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QUEM ESTOU SEGUINDO
1 Reis 18:21 Então Elias se chegou a todo o povo, e disse: Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o 
Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. 

Uma coisa que irrita muito todos nós é a indecisão! Ficamos sempre divididos entre escolhas... Porém uma 
escolha tem que ter sentido, por exemplo; Se você sai para comprar alface, como pode ficar dividido entre uma 
bolinha de ping pong com o alface? É muito estranho não saber o que quer!

Elias deu uma palavra ao povo, pois o povo não sabia a quem seguir ou o que seguir! Porém a ORDEM foi, se 
decida! Porém o POVO Nada respondeu!!! Muitas vezes a falta de resposta, é falta de decisão, de convicção com 
o que quer da Vida! Até quando você vai ficar “coxeando”, “mancando”, “Bambeando”, parecendo uma 
GANGORRA? 

Hoje você está aqui na célula, hoje você fecha os olhos levanta as mãos e adora a Jesus, e amanhã? E depois que 
sair daqui? E Quinta? E Domingo? Estará no culto ou na Balada? Estará com as mesmas mãos que está hoje 
levantando a Jesus, fazendo o que? Quantas vezes vai precisar se esforçar tanto para escolher entre ir a Igreja a 
Célula do que ficar em casa, ou até mesmo sair com a sua “galera” para beber? Qual a Duvida?

Se JESUS é teu Senhor SEGUI-O, agora se é “Baal” Segui-o... é Impossível seguir os dois!

Quando seguimos uma pessoa, um automóvel, passamos por onde ele passa, ficamos na trilha, e vamos chegar 
onde ele chegar! Agora preciso determinar quem estou Seguindo!

Josué 24:15 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais; se aos 
deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra 
habitais; porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 

Josué também como um grande líder do povo advertiu para que o Povo escolhesse a quem ia servir... A um 
ditado dos antigos que diz; “Fulano ascende uma vela para DEUS e outra para o diabo” Precisamos decidir 
quem estamos seguindo, servindo, deixando ser usado! Jesus em suas palavras um dia disse em Mateus 6:24 
Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e 
desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Em outras palavras, ou estamos aborrecendo a DEUS 
ou aborrecendo o diabo, NÃO TEM COMO FICAR BEM COM OS DOIS!

Quando vamos a algum lugar, a primeira coisa que fazemos é, DEIXAMOS O LUGAR QUE ESTAMOS! Como 
podemos Seguir JESUS e continuar em mesmo lugar? A não ser que estamos como aqueles treino de piloto de 
avião, apenas SIMULAÇÃO! QUE NÃO SAI DO MESMO LUGAR E É UMA PURA FICÇÃO! 

Determine em seu coração quem você está seguindo! Faça uma escolha, descida! Jesus ele te ama, e terá grande 
alegria em ser seu mentor, seu ajudador, seu protetor! Porém a palavra é; “toma a tua cruz, e siga”!

Hoje é u dia preparado nos céus para decisão! Posso lhe perguntar algo? Você não esta meio perdido? Confuso? 
Inseguro(a)? tem certeza que está seguindo a Cristo? 

Quando fazemos um caminho rotineiro, sabemos que em alguns lugares é impossível passar!!! Exemplo, se você 
está indo ao Rio de Janeiro, é impossível você passar no Paraná! Porque? São lugares opostos! A não ser se você 
está vindo do SUL do Pais... Tem certeza que para seguir JESUS você precisa passar nestes lugares que você tem 
passado? Muitas vezes na MENTIRA, Na IRA, Na PREGUIÇA, na INFIDELIDADE...

Ajuste sua rota, descida para onde quer ir... Assuma, seja HOMEM, MULHER, E SIGA JESUS!
Deuteronômio 11:26 Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição; 
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