Deus vão ter a felicidade permanente,  

        porque Deus estará ao seu lado e cuidará das dificuldades. 

    4. As pessoas que vão ficar indignadas e com ciúmes não vão ter 

        felicidade nenhuma  

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. O que você mais precisa para ser feliz? 

    1. Não ficar se comparando com os outros.         

    2. Confiar no Senhor plenamente. 

    3. Fazer de Deus seu motivo de prazer. 

    4. Entregue seu caminho ao Senhor. 

    5. Deixar a vingança com Deus. 



    6. Outro: _______ 

B. Se você hoje fizesse uma descrição da humanidade, como você diria que os homens estão vivendo? 

    1. Muito materialismo. 

    2. A maioria quer mais dinheiro, bens e prazer. 

    3. Infelizes por causa das conseqüências de suas ações e atitudes. 

    4. Muito egoísmo 

    5. Outro: ________ 

C. Em quais áreas de sua vida você está seguindo a maioria (só por seguir)? 

    1. Eu faço o que a minha família quer fazer. 

    2. Eu acompanho os meus amigos no que eles querem fazer. 

    3. Eu tenho caído na armadilha de materialismo. 

    4. Outro: ________   

D. Qual seria a mudança sugerida por esta passagem que você deveria fazer 

     esta semana? 

    1. Confiar em Deus 

    2. Obedecer a Deus 

    3. Ter a paciência que os justos vão vencer no final. 

    4. Outro: ________ 

PONTOS: 

A. Nós podemos sempre ser felizes! 

B. Sempre vamos enfrentar dificuldades! 

C. Deus vai ajudar você, quando você entrega a sua vida para Ele. 

Nosso Deus todo poderoso, somente em Ti encontramos respostas para todos os anseios dos nossos 
corações. Sofremos devido às escolhas que fizemos, mas vemos o quanto que suas boas mãos estão 
cuidando de cada um de nós. Perdoe nossa imaturidade em administrar nossos impulsos. Perdoe por 
compararmos com outro. Queremos crescer mais em confiança em Ti. Que a fase da angústia, traga um 
ressignificado do quanto somente em Ti, temos esperança e paz. Em Jesus. Amém.  

 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 4, “Escolhendo a Sabedoria” 
Como você se prepara para uma festa ou para receber visitas? 

INTRODUÇÃO: 

Líder:  O propósito deste estudo é descobrir porque é bem melhor na vida escolher a sabedoria acima da 
tolice. 

Grupo:  Charles Stanley no seu livro, Um Toque de sua Sabedoria escreveu, “a sabedoria de Deus deve ser 
escolhida deliberadamente.  Nunca encontramos a sabedoria por acaso.  Devemos tomar a decisão 
consciente de buscar e receber o conselho e a instrução divina do Senhor”. 
Provérbios 9 nos introduz à “sabedoria” e à “tolice” personificadas como duas mulheres.  Tanto a “sabedoria” 
como a “tolice” tem uma casa onde a humanidade é convidada.  Cada um de nós decide com quem deseja 
jantar.  Podemos escolher “tolice”, ou ir contra a correnteza de nossa cultura e cear a “sabedoria”.  Neste 
estudo vamos descobrir porque a sabedoria nos serve uma melhor refeição do que sua rival. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Leia Provérbios 9. 

Em versículos 1 a 3, o que você aprendeu a respeito da sabedoria? (Que tipo de casa ela construiu, a 
refeição que preparou e a maneira como se comportou)? 



Construiu a sua casa “sobre sete colunas”.   Indica uma casa grande.  E talvez “sete” refere-se aos sete 
principais aspectos da sabedoria. (v. 1) 

Preparou para uma festa boa.  Com churrasco e vinho, que quer dizer uma mesa farta!  (v. 2) 

Comportamento?  Ela construiu a casa e não ficou sentada na porta mas, preparou para uma grande festa! (v. 
2-3) 

Qual poderá ser a motivação dela por trás de suas ações? 

Nos versículos 4 a 6 a sabedoria envia o seu convite.  A quem ela convida e o  que promete dar aos 
convidados? 

Quem é simples,  (Gente tola LH) v. 4. 

Aos faltos de senso,  (sem juízo LH) v. 4. 

Os que passam tempo juntos com os tolos, v. 6. 

Ela promete vida e conhecimento, v. 6. 

Em contraste, o que você aprendeu com a “tolice” sobre como ela se comporta, a comida que ela prepara e o 
convite que ela faz (v.13-17)? 

Ela não construiu a casa e ficou na porta sentada (v. 13). 

Ela não tem empregados para mandar, então fica na porta gritando para os que passam (v. 13). 

