SERÁ?
OU
SERÁ!
Setembro – Estudo 04

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na última semana de setembro. Estamos
perto das eleições, onde nossas decisões se tornarão
parte da história de nosso estado e de nosso país. Muitos ainda estão com muitas dúvidas acerca de que
candidato escolher. Mas se prestarmos a atenção as dúvidas estão sempre presentes em nossas vidas.
Precisamos converter as dúvidas em certezas.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Qual a maior dúvida que você tem ou já teve?
2. Como você faz para tomar suas decisões?
TEXTO: Tiago 1:5-6
INTRODUÇÃO:
 A dúvida é um ponto de interrogação. A fé é um ponto de exclamação.
 Interrogação: é um sinal gráfico que denotada dúvida de quem procura por uma resposta.
 Dúvida: é falta de convencimento, dificuldades em acreditar, suspeita, receio, entre outros.
 Exclamação: é usada para indicar uma expressão, uma enfatização de alguma coisa e para a identificação
de sentimentos fortes!
 Como surgiu: na ortografia alemã e na brasileira, a exclamação surgiu na primeira impressão de
suas respectivas Bíblias:
 “Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura,
e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando; pois aquele que duvida é semelhante à onda do
mar, que é sublevada e agitada pelo vento”. Tiago 1.5-6
 A dúvida atrapalha a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo trabalha com a fé. O diabo com a dúvida.
A dúvida é responsável por bloquear a fé.
1. OPORTUNIDADES (?) ou (!)
 Se a oportunidade não bater à sua porta, vá bater na porta dela. Não fique esperando ela vir para depois
reclamar que ela não veio.
 Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas; alguém vai aproveitar as que você perdeu.
 No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.
 Você nunca enfrentará um problema que não esteja carregado de oportunidades.
 Tudo o que eu tenho vivido neste ano e as expectativas que eu tenho para os próximos são oportunidades!
2. TOMAR DECISÕES (?) ou (!)
 Tenha sempre cuidado com os sentimentos. Peça sempre conselhos. Siga a vontade de Deus.
 A indecisão é uma decisão tomada para não decidir ir em frente.
 Chorar ajuda por um tempo, mas depois é preciso parar de chorar e tomar uma decisão.
 Quando se decide tomar decisões, decide-se procurar saídas para novas entradas daquilo que está faltando
em sua vida.
 “Somos tomados de grande ousadia para tomarmos nossas decisões... para recebermos a sua misericórdia
e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidades” (Hebreus 4.16).
 Tudo o que eu tenho vivido neste ano e as expectativas que eu tenho para os próximos são oportunidades
de grandes decisões!

3. PLANEJAMENTO (?) ou (!)







Quando não há planejamento, está planejado o fracasso!
Boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento.
Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado.”
(Provérbio Chinês).
“Planejamentos bem elaborados levam a prosperidade; mas o apressado sempre acaba na miséria.”
(Provérbios 21:5).
Tudo o que eu tenho vivido neste ano e as expectativas que eu tenho para os próximos são oportunidades
de grandes decisões que estarei planejando!

CONCLUSÃO
“Não fiquem com medo, fiquem calmos e vejam o que o Senhor fará em nosso meio. Vai ser hoje! Marchem!”
(Êxodo 14:13-15)

