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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.   
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 devem servir 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 e é dado por Deus. 
Devemos pedir a Deus discernimento (percepção das coisas) quando precisamos tomar uma decisão.  
Você já passou por situações que parecia que estava tudo bem, mas, lá no fundo, algo dizia que não estava tão bem assim? 
 

2)  Descida usando o princípio da informação. 
Quanto mais sério a decisão mais precisamos de informação e de conselhos, mas devemos buscá-lo 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. 
Você costuma buscar informações com pessoas que conhece do assunto quando precisa tomar uma decisão? 
Você já viveu alguma situação de não buscar informações e depois ter que amargar as conseqüências? 
 

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. 
Você costuma esperar a resposta de Deus para as suas orações? 
 
 

COMO TOMAR DECISÕES IMPORTANTES PARA A VIDA  
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Somente o Senhor Jesus é digno 

de todo Louvor e toda Glória 

Texto  

  Josué  9:1-23 
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QUEBRA 

GELO 
Se você ficasse frente a frente com Jesus Cristo, o que 
você falaria pra ele? 
 

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”. 



 
 

4) Descida usando o princípio da cautela ou prudência. 
Você costuma ser cauteloso em suas decisões? Age com prudência ou não? 

 

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. 

 

Responda com sinceridade:   Você costuma usar esses Princípios Bíblicos para tomar decisões importantes? 
 
 

Conclusão:  “Se você vai tomar decisões importantes não desprezem os Princípios Bíblicos”. 
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Recado para o Líder de Célula: 
 
Incentive seu grupo a levar visitantes para a célula. Lembre-se que muitas pessoas, inclusive as pessoas que amamos, estão indo a 
passos largos para o inferno. 
 
FAMÍLIA EU ACREDITO  -  Dia 08/03/2014 – SÁBADO  será realizado mais uma caminhada pela família. Vamos cobrir o Pr. Celso de 
orações, pois é ele quem é o presidente da comissão de organização deste evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
minutos 

5 
minutos 

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. 



 

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.   
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 devem servir 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 e é dado por Deus. 
Devemos pedir a Deus discernimento (percepção das coisas) quando precisamos tomar uma decisão.  
Você já passou por situações que parecia que estava tudo bem, mas, lá no fundo, algo dizia que não estava tão bem assim? 
 

2)  Descida usando o princípio da informação. 
Quanto mais sério a decisão mais precisamos de informação e de conselhos, mas devemos buscá-lo 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. 
Você costuma buscar informações com pessoas que conhece do assunto quando precisa tomar uma decisão? 
Você já viveu alguma situação de não buscar informações e depois ter que amargar as conseqüências? 
 

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. 
Você costuma esperar a resposta de Deus para as suas orações? 
 

4) Descida usando o princípio da cautela ou prudência. 
Você costuma ser cauteloso em suas decisões? Age com prudência ou não? 

 

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. 

 

Responda com sinceridade:   Você costuma usar esses Princípios Bíblicos para tomar decisões importantes? 
 
Conclusão:  “Se você vai tomar decisões importantes não desprezem os Princípios Bíblicos”. 
 
 
 

 

 