O banquete dela, “Águas roubadas… o pão comido às ocultas”, parecia ser mais pobre do que o vinho e a 
carne da sabedoria. (v. 17).   

Também esta refeição era “roubada” e refere-se aos prazeres roubados, exemplificando este convite de ter 
sexo ilícito com ela, uma adúltera (v.17)! 

O que você entende da expressão: “Seus convidados estão nas profundezas do inferno”?   
As pessoas que entraram na casa dela e seguiram este caminho morreram espiritualmente!   

Imoralidade leva à morte espiritual! 

Você acha que aquela descrição pode ser aplicada aos que ainda estão fisicamente vivos? Explique. 

Sim, porque o convite é para as pessoas vivas (v.15-16). 

Sim, a primeira parte do versículo fala sobre os convidados dela que vão lá.  “Mas os convidados dela não 
sabem que aqueles que vão à sua casa morrem…”  (LH) 
Também as pessoas vivas estão escolhendo o caminho que vão seguir, por exemplo vv. 2:18; 7:27. 

(Temos visto que a tolice e a sabedoria fazem um convite aos simples, mas somente a sabedoria desafia os 
simplórios a deixarem sua maneira ingênua de viver).  Nos versículos 7 a 12, quais são as duas instruções 
que ela dá sobre como andar “pelo caminho do entendimento”? 

“Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio” (v.8).  O discípulo de Cristo aprende e torna-se maduro 
através da disciplina e repreensão.   

“Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento”  (v. 9).  Os verdadeiros santos desejam ardentemente 
aprender de Cristo e conhecê-lo mais intimamente. 

Temer ao Deus Eterno (v.10). 

Conhecer o Deus Santo (v.10). 

G.  Que benefícios podemos receber de cada um dos seus ensinamentos? 

Respeito porque  ajuda outros (v.8). 

Receba e ajude os outros a ter sabedoria (v. 9). 

Vai ter compreensão das coisas (v.10). 

Sabedoria daria uma vida mais longa (v.11). 

Vai ser lucro para você (v.12). 

Se zombar, sofra as consequências (v.12). 

PONTOS: 



É bem melhor escolher a sabedoria  do que só viver a vida tola!   

Porque.. 

Sabedoria está disponível e o caminho certo para minha vida! 

Vai me ajudar a crescer e ter conhecimento! 

Ela promete uma vida longa e lucro! 

Ela é o caminho da vida eterna! 

UMA APLICAÇÃO PARA SUA VIDA: 

Uma das melhores maneiras de se crescer em sabedoria é ler e meditar no livro de Provérbios.  Como ele 
está dividido em 31 capítulos, é fácil completá-lo em um mês, meditando em um capítulo por dia.  Assuma um 
compromisso de ler um capítulo de provérbios por dia, com a certeza de que vai refletir nele e aplicá-lo à sua 
vida.  Você vai sentir uma diferença na sua vida! 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

Descubra alguém por quem você tem grande respeito e exemplifique as características da sabedoria 
retratadas neste provérbio. 

Você já seguiu alguma das instruções ou advertências da sabedoria e experimentou algum dos seus 
benefícios?  Explique. 

Como foi retratado neste provérbio, qual o aspecto da sabedoria você mais deseja que faça parte da sua 
vida? 

Qual a decisão que você pode tomar esta semana que possibilite ao Espírito Santo incorporar aquele aspecto 
da sabedoria em sua vida? 

 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 5, “A Orientação Prometida de Deus” 

Descreva um momento em sua vida em que você sentiu claramente a orientação de Deus numa decisão que 
precisou tomar. 

INTRODUÇÃO: 

Deus deseja abençoar nossas vidas com sua orientação. Mas como não podemos ver a parte de cima da 
veste, nem sempre apreciamos sua tecelagem habilidosa.  No salmo 32, Davi ensina-nos que a mão do Todo-
Poderoso ainda está sobre nós, mesmo quando paramos e decidimos ir por nossos próprios caminhos, como 
também quando o Senhor tece as linhas douradas e prateadas no padrão de nossas vidas. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Leia Salmo 32. 

(Escritores bíblicos frequentemente usam as repetições ou as frases paralelas para dar ênfase e comunicar 
várias formas de entendimento).  

Que palavras repetitivas ou frases paralelas você encontra nos versículos 1 e 2? 

“Bem-aventurado”.  Feliz uma palavra mais exuberante que ‘Bem-aventurado’, é a  abertura apropriada para 
as bem-aventuranças (vv.1 e 2).   

“Em cujo espírito não há engano”.  Somente aqueles que são honestos com Deus recebem perdão.   
O que a repetição do salmista e o uso de paralelismo revelam sobre a benção do perdão (vv.1 e 2)? 

