DECISÕES PODEROSAS
Outubro – Estudo 01

MOMENTO DA VISÃO
Estamos iniciando uma série de estudo intitulado
“Você decide”.
Decisões sempre fizeram e sempre farão parte de
nossas vidas. Onde está hoje é fruto das decisões
tomadas por você e/ou pelas pessoas que estão a
sua volta.
Por esse e motivos outros motivos você precisa estar atendo as decisões que você toma diariamente.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar?
2. O que você faz quando não sabe que decisão tomar?
TEXTO: Mateus 6:24-34
INTRODUÇÃO:
 Jesus sempre apontou para dois tipos de vida.
 Uma que cheia de ansiedade e vazio e a outra, uma vida completa que pode encher nosso ser interior e
nos capacitar a sair do nível infame em que a maioria vive.
OS TRÊS FATORES
1. VIVEMOS EM UM MUNDO NEGATIVO E VOLENTO.
 Como podemos enxergar isso? Temos que compreender que o mundo que nos rodeia focaliza apenas os
pontos negativos. Como assim?
 Ele se concentra:
 no que está errado e não no que está certo;
 no que está faltando e não no que está presente;
 no que é feio e não no que é bonito;
 no que é destrutivo e não no que é construtivo;
 no que não deve ser feito e não no que deve ser feito;
 no que fere e não no que ajuda;
 no que nos falta e não no que temos.












Temos como questionar isto?
Pegue o jornal de hoje e veja as notícias da primeira até a última página.
A maioria das notícias se relaciona a fatos negativos e violentos.
O pior de tudo, é que isto é contagioso!
Isto tudo provoca incríveis sentimentos de ansiedade. Faça um teste.
Reúna um número de pessoas ao seu redor e comece a dar informações negativas.
O resultado já pode ser esperado: medo, ressentimento e ódio.
Se uma pessoa começar a falar de mim em nosso meio: “Sabe, você não acha que o Pastor está diferente?
Ele não tem mais unção. Você não acha que ele está agindo errado? Você não acha que algo está errado
com ele?” O que você acha que irá acontecer? O medo, a insegurança, a desconfiança e destruição irá se
disseminar em nosso meio. Mas, por que agimos assim?
Porque o sistema mundano age contra a vida que Deus planejou.
Esse tipo de atitude está nas vidas de pessoas que foram contagiadas pelo sistema negativo e violento de
um mundo sem Deus.

2. UMA VIDA SEM MOTIVAÇÃO.
 Isto é resultado do negativismo e da violência que o mundo tenta nos proporcionar.






Sem a motivação do entusiasmo e cheia do poder de Deus, as pessoas tendem a ir para a média; isto é,
se enclausuram em uma vida medíocre, fazendo o suficiente para serem aprovadas.
Você chamaria isso de vida? Isso é deixar de ser você mesmo, para ser o que os outros querem que você
seja! Isso não é viver, mas se arrastar pela vida como um boneco nas mãos das pessoas.
Jesus certa vez falou sobre isso: (Mateus 11:18-19).
Estes versos nos mostram duas coisas:
 Os comentários das pessoas sempre são negativos; e
 Porque não sabe discernir a ação e resultados de Deus naquilo que está sendo feito ou acontecendo.

3. AS PESSOAS NÃO QUEREM ACEITAR UM MODO DIFERENTE PARA SE VIVER.
 Na verdade, preferem viver como a maioria, deixando-se levar pela onda do momento ou moda.
 Jesus trouxe ao mundo um espírito de libertação disso tudo. Mas quem quer isso? Quem terá a coragem
de aceitar isso?
 Se quisermos fortalecer nosso interior para enfrentarmos esse tipo de opressão, temos que nos tornar
aprendizes dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque ele venceu a seus opressores.
 Vejamos o que Jesus disse: (João 8:31-32).
 “Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: "Se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará".”
 Jesus está ensinando que seremos capazes de enxergar acima do que todos enxergam. Seremos capazes
de enxergar acima da multidão.
 Mas infelizmente muitos na época de Jesus, como hoje em dia na querem segui-lo.
 Ele mesmo disse: Mas vocês não querem vir para mim a fim de terem vida. (João 5:40 BLH).
CONCLUSÃO
 Os princípios de Deus são infalíveis, mas as pessoas têm medo de aceitá-los só porque a maioria não os
quer.
 Então devem continuar vivendo de modo medíocre e vazios. Você decide

