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Instrução da PALAVRA DE DEUS para tomar decisões.
Às vezes estamos numa encruzilhada e temos que tomar uma
decisão. Não temos a capacidade de ver o futuro, por isso
precisamos ver a “PALAVRA DE DEUS”.

Neste texto que acabamos de ler nos é apresentado alguns princípios que nos ajudam a tomar decisões importantes para a vida.
O povo de Deus acabara de entrar na terra prometida e começa a dar os primeiros passos na conquista da terra. Tinham
recentemente tomado a cidade de Jericó sem usar nenhuma arma sequer, tomaram a cidade somente marchando em torno dela.
Deus e somente Deus, deu essa vitória para seu povo. O povo foi disciplinado e obediente e fizeram exatamente o que Deus mandou
fazer: por sete dias marchou em volta da cidade e no último dia marcharam 7 vezes e quando Josué mandou que dessem um brado
os muros de Jericó veio ao chão. Glória de Deus.
Depois de grandes vitórias nos tornamos suscetível a grandes derrotas. O povo foi guerrear com uma cidade menor “Cidade de Ai” e
por causa da desobediência de um homem “Acã”. (Josué 7) Quase colocam tudo a perder.
Não serei mais convosco se não destruíres o anátema do meio de vós. Josué 7:12
Então se reorganizaram e voltaram a cidade de Ai e foram vencedores.
E quando vieram os habitantes de Gideão pedindo para fazerem aliança com eles. Não consultaram a Deus. E a aliança que fizeram
foi de grande prejuízo para o povo de Deus. Tomaram uma decisão importante pra vida sem seguir os princípios divinos. Quando se
toma uma decisão errada todos sofrem. Para decisões importantes precisamos buscar “Princípios Bíblicos”.
Quais os princípios que nos devem nortear?
Quais os princípios que devem servir de trilho, de parâmetro, para uma decisão importante para a
nossa vida?

1) Descida usando o princípio do discernimento.

Discernir é a capacidade de ver além do evidente, é dado por Deus.
Discernimento foi o que o Apóstolo Paulo percebeu quando a mulher que falava bem dele não vinha de Deus. Atos 16:16 a 18
Devemos pedir discernimento a Deus quando precisamos tomar uma decisão. Peça a Deus que de alguma forma te dê percepção.
Ex: Namoro; casamento; emprego; etc... pois uma decisão errada hoje, teremos que conviver com as conseqüências depois.

2) Descida usando o princípio da informação.

Quanto mais sério a decisão mais precisamos de informação. Faz parte da informação, pedir conselhos. Busque conselhos com
pessoas sérias e conhecedoras da situação. É bom aprender com as próprias experiências, mas é melhor ainda aprender com as
experiências dos outros, assim não precisamos passar pelas conseqüências desastrosas para aprender.

3) Descida usando o princípio da oração.

Se a decisão é importantíssima não devemos decidir sem um tempo investido em oração. A oração não deve ser para que Deus
abençoe o que já decidimos, mas para que Deus nos oriente naquilo que vamos decidir. Não façamos a “oração de informação”.
Decidimos e queremos que Deus abençoe o que Ele não mandou que fizéssemos.
Deus tem muito mais interesse em nos orientar do que nós de sermos orientado por Ele, pois Deus não quer nos ver sofrendo.

4) Descida usando o princípio da cautela ou prudência.
5) Descida usando o princípio da paz. 1 Coríntios 14:33 e 2 Coríntios 13:11

A paz comunitária é um forte indício de que Deus está no negócio. Deus fala através da paz no coração. É melhor não decidir do que
decidir errado e amargar as conseqüências. Se você não sente paz, informe-se mais. Às vezes o que chamamos de fé nada mais é
do que falta de sabedoria, imprudência e falta de bom senso.
“Se você vai tomar decisões importantes não desprezem os princípios Bíblicos”.

Você costuma usar esses princípios Bíblicos para decisões importantes na sua vida?
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Ore pelas pessoas que ainda não conhecem a PALAVRA DE DEUS, ou ainda não
sabem que a Bíblia é um manual para que possamos viver bem.

Procure identificar alguém que precise tomar algum tipo de decisão, (alguém na
sua família ou algum amigo, mesmo que não sejam evangélicos) e mostre esse
estudo a ele. Se possível, leia com ele e ore com ele.

RECADOS PARA O FACILITADOR
PARTICIPE DO DESAFIO PARA O ANO DE 2013.
Vamos nos unir neste desafio.
1) Não deixe de orar por seu Pequeno Grupo.
2) Incentive os integrantes do Pequeno Grupo a orarem pelos Facilitadores e Lar Hospedeiros.
3) Vamos nos empenhar em identificar novos facilitadores para que seu Pequeno Grupo se multiplique pelo menos
uma vez neste ano.