A pessoa fica feliz porque Deus perdoa, v.1. 

Também seu pecado é coberto, v. 1. 

E o Senhor não atribui iniqüidade, v. 2. 

(O salmista nem sempre se sentiu tão abençoado). O que o impedia de receber a bênção de Deus e qual é o 
doloroso resultado disso (vv..3 e 4)? 

O que impedia é a falta de confessar seu pecado, v. 3. 

O resultado é o envelhecimento dos seus ossos por causa dos seus gemidos todo o dia, v. 3. 



E a pessoa não tem forças porque a mão de Deus pesava (castiga) dia e noite, v. 4. 

Se o perdão é bom, a comunhão é melhor ainda e deveríamos manter nosso relacionamento com Deus para 
sentir-se bem. 

O que a repetição do salmista no versículo 5 revela sobre o caminho para a restauração e perdão? 

A pessoa com pecado tem que parar de esconder seu erro e confessar tudo para Deus, v. 5. 

O fato que as pessoas falam com candura do seu pecado e confessam tudo mostrando arrependimento 
verdadeiro e que a pessoa deseja um coração limpo.    

Daí Deus faz sua parte e a pessoa está aliviada do fardo que pesava sobre si e agora ela tem paz. 

De que forma as experiências do salmista eram ao mesmo tempo um alerta e um encorajamento para nós 
(vv. 6 e 7)? 

Um alerta porque, “transbordar de muitas águas'', traz uma imagem poderosa para as forças e circunstâncias 
ameaçadoras para nossas vidas. 

Um encorajamento porque essas forças poderosas não tem nenhum efeito para o Deus poderoso, v. 6. 

Também Deus protege aqueles que o amam e oram para ele! 

Um outro alerta é que Deus protege somente aqueles que o amam e oram a Ele. 

O que mais Deus promete fazer para a pessoa que tanto é honesta como confiante (vv.8-10)? 

Ele ensina o caminho certo para a pessoa, v. 8. 

Ele dará conselho, v. 8. 

Ele vai  protegê-lo por causa do seu amor, v. 10. 

(O salmista conclui que o homem abençoado, regozija-se, canta e alegra-se no Senhor v.11).  Faça um 
resumo do motivo porque você acha que ele chega á essa conclusão. 

 

APLICAÇÃO PARA  A NOSSA VIDA: 

(De acordo com a ótica médica, muitas enfermidades têm sua causa em nossa visão mental da vida).  Que 
sintomas físicos algumas vezes podem resultar da falsidade ou do pecado encoberto? 

Quando a falsidade e o pecado encoberto causaram um ou mais destes sintomas em sua vida? 

(Pense em um momento de sua própria vida em que você agiu como um cavalo ou uma mula, que não tem 
entendimento).  Em que circunstâncias Deus usou “freio e rédeas” para controlar sua estupidez ou rebelião? 

Por que você acha que a confissão honesta traz não só o perdão mas também uma sensação de bem-estar e 
força? 

Em que área de sua vida você precisa que Deus o “instrua e ensine os caminhos por onde deve seguir?” 
Durante a oração, agradeça a Deus por nos aconselhar e velar por esta área  em nossas vidas. 

PONTOS: 

Como é bom saber que a mão de Deus permanece sobre nós mesmo quando pecamos e escolhemos nossos 
próprios caminhos. 

Vamos lembrar que nós temos que ser honestos com Deus e não esconder nada Dele. 

Vamos confessar nossos pecados para Ele e receber perdão! 

E sentir aliviados, saudáveis e receber a constante proteção Dele! 

Nosso Deus vivo, quão maravilhoso são os seus conselhos, seus mandamentos. Perdoa-nos nossa 
insensatez e falta de gratidão. Se não fosse sua misericórdia não sobraria nada de nós. Portanto, minha 
imensa gratidão por seus cuidados. Que hoje nós tenhamos mais atenção no que está nos instruindo em sua 
palavra. Em Jesus. Amém.  

 

 

  



A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 6 – Decepcionado Com Deus 
ABERTURA: 

A. Você já ficou decepcionado com algo que tentou realizar? 

PROPÓSITO: Este Salmo é conhecido como profético. Ele expressa a realidade do Rei Davi num certo 
momento, como também a angústia de Jesus nas suas últimas vinte e quatro horas de vida. “Meu Deus, meu 
Deus, por que me deixaste assim tão sozinho? Por que vivo pedindo socorro, gritando pela tua ajuda e Tu 
não me respondes?”. 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 22:1-11; 14-15; 19-21. 

