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VIDA CONTAGIANTE Estudo 008 DETERMINACAO CONTAGIANTE 
Como posso ter uma determinação contagiante? Quando eu foco no propósito, eu gero força para               
superar obstáculos,  e então minha determinação é contagiante... 

 
ANDE SEMPRE BEM ACOMPANHADO: 2 Reis 2.6 “Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, pois o                
Senhor me enviou ao rio Jordão" Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não                   
te deixarei ir só! Então partiram juntos.” 
Eliseu não queria andar sozinho e mais, fez a escolha certa de quem iria fortalecer sua vida, se                  
andasse ao seu lado. Posteriormente em sua vida, fez mais milagres que seu mestre Elia 
Fuja das más companhias. Ande ao lado de pessoas de Deus, gente que o fortalecerá. Gente                
saudável, inteligente, bem resolvida, forte. Quer ser grande, ande com os grandes! ANDE COM OS               
FRACOS PARA SOCORRER... ANDE COM OS FORTES PARA SER FORTALECIDO. 
 
FUJA DAS MÁS INFLUÊNCIAS E COMPANHIAS: 1 Coríntios 15.33“Não se deixem enganar: as             
más companhias corrompem os bons costumes.” Sua determinação também será medida pelas            
pessoas que estão à sua Volta. PESSOAS HONESTAS NÃO ANDAM COM PESSOAS            
CORRUPTAS. 

 
MANTENHA UM CORAÇÃO APRENDIZ: 2 Timóteo 3.14 “Quanto a você, porém, permaneça nas             
coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.” Ser discípulo                 
de Jesus e não ser aprendiz, não ser tratável é um contrassenso, porque discípulo é sinônimo de                 
aprendiz. PARA SER DETERMINADO SERÁ NECESSARIO APRENDER,REAPRENDER E        
RETER. 

 
PEÇA A DEUS POR MAIS FÉ: Lucas 17.5 “Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa                
fé!” 
A FÉ pode e deve ser buscada, porque nossa vida é fortalecida pela fé. Ela pode e deve ser                   
alimentada e fortalecida. Você pode crescer na fé a cada dia. Você tem pedido sinceramente a Deus                 
para que sua fé cresça? Porque você está consciente de que tudo de mal no mundo está crescendo.  
 
MANTENHA SEU FOCO FIRME NA FÉ EM JESUS: Romanos 1.17 Evite distrações. O mundo está               
cheio de coisas que em um primeiro momento não é pecado. “Como está escrito: O justo viverá pela                  
fé.” Mc 11:22 “Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus.” 2Co 5:7?“Porque vivemos por fé, e não                
pelo que vemos.”  
Sua fé o guiará, protegerá, sustentará e fortalecerá em todos os momentos. 
 
SUSTENTE A SUA FÉ E ELA SUSTENTARÁ VOCE Vejam que recomendação importante para o              
nosso fortalecimento: “Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.” 
Tiago 1.3 
 
GERE DISCÍPULOS ESPIRITUAIS: João 15.8 “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem              
muito fruto; e assim serão meus discípulos.”  A nossa determinação vai gerar vidas...Faça              
discípulos, não religiosos. Melhor é serem dois, do que um. 
 
CONCLUSÃO: 
 
Você deseja ser determinado e contagiar ou deseja ser fraco e contaminar? 
 
DEUS É A NOSSA FORÇA E VITÓRIA. SUA CARNE É SUA FRAQUEZA E DERROTA! 
 
Qual é sua resposta para você mesmo e para Deus hoje? 
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