
SERIE 
 Decisões Para Mudar sua Vida! 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; 
eu o aconselharei e cuidarei de você.” Salmos 32:8 

SERÃO  7 SEMANAS TOMANDO  DECISÕES: “Você não precisa ter fé para concluir, basta ter 
fé para dar o primeiro passo” Craig Groeschel 

 

 

1º Tema: COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ 

“Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode            
começar hoje e fazer um novo final.”  Maria Robinson 

● Introdução: 

 

Qual é sua história de vida? 

Talvez exista capítulos nela que você não queira compartilhar com          
ninguém ou mesmo nunca falou. 

Coisas que fizeram com você ou coisas que fez que não gostaria de ter              
feito, quebrou valores ou promessas feitas.  

Já feriu pessoas? Foi a lugares onde não deveria ter ido? Ou com quem              
não deveria ter ido? 

Já cedeu desejos egoístas e pecaminosos e decepcionou a Deus a você            
mesmo e pessoas que você ama? Já negligenciou sua família?  

Talvez, você não goste dos capítulos escuros e sóbrios... eu não sei! 
Mas, olhe para cá, existe uma grande notícia sobre a sua história: ELA             
AINDA NÃO ACABOU! 

Nunca é tarde demais para um novo começo. Não importa o que você             
fez ou deixou de fazer. Não importa o quão duro ou teimoso você tenha              
sido até aqui, a grande questão é você tem novos capítulos para            
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escrever da sua história. Você pode COMEÇAR algo novo com Deus!           
Deixe Deus te ajudar a fazer algo novo, maior e melhor.  

OS ACONTECIMENTOS RUINS DO PASSADO NÃO PODEM SER        
APAGADOS, MAS PODEM SER REDIMIDOS E NÃO REPETIDOS 

Não é tarde demais para mudar!  

 

● Se você deseja, COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ: 
 

1. COMECE MESMO PEQUENO: Zacarias 4:10a Zacarias: 4. 10.        
Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas?  

Comece com Pequenos passos, a partir de onde você estiver. Comece           
dando acenos para Deus e para as pessoas de pequenas mudanças.  

“Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas” 
Vicent Van Gogh 

Pequenas disciplinas e sábias decisões de vida! Um passo em direção           
ao grande sonho. Não é sobre começar um novo negócio ou escrever um             
livro. Pode ser bem mais simples. Pode ser a decisão de diariamente            
passar o fio dental entre seus dentes! 

Seja fiel às pequenas coisas, nela está a o inicio de grande coisas. Uma              
vida indisciplinada nunca conduz a produtividade e o progresso.  

O caminho para disciplina começa com decisões diárias! 

PEQUENAS COISAS QUE NINGUEM VÊ GERAM RESULTADOS QUE        
TODO MUNDO DESEJA 

1 COMECE MESMO PEQUENO 
2. CUIDE DOS DETALHES: Daniel 6:4-5 “Diante disso, os        

supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel         
em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não        
puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel; não era           
desonesto nem negligente.Finalmente esses homens disseram:      
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"Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a         
menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele" 

O Rei Dario era regente da Pérsia, com o crescimento, e ele designou             
120 administradores/governadores (Satrapas), para o Reino, Daniel foi        
um dos escolhidos. 

Ele tinha um espírito EXCELENTE, se destacou dentre todos os          
escolhidos, e logo passou a administrar todo Reino para o Rei. 

Pergunta: Ele fez isto da noite para o dia? Óbvio que não!  

Daniel tinha uma aliança com Deus de SANTIDADE e ORAÇÃO. Ele           
decidiu não comer comida contaminada e decidiu orar ao seu Deus 3            
vezes ao dia.  

DEUS SE IMPORTA COM VOCÊ, Deus deseja que você SEJA, antes           
que você FAÇA! 

“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados” 
1 Tessalonicenses 4:3 

Daniel começou com o que tinha em mãos, e cuidou dos pequenos            
detalhes. Cuide da sua vida daqui para frente em cada detalhe. Não            
deixe brechas! 