O Salmo expressa com: 

A aparente indiferença de Deus. (vs. 1, 2) 

A aparente incoerência de Deus. (vs. 3-6) 

A aparente impotência de Deus. (vs. 7-8) 

Qual dos três você acha mais terrível? Por quê? 

Você, alguma vez, já esteve decepcionado com Deus? Quando? 

Quais as conseqüências de uma vida decepcionada com Deus? 

Existe alguma coisa ou área na sua vida que está dependendo de uma ação direta de Deus? O quê? 

Davi reage a esta situação tomando algumas atitudes. Qual destas é mais urgente para você? 

( ) Ele lembra da fidelidade de Deus no passado (vs. 3-5) 

( ) Ele lembra que Deus cuidou dele antes que ele nascesse (vs. 9-10) 

( ) Ele pede que Deus esteja por perto (vs. 11, 19) 

( ) Ele pede a ajuda divina, confiando em Deus. (vs. 19-21) 

( ) Outra: _________________ 

PONTO: 

Tenha seu caderno para repassar os estudos. Escreva suas percepções e orações. 

B. Faça uma lista dos sentimentos negativos que você está guardando no coração, como por exemplo, medo, 
frustração, indiferença, tristeza, pessimismo e confesse isto a Deus, pois Ele cuidará de vós. 

VAMOS ORAR: Nosso Deus amado, Tú és tão poderoso e generoso. Somos gratos por cada detalhe que tem 
se preocupado conosco. Sentimos constrangidos pelos pecados que cometemos. Contudo, contamos com 
sua infinita misericórdia de recomeçar o novo, e agora mais fortes e sábios depois das lutas seguir mais 
confiante em Ti. Obrigado por estar conosco nesse tempo de dúvidas, contradições, inquietações. Estamos 
mais calmos, graças a Ti. Em nome de Jesus. 

 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 7 – Quando Parece Que Deus Mudou 
ABERTURA: 

A. Como você reage à indiferença? 

PROPÓSITO: Os sintomas da angústia de Davi neste Salmo. “Eu clamo ao Senhor; em alta voz falo com 
Deus, procurando a sua ajuda. Estou cercado de problemas e por isso peço ajuda ao Senhor”. 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmos 77:1-14. 

A. Algumas pessoas afirmam que o cristão não pode sofrer angústia. O que você acha desta afirmação? 
B. Existem muitos psicólogos e psiquiatras, inclusive cristãos. Você acha que uma pessoa deprimida deveria 

procurar um profissional destes? Por quê? 
C. O cerne da crise de Davi se encontra na frase: “Esta é minha aflição: pensar que o Grande Deus mudou” 

(v. 10). Por quê? 



D. Como as pessoas poderiam sair dessa angústia e firmarem se de novo na confiança que Deus não 
muda? 

E. O que você diria a uma pessoa angustiada que te procurasse para falar do seu problema? 
F. Você pode escrever, num diário/ caderno o que mudou em sua vida por meio destes estudos. Mantenha-

o em um lugar seguro. Depois, compartilhe o que você escreveu com alguém. 

PONTO: 

A. Deus quer guiar o Seu povo, Ele é o Deus que realiza milagres; que mostra o poder entre o Seu povo. 
Vamos deixar o Senhor cuidar de nossas vidas. Aleluia!  

VAMOS ORAR: Santo, santo é o Senhor. Querido Deus Tú és poderoso. És o Eterno que antes de tudo se 
formar, já existia. Cada vez mais reconhecemos que somos pó. Finitos por natureza. Completamente falhos e 
carentes da sua inteira direção. Perdoa-nos pela estupidez, apequenamos a fé, por olharmos tanto para o 
nosso próprio umbigo. Sim, fomos egoístas. Aprendemos mais uma vez. Obrigado por não nos condenar. 
Mas, conscientes do seu perdão e renovação que estás a fazer dentro de cada um de nós, te agradecemos e 
testemunharemos das suas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. 

 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 8 – Como A Vida Deve Ser 
ABERTURA: 

A. Quais são as partes de uma vida completa? 

B. Quais são atributos que você quer na sua vida? 

PROPÓSITO: Entender que a Palavra de Deus pode nos ajudar em cada parte de nossa vida: espiritual, 
mental, emocional, física, etc. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Salmo 19:7-14 

