DECISÕES QUE GERAM CRESCIMENTO
TEXTO: Gênesis 12.1-5
1 Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da
casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
2 "Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você
será uma bênção.
3 Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio
de você todos os povos da terra serão abençoados".
4 Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e
cinco anos quando saiu de Harã.
5 Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os
seus servos, comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
“O conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento.” (John Kennedy)
Para que você de fato viva um novo tempo de crescimento, você precisa ter:
1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS: Gênesis 12.1
“Então o SENHOR disse a Abrão.”
2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU CONFORTO PESSOAL: Gênesis
12.1b
“Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai.”
3. FÉ PARA ARRISCAR DIANTE DO NOVO: Gênesis 12.1c
“E vá para a terra que eu lhe mostrarei.”
4. VISÃO PARA ENXERGAR ALÉM DA SUA REALIDADE: Gênesis 12.2
"Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você
será uma bênção.”
“Crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do
conhecido ao desconhecido.”
George Shinn
5. DEPENDÊNCIA DA PROVIDÊNCIA E DO CUIDADO DE DEUS: Gênesis 12.3
“Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio
de você todos os povos da terra serão abençoados.”
Disse Jesus: “Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.”
Mateus 16.18
6. LIDERANÇA PARA INFLUENCIAR OUTRAS PESSOAS: Gênesis 12.4-5
“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi com ele. Abrão tinha setenta e
cinco anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os

bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram para a
terra de Canaã e lá chegaram.”
Você pensa que todo mundo quis ir? Provavelmente a esposa de Ló não quis ir. E os
servos foram resmungando.
7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DURANTE A JORNADA: Gênesis 12.6
“Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época
os cananeus habitavam essa terra.”
Nesta primeira etapa da viagem foram cerca de 800 km. De sol, deserto e perigos.
Siquém hoje é a cidade de Nabulus na Cisjordânia.
“Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade não
há crescimento.”
C. S. Lewis

8. GRATIDÃO PARA RECONHECER QUE FOI DEUS QUEM FEZ: Gênesis 12.7-8
“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: À sua descendência darei esta terra. Abrão
construiu ali um altar dedicado ao SENHOR, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu
em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste
e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao SENHOR e invocou o nome do
SENHOR.”
Pare sempre para agradecer e celebrar a Deus. Ele dará sinais que está contigo. Ele
dá a Sua presença e mimos, para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir.
•
Local de sepultamento de Débora (Gênesis 35.8).
•
Está a 19 km ao norte de Jerusalém. Hoje Betel é atual Beth-Aven, Cisjordânia.
CONCLUSÃO
QUEM NÃO RECONHECE E AGRADECE,
NÃO CHEGA BEM AO SEU DESTINO.