Finanças, relacionamento, promessas, palavras, trabalho, seu      
testemunho sempre voltará positivo ou negativo.  

Não é ser apenas detalhista. Mas, sim, ser zeloso com os detalhes. 

SÓ CONSTRUIMOS A CULTURA DA EXCELÊNCIA OBSERVANDO       
OS DETALHES Isto serve para vida, para os ambientes e coisas! 

1 COMECE MESMO PEQUENO 
2 CUIDE DOS DETALHES:  

 
3 PRIORIZE UMA SÓ COISA: Lucas 10:41-42 “Respondeu o        

Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com         
muitas coisas; todavia apenas uma é necessária” 

Talvez hoje você já esteja pensando em começar, duas, três ou quatro            
coisas em sua vida. Não faça isto.! 
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Jesus hoje está perguntando para você: O que é mais necessário? Uma            
coisa só! 

O Salmista e Rei Davi, um dia também pediu uma coisa só, diante de              
tudo que poderia pedir.  

“Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente: é habitar na             
casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do               
Senhor e contemplar o seu santuário.” Salmos 27:4 

Seu sábio filho, Rei Salomão também, fez o mesmo: 

“Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que            
quiser, e eu lhe darei". Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu            
possa liderar esta nação, pois, quem pode governar este teu grande           
povo?" 
Deus disse a Salomão: "Já que este é o desejo de seu coração e você               
não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus            
inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar          
o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas               
também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de            
você teve e nenhum depois de você terá" 2 Crônicas 1:7-12 

Davi e Salomão só pediram uma coisa: Davi a PRESENÇA e Salomão a             
SABEDORIA. 
1COMECE PEQUENO, 2 CUIDE DOS DETALHES, 3 PRIORISE UMA COISA SÓ 

4 PROTAGONIZE SUA HISTÓRIA:  1 Reis 20:13-14 

“Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou:            
"Assim diz o Senhor: ‘Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas             
suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor’” 
"Mas quem fará isso? ", perguntou Acabe. O profeta respondeu: "Assim           
diz o Senhor: ‘Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão’ ".             
"E quem começará a batalha? ", perguntou. O profeta respondeu:          
"Você". 
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Quem vai começar a batalha perguntou o Rei. O profeta respondeu           
enfático: Você! Se você quiser que Deus faça, você precisa assumir sua            
posição e ir em direção a Ele e depois avançar para o seu alvo! 

 

- LEVANTE-SE, - VÁ PARA A PRESENÇA, - CORRA PARA SUA           
BATALHA! 

Você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir            
da sua batalha para mudar de vida! 

Qual a disciplina que você precisa abraçar para escrever a sua história! 

Qual é será o seu começo?  

QUAL É A PRIMEIRA COISA PARA MUDAR: (sscreva um lembrete) 

- Pense sobre o assunto, - Ore a respeito dele, - Converse com              
pessoas importantes de sua confiança sobre isto, - Medite sobre o           
asusunto, - Desenvolva um plano, - Comece logo! 

 

- CONCLUSÃO: Deus trouxe você aqui, para começar algo novo na sua            
vida. Ele deseja dar uma DIREÇÃO DIVINA para você 

- Chega de andar por religiosidade, vistas, sentimentos, ideologias e          
filosofias ou expectativas e visão dos outros.  

Você está vivendo sua história com Deus! Está é sua vida, e o tempo é               
único e seu! - Faça tudo para glória Dele: 

“Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do              
Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai”. 
Colossenses 3:17 

- 1ª COMECE ONDE VC ESTA! 1COMECE PEQUENO, 2 CUIDE DOS DETALHES,            
3 PRIORISE UMA COISA SÓ, 4PROTAGONIZE SUA HISTÓRIA: 

Quem nesta Noite está disposto de Fato a TOMAR A DECISAO           
de Começar de Onde está HOJE? VENHA A FRENTE E VAMOS           
ORAR! 
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