A. Um ser humano é composto de vários elementos. Quais são alguns?  (vs. 7 e 8 cita alguns) 

B. Quais são as descrições da Palavra de Deus nesta leitura? (vs. 7-9) 

C. O que a Palavra de Deus é capaz de fazer nos vários elementos de um ser  humano? (vs. 7-8) 

D. A sua alma já foi revigorada/restaurada com a ajuda da Palavra de Deus?  O que quer dizer? (vs. 7) 

E. Dê um exemplo de sabedoria que você aprendeu da Palavra de Deus? (vs. 7) 

F. Você pode lembrar de um momento que a Palavra de Deus trouxe alegria  para o seu coração? (vs. 8) 

G. Como a Palavra de Deus influenciou a direção de sua vida? (vs. 8) 

H. Por que a Palavra de Deus é mais desejável do que ouro e mel? (vs. 10) 

I. Onde a Palavra de Deus pode ajudar a sua vida esta semana? 

PONTO: 

A. A Bíblia tem tudo que nós precisamos para uma vida completa (2 Pedro 1:3). Vamos passar mais tempo 
lendo, meditando e vivendo a Palavra de Deus. 

VAMOS ORAR: Bondoso Deus, tu és digno de toda honra, glória e louvor. Exaltamos por tudo que tens 
realizado em nossas vidas. São inumeráveis as maravilhas que tens realizado em nossas vidas. Somos 
imensamente gratos a Ti. Queremos adora-Lo por tudo que tens realizado em nossas vidas. Queremos estar 
juntos com aqueles que te amam. Em Jesus. Amém.  

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 9 – O Amor Perene - 1ª PARTE 
ABERTURA: 

A. O que você faz quando alguém se aproxima de você na rua e pede algo? 

B. Dê um exemplo de alguém que mostrou amor perene para com você. 

C. Se você tivesse que ligar para alguém fora da sua família às 3:00 horas de madrugada sobre um problema 
sério, para quem você ligaria? 



PROPÓSITO DA LIÇÃO: Salomão vai nos dizer que amor incondicional é raro. Jesus vai nos ensinar que as 
pessoas verdadeiramente espirituais são aqueles que mostram amor perene. Vamos conversar sobre como 
nós podemos amar melhor as pessoas. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Lucas 10:25-37,  (segunda parte Provérbios 19,20) 

Vamos ler Lucas 10:25-37 

A. Nesta parábola, descreve as ações do sacerdote e do levita. Por que nós esperaríamos que eles 
mostrassem amor perene? O que você acha que é a razão por que eles não mostraram amor? 

    1. Os dois religiosos viram o homem na estrada mas afastaram-se dele. 

    2. Eu acho que nós esperaríamos qualquer religioso mostrar amor ao próximo. Não é isso que eles 
pregam? (vs. 27) 

    3. Talvez os dois achassem que fosse uma armadilha. 

    4. Talvez os dois achassem que ele estava morto e eles não deviam tocar num corpo morto para não ficar 
impuro por alguns dias. 

    5. Talvez os dois estivessem com muita pressa para chegar ao seu destino e fazer suas obras religiosas. 

B. Descreva as ações do bom samaritano e explique por que ele é um bom exemplo de amor perene. 

    1. Quando viu o homem, teve piedade. 

    2. Ele cuidou das necessidades do homem com o que ele tinha. 

    3. Ele procurou alguém que pudesse ajudar mais. 

    4. Ele estava disposto a fazer tudo até o homem sarar. 

    5. Ele é um bom exemplo de amor perene, porque não simplesmente deu uma esmola, mas procurou 
cuidar de todas as necessidades. 

    6. Ele é um bom exemplo de amor perene, porque ele estava seguro quem Deus é na  

vida dele, ao ponto de ir  para ajudar o próximo, não se importou com a identidade  

       do homem. Muito semelhante ao que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Não é mesmo!? 

C. Sabe o que é perene? Amor perene é muito raro, mas é possível. Como nós sabemos disso no versículo 
37? 

    1. O perito na lei entendeu a mensagem de Jesus sobre misericórdia. 

    2. Jesus mandou, “Vá e faça o mesmo”. 
    3. Jesus não mandaria alguém fazer algo impossível. 

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Quando um amigo ou membro da família falha com você, como você deve reagir de acordo com o que 
aprendemos nesta lição? 

     1. Devo perdoar. 

     2. Devo procurar o bem estar do outro. 

     3. Não devo desistir do relacionamento. 

     4. Devo promover um relacionamento melhor. 

     5. Outro: _______ 

B.. Dê um exemplo de sua vida, quando você se comportou como sacerdote e o levita. Por que o seu amor 
falhou e como você pode evitar esta falha de novo? 