EQUIPE DE COLABORADORES
Tenha em seu Pequeno Grupo uma equipe de colaboradores.
Dê tarefas a cada um dos participantes como:
1) Distribuição do Caderno de Louvor e recolhimento após cantarem.
2) Anotar pedidos de oração em um caderno e lembrar sempre de orarem pelos pedidos.
3) Manter o cadastro dos participantes em dia com nome, endereço, telefone e data de aniversário e enviar o
cadastro atualizado para a liderança sempre que tiver um novo participante.
4) Fazer a folha de presença e enviar a liderança logo que terminar o mês.
5) E outras ...

Vamos divulgar nosso SEMINÁRIO “USANDO A CRIATIVIDADE”
Será no dia 13 de Abril de 2013 na igreja, sábado de 14:00 às 20:00 horas
Vamos ensinar nossas crianças a amar Jesus. Este seminário é para todos: pais; avós; tios;
facilitadores, lar hospedeiros, professores; educadores; etc...
A inscrição será R$ 10,00 - com lanche e apostila incluídos.

COMO TOMAR DECISÕES IMPORTANTES PARA A VIDA
Texto: Josué 9:1-23

Às vezes estamos numa encruzilhada e temos que tomar uma decisão. Não temos a capacidade de ver o futuro, por isso precisamos
ver a “PALAVRA DE DEUS”.
Neste texto que acabamos de ler nos é apresentado alguns princípios que nos ajudam a tomar decisões importantes para a vida.
O povo de Deus acabara de entrar na terra prometida e começa a dar os primeiros passos na conquista da terra. Tinham
recentemente tomado a cidade de Jericó sem usar nenhuma arma sequer, tomaram a cidade somente marchando em torno dela.
Deus e somente Deus, deu essa vitória para seu povo. O povo foi disciplinado e obediente e fizeram exatamente o que Deus mandou
fazer: por sete dias marchou em volta da cidade e no último dia marcharam 7 vezes e quando Josué mandou que dessem um brado
os muros de Jericó veio ao chão. Glória de Deus.
Depois de grandes vitórias nos tornamos suscetível a grandes derrotas. O povo foi guerrear com uma cidade menor “Cidade de Ai” e
por causa da desobediência de um homem “Acã” (Josué 7) quase colocam tudo a perder.
Não serei mais convosco se não destruíres o anátema do meio de vós. Josué 7:12
Então se reorganizaram e voltaram a cidade de Ai e foram vencedores.
E quando vieram os habitantes de Gideão pedindo para fazerem aliança com eles. Não consultaram a Deus. E a aliança que fizeram
foi de grande prejuízo para o povo de Deus. Tomaram uma decisão importante pra vida sem seguir os princípios divinos. Quando se
toma uma decisão errada todos sofrem. Para decisões importantes precisamos buscar “Princípios Bíblicos”.
Quais os princípios que nos devem nortear?
Quais os princípios que devem servir de trilho, de parâmetro, para uma decisão importante para a
nossa vida?

1) Descida usando o princípio do discernimento.

Discernir é a capacidade de ver além do evidente, é dado por Deus.
Discernimento foi o que o Apóstolo Paulo percebeu quando a mulher que falava bem dele não vinha de Deus. Atos 16:16 a 18
Devemos pedir discernimento a Deus quando precisamos tomar uma decisão. Peça a Deus que de alguma forma te dê percepção.
Ex: Namoro; casamento; emprego; etc... pois uma decisão errada hoje, teremos que conviver com as conseqüências depois.

2) Descida usando o princípio da informação.

Quanto mais sério a decisão mais precisamos de informação. Faz parte da informação, pedir conselhos. Busque conselhos com
pessoas sérias e conhecedoras da situação. É bom aprender com as próprias experiências, mas é melhor ainda aprender com as
experiências dos outros, assim não precisamos passar pelas conseqüências desastrosas para aprender.

3) Descida usando o princípio da oração.

Se a decisão é importantíssima não devemos decidir sem um tempo investido em oração. A oração não deve ser para que Deus
abençoe o que já decidimos, mas para que Deus nos oriente naquilo que vamos decidir. Não façamos a “oração de informação”.
Decidimos e queremos que Deus abençoe o que Ele não mandou que fizéssemos.
Deus tem muito mais interesse em nos orientar do que nós de sermos orientado por Ele, pois Deus não quer nos ver sofrendo.

4) Descida usando o princípio da cautela ou prudência.
5) Descida usando o princípio da paz. 1 Coríntios 14:33 e 2 Coríntios 13:11

A paz comunitária é um forte indício de que Deus está no negócio. Deus fala através da paz no coração. É melhor não decidir do que
decidir errado e amargar as conseqüências. Se você não sente paz, informe-se mais. Às vezes o que chamamos de fé nada mais é
do que falta de sabedoria, imprudência e falta de bom senso.
“Se você vai tomar decisões importantes não desprezem os princípios Bíblicos”.

Você costuma usar esses princípios Bíblicos para decisões importantes na sua vida?
Ore pelas pessoas que ainda não conhecem a PALAVRA DE DEUS, ou ainda não sabem que a Bíblia é um manual para que
possamos viver bem.
Procure identificar alguém que precise tomar algum tipo de decisão, (alguém na sua família ou algum amigo, mesmo que não sejam
evangélicos) e mostre esse estudo a ele. Se possível, leia com ele.

