- Visão humana: Quantas vezes temos cometido o mesmo erro por sermos imediatistas e

ESTUDO DE CÉLULA
NÃO TOME DECISÕES SEM ANTES ORAR A DEUS
Texto base: Pv 16:1-2
Quebra-gelo: Você já tomou alguma decisão errada em sua vida? Qual foi a repercussão?
Onde você está hoje é o resultado das suas decisões de ontem. Onde você estará amanhã
dependerá das decisões que você estará tomando hoje. Carl Baker
- Alguns dizem que somos o que fazemos.

sofremos consequências por não termos mais paciência ao termos que decidir por algo?
- Valoriza a aparência: “Levantou Ló os olhos e viu” (vs.10). A visão humana é seduzida pela
aparência das coisas. Isso é natural, faz parte da natureza humana, mas não significa que seja o
melhor, que seja de Deus. I Samuel 16.7
- Benefícios imediatos: “…a terra era toda bem regada…” Além de parecer ser a melhor opção
em termos de beleza, a descrição do texto mostra que aquele lugar também oferecia uma estrutura
melhor para Ló se estabelecer ali com sua família e seu gado.
- Desvaloriza o mais importante: Ló se importou mais com a aparência e as possíveis vantagens

- Outros acreditam que somos o que possuímos.

que teria em escolher as campinas de Sodoma. Entretanto, desprezou outros fatores mais

- A Bíblia ensina que somos o que escolhemos.

importantes. Desconsiderou o ambiente e as pessoas que habitavam ali. O texto diz que esses

Você tem o controle de todas as coisas em sua vida? - Existem muitas coisas nesta vida sobre
as quais você tem pouco ou nenhum controle. Contudo, você tem completo controle sobre si mesmo e
sobre a atitude que você irá tomar como resposta às ações do mundo ao redor.
- Você não pode decidir como serão as condições do tempo. No entanto você pode decidir qual será
a sua atitude se chover, ventar, esquentar ou esfriar.
- Você não tem nenhum controle sobre a economia mundial ou sobre as condições do mercado

homens eram maus e pecadores (13). Os aspectos intangíveis são mais importantes que os tangíveis
ou materiais.
- Ignorância (inocência) ou obstinação: Às vezes por ignorância ou inocência decidimos pelo
errado. Mesmo sendo assim, as consequências do erro serão inevitáveis. Por isso, não podemos ser
precipitados, antes devemos analisar, perguntar, tomar conselho com os mais experientes e
principalmente orar a Deus.

atual que afetam seus negócios, mas você tem completo controle sobre o modo em que irá responder a

Consequências na vida de Ló comparadas a de Abraão:
LÓ

essas condições.
Ló – Gn 13:9-13 - A vida de Ló exemplifica bem alguém que seguiu seus próprios planos, andou por
seus próprios caminhos e o seu final foi trágico.
Sua vida terminou triste por decisões equivocadas que tomou. Como disse alguém com
discernimento: “Mais importante que começar bem é terminar bem”. Não foi o caso de Ló, ao contrário,

Foi sequestrado por exércitos inimigos.

ABRAÃO

Perdeu sua esposa e ofereceu suas filhas para serem abusadas.

Foi o libertador de Ló das mãos dos inimigos.
Tornou-se a bênção em pessoa. Aonde chegava levava a bênção
de Deus.
As bênçãos das famílias da terra estavam concentradas nele.

Foi parar na cidade chamada Zoar, que significa “Insignificância”.

Recebeu a promessa de posse de toda aquela terra.

Gerou Amom e Moabe, inimigos do povo de Deus.

Pai espiritual dos filhos de Deus até os dias de hoje.

Foi morar na região de Sodoma, aonde mais tarde Deus destruiu.

o seu final foi infeliz e ele mesmo foi o próprio causador de suas desgraças.
No texto vemos Abrão dando oportunidade para Ló decidir o que fazer, para onde ir. São em
momentos como esses, de decisões importantes, que precisamos do auxílio do Espírito Santo para que

A decisões que tomamos é que vai nos levar mais para perto de Deus ou para mais longe de Deus.
Por isso é importante procurarmos por sabedoria para tomarmos a decisão certa.
A primeira coisa que devemos fazer quando temos de tomar uma decisão é pedir orientação a

nossos passos sejam alinhados com a vontade de Deus, a mesma que o apóstolo Paulo afirma ser boa,
perfeita e agradável – Rm 12.2
Analisando os critérios que Ló utilizou para sua escolha e considerando as consequências sofridas,
podemos aprender algumas lições do que não fazermos ao decidirmos algo, pois decisões erradas têm
um poder altamente destrutivo na vida de qualquer um.
Fatores para decisões equivocadas:
- Orgulho: A primeira opção seria não aceitar a separação, mas para isso seria necessária uma
atitude de humildade, porém, essa possibilidade não foi nem cogitada por causa do orgulho. Se não
fosse o orgulho, os conflitos poderiam ser administrados a partir da submissão de Ló. O chamado
original de Deus era para Abraão, Ló apenas o acompanhava, mas poderia se beneficiar da benção se
tivesse vencido o orgulho - Provérbios 16.18.

Deus. Ele nos oferece sabedoria e nos dá muitos conselhos através da Bíblia. Filipenses 4:6a
A segunda coisa é pedir conselhos a pessoas sábias. Mas, acima de tudo, devemos confiar que
Deus está no controle. Pv 11:14; Pv 24:26
- As minhas decisões hoje constroem o meu amanhã.
- Coloque Deus no início e Ele cuidará do fim.
- O que define seu destino não são suas condições e sim suas decisões,
Desfecho final: A maior decisão que alguém deve tomar é receber Jesus Cristo em sua vida como
o seu Senhor e Salvador. Se você ainda não o fez, quero te ajudar fazendo essa oração: “Senhor
JESUS, eu te convido para entrar em meu coração e fazer morada dentro de mim. A partir de hoje quero
te conhecer e te servir...”
Pra. Luciana Pereira