     1. Eu falhei quando. . .. 

     2. Eu posso evitar isso a próxima vez andando mais devagar na vida. 

     3. Eu posso evitar isso dando prioridade para pessoas ao invés de coisas e eventos. 

     4. Outro: ________ 

  



PONTOS: 

A. Deus espera que nós mostremos amor permanente, que não desiste. 

B. Amor assim produz boas amizades e fortes relacionamentos. 

C. Passem tempo esta semana meditando sobre o significado de amor perene. 

Vamos orar: Nosso bondoso Deus, te glorificamos por estender suas poderosas mãos sobre nós. Foram 
vários escapes e provisões que tem realizado em nossas vidas.  Seu imenso amor nos constrange. Este amor 
que carregamos no coração, deve ser relembrado para que não venhamos a cair,  negligenciando amor ao 
próximo. Pedimos perdão por não ter demonstrado tanto amor pelo próximo. Perdoa-nos, nosso 
egocentrismo. Ainda em tempo, recebemos seu perdão e aprendizado pelo estudo da Tua palavra que tem 
aberto meus olhos, mente e coração. Em nome de Jesus. Amém. 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - PARTE 10 - O Amor Perene - 2ª PARTE 

Vamos ler Provérbios 19:2,4,6-7,22. 

D. Quem na parábola de Lucas 10 são exemplos do Provérbios 19:2? 

    1. O sacerdote e o levita. 

    2. Eles foram zelosos sobre religião, mas não aplicaram o conhecimento da lei sobre amar o próximo. 

    3. Alguém sem conhecimento acaba agindo errado por causa de sua pressa. 

E. Amigos fiéis são muito raros. Como isso é demonstrado pelas verdades nos versículos 4,6 e 7? 

    1. Muitas “amizades” são baseadas em dinheiro e presentes. 
    2. Quando o dinheiro e presentes acabam, também acaba a amizade. 

    3. Muitos são amigos somente para aqueles com quem vão receber algo em troca. Se tal pessoa não pode 
fazer nada por mim, então por que farei algo por ele. 

F. De acordo com o versículo 22, todos nós desejamos o amor perene dos outros. Quais são algumas 
qualidades que você acha que demonstram este tipo de amor? 

    1. A pessoa vai me aceitar como sou. 

    2. A pessoa está pronta para me ouvir. 

    3. A pessoa não me abandona nos momentos difíceis. 

    4. A pessoa não vai me criticar quando falhar, mas vai me incentivar a fazer melhor. 

    5. Outros: ________ 

PONTOS: 

Nosso Deus faz tudo no tempo certo. Nada acontece fora do tempo dEle. Aprendemos que podemos agir com 
firmeza e calma.  

Nossos amigos são revelados em meio aos entraves que a vida perpassa por nós. 

Quão agradável é termos a percepção dessa misericórdia sobre nós.  

Assim repassamos esta misericórdia a aqueles que necessitam para continuarem no Caminho e estes 
socorridos ajudando outros a serem consolados.  

 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - PARTE 11 - O amor perene! - 3ª PARTE 

Vamos ler Provérbios 20:6,28. 

G. O que o versículo 6 fala sobre amor perene? Como você tem visto isso demonstrado na vida? 

     1. Amor perene é lealdade e fidelidade numa amizade. Que benção de Deus te-los em minha vida. 

     2. Eu tenho amigos, que sem ter mencionado o que precisava, tomaram ação de ajudar-me. Mantemos 
nossa amizade mesmo longe. Continuamos na amizade. Sem termos feito promessas.  



     3. Outro: _______ 

H. Como o amor e fidelidade podem manter um rei seguro, como foi dito no versículo 28? 

Muitos reis têm abusado do seu poder e mostrado injustiça ao povo. 

     1. Os súditos vão seguir um rei com bondade e fidelidade. 

     2. Os súditos vão se rebelar contra injustiças. 

     3. Deus decide quem vai governar o povo. Deus coloca e tira reis, Daniel 2:21. 

Vamos ler Provérbios 20:3,22 e também 10:12 e 17:9. 

I. Pesquisas mostram que nós somos machucados e decepcionados por um amigo ou membro da família 
depois de uma briga, porque falta amor. Que tipo de sabedoria sobre  brigas são oferecidas nestes 
versículos? 

Procure dar fim à contenda rápido. Se não o problema cresce, 20:3. 

   1. Nada de vingança, deixa a vingança com Deus, 20:22. 

   2. Amor acalma a situação, mas ódio provoca mais briga, 10:12. 

   3. Procure esquecer a ofensa, continuar falando disso causa mais problemas, 17:9 

PONTOS:  

O que depender de nós temos paz. Nós alimentamos do amor do Senhor Jesus. 

Quanto mais buscamos servir a Deus, mais leve se torna a vida.  

Nosso alvo é que o amor de Deus preencha todos os corações de sabedoria e paz que vem do Senhor. Nós 
somos aqueles que trarão estes atributos por estarmos em pleno conhecimento. 

Que a nossa segunda-feira esteja dentro do propósito de Deus. 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 12 – Perseverança nas tribulações  
ABERTURA: 

A. Qual foi a maior tragédia que você já experimentou na vida? 

B. O que você acha que vai acontecer depois desta vida física? 

C. Alguém conhece uma pessoa que nunca fica desanimado, mesmo com muitas dificuldades e tragédias na 
vida? 

PROPÓSITO: De vez em quando nós temos que encarar tragédias muito difíceis. O apóstolo Paulo passou 
por muitas dificuldades assim. Leia II Coríntios 11:23-28 e 1:8. Mas mesmo assim, Paulo não ficou 
desanimado. Ele não desistiu, mas mantinha a alegria sempre. Qual foi o segredo dele? Nesta lição vamos 
aprender como sobreviver às tribulações de nossa vida. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  II Coríntios 4:8-18 

A. Nos versículos 8 a 12, descreve a vida e a atitude de Paulo. 

    1. Atribulado, perplexo, perseguido, abatido. 

    2. Animado, alegre, perseverando com Jesus. 

B. Nos versículos 13 a 18, quais eram as coisas envolvidas na vida de Paulo para que ele pudesse manter o 
ânimo, mesmo que tivesse dificuldades? 

    1. Ele tinha esperança na ressurreição dele no futuro, vs. 14. 

    2. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está conosco, vs. 14. 

    3. A morte não pode nos derrotar, porque Deus vai nos ressuscitar dos mortos, vs. 14. 

    4. Nós podemos ser renovados todos os dias na presença de Deus, vs. 16 

    5. Paulo olhava para as coisas invisíveis que são eternas, ao invés de olhar os problemas passageiros, vs. 
17. 

    6. Quando olhar para os problemas, vem desânimo, mas se olhar para as promessas de Deus, vem ânimo. 



C. De acordo com o versículo 17, qual é a diferença entre as nossas tribulações desta vida e a glória na vida 
por vir? 

    1. As tribulações desta vida são leves e momentâneas.  

    2. As tribulações desta vida são temporárias e passageiras. 

    3. A glória a ser revelada em nós na vida por vir é pesada e eterna. 

    4. A glória na vida por vir é acima de toda comparação (Rm 8:18). 

D. Neste capítulo e no seguinte, onde estava fixado a atenção de Paulo, para que ele pudesse perseverar nas 
tragédias da vida? (Observe a palavra “ter” repetida) RESSIGNIFIQUE 

    1. 4:1 – no ministério de trazer outros a vida eterna= alegria. 

    2. 4:7 – no tesouro do evangelho que ajuda outros= alegria. 

    3. 4:13 – na ressurreição futuro dos seguidores de Jesus= alegria. 

    4. 5:1 – na nova casa que Deus vai fazer por nós = alegria. 

    5. 5:5 – O Espírito Santo em nossa vida é a garantia de tudo isso. 

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 13 - Perseverança nas tribulações (parte 2) 
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA: 

A. Como você se sente quando tem muitos problemas para cuidar no dia a dia? 

     1. Cansado 

     2. Desanimado 

     3. Alegre, porque tudo vai passar logo e a vida eterna vem aí. 

B. Qual é o resultado de desânimo e depressão? 

     1. Eu paro de fazer as coisas. 

     2. Não quero fazer nada. 

     3. Desânimo é uma das ciladas diabólicas para parar a obra de Deus.  

     4. Quando alguém está desanimado, então evangelismo pára, louvor a Deus para, ministérios param, 
ofertas param, frequência assídua nos compromissos param, etc.    

B. O que você precisa aplicar desta passagem hoje para sobreviver às dificuldades e tragédias a cada dia e 
perseverar até o fim? 

     1. Ser renovado na presença de Deus a cada dia, orando e pedindo a Sua ajuda. 

     2. Olhar para as coisas eternas, invisíveis, e lembrar que Deus está no controle, e logo todos os problemas 
vão passar. 

     3. Seguir a Jesus para ter esperança da ressurreição futura. 

     4. Ajudar o próximo, porque quando estou ajudando os outros, não tenho tempo para pensar em minhas 
dificuldades.  

     5. Lembrar que as boas mãos de Deus estão cuidando de cada detalhe. SEMPRE. 

C. Qual é a dificuldade que você está enfrentando agora? Como a sua família, os líderes da igreja, os grupos 
de estudos on-line podem ajudá-lo(a)? (Vamos orar sobre isso) 

 

PONTOS: 

A. Como Paulo, nós podemos manter a alegria e ânimo, mesmo que passemos por qualquer dificuldade. 

B. O segredo é ficar perto de Deus, olhar para as promessas Dele, ser um cristão com a promessa da vida 
eterna e ajudar outros agora. 

TUDO QUE ESTÁ A PASSAR TEM PROPÓSITO DIVINO, ISSO INCLUI AS TRAGÉDIAS. 



Vamos orar: Nosso querido Deus. És o nosso misericordioso Pai. Cremos que está trabalhando de forma 
extraordinária em nossas vidas. Perdoa-nos e renove nossa fé, esperança e amor. Nossa fé apesar de ser 
pequena, o Senhor é muito maior. Nossa gratidão. Por isso, podemos descansar e confiar que tudo já deu 
certo. Nossa fé em Ti, vence o mundo. Cuide dos nossos corações. Glórias a teu santo nome, para todo 
sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.  

 

A SABEDORIA DE DEUS PARA A VIDA - Lição 14 – Aquele Que Pesa Os Corações. 
Muitas vezes nossa mente é como uma gangorra. Algumas vezes escolhemos o bem e outras vezes o mal. 
Pense sobre uma escolha    recente que você fez entre o bem e o mal (algo que você disse, leu, assistiu ou 
fez). Em qual lado caiu a gangorra? Quais pensamentos vieram para a sua mente? Qual foi o resultado? 

PROPÓSITO DA LIÇÃO: Uma moça contou uma vez sobre quando ficou grávida na juventude. Ela explicou 
como tinha que decidir entre o aborto ou a vida da criança. Ela escolheu dar à luz uma filha bonita. Depois ela 
fez esta observação sobre as escolhas difíceis que fazemos na vida. “Eu descobri que as coisas de Deus são 
muito difíceis de se fazer no começo, mas são fáceis e serenas no final. Enquanto as escolhas erradas são 
tão fáceis no começo, mas elas acabam sendo muito complicadas e cheias de dificuldades e lamentações no 
final”. Nossa mente é como uma gangorra, balançando entre o bem e o mal. Acabamos fazendo aquilo onde 
colocamos mais peso. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Mateus 18:23-35 

Vamos ler Mateus 18:23-35. 

A. Em quais maneiras Deus é como o rei nesta parábola? Por quem nesta parábola você sentiu pena e por 
que? 

     1. Ele nos perdoou uma dívida enorme que nunca conseguiríamos pagar. 

     2. Ele mostra compaixão e paciência. 

     3. Ele é justo em castigar os que agem sem misericórdia. 

     4. Eu senti pena do conservo porque não recebeu perdão. 

     5. Eu senti pena do primeiro servo, porque não entendeu a mensagem de misericórdia de Deus. 

     6. Eu senti pena do rei, porque ele perdeu muito. 

B. Por que o rei perdoou o seu servo? Qual é o ponto central desta parábola? 

     1. O rei perdoou o seu servo porque ele era misericordioso. 

     2. O ponto: Alguém que merece castigo recebeu algo que não mereceu. 

     3. O ponto: Devemos tratar outros como Deus nos tratou. 

     4. Parece absurdo o que o servo fez contra o conservo, depois de receber tanto perdão. Como alguém 
podia agir assim? 

C. Quando estamos balançando entre a escolha de perdoar alguém ou continuar irado contra ele, quais 
avisos esta parábola nos daria? 

     1. Se não mostrar misericórdia, não vamos receber misericórdia. 

     2. Devemos perdoar todos, ou não há perdão para nós. 

     3. Eu ainda não reconheço o quanto Deus me perdoou, por isso a dificuldade em liberar perdão. 

     4.  Acho que preciso rever minha vida as vezes me sinto melhor que os outros daí não ser misericordioso e 
grato diante de tudo que já passei.      

     5. Outro: ________ 

PONTOS: 

A. A escolha de fazer o bem muitas vezes é difícil, mas a vida fica tranqüila. A escolha de fazer o mal é fácil, 
mas a vida fica mais complicada. 

B. Vamos orar que Deus nos dê misericórdia quando acabamos escolhendo mal e pedir que Ele nos ajude a 
discernir entre o bem e o mal.  



Vamos orar: Nosso Deus amado, damos glórias ao teu santo nome. Porque várias vezes nos tem perdoado. 
Aliás, sempre nos perdoa. Não temos mais as contas. Perdoa-nos a insensatez de sermos acharmos 
melhores que os outros. Julgando seus pecados. Misericórdia de nós, por favor. Abençoe cada pessoa que 
atravessar por nossas vidas, ajude-nos a lidar e compreender que estamos no processo de aprendizagem. 
Em nome de Jesus. Amém. 


