
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 

4° Tema: DECIDA AVANÇAR PARA SEU DESTINO 
DIVINO 

1ª. Semana, COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ, 

2ª. Semana VEJA OS SINAIS DE PARE,  

3ª Semana PERMANEÇA NA PRESENÇA 

4ªDECIDA HOJE AVANÇAR PARA O SEU DESTINO DIVINO! 

Gênesis: 12:2 "Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei            
famoso o seu nome, e você será uma bênção.” 

-Deus chamou Abrão, um homem de UR na Mesopotâmia, uma terra           
onde o povo adorava a lua, um falso deus chamado Nana. 

Deus encontra no meio deste povo um homem idoso de 75 anos, fiel. E              
Ele decidiu AVANÇAR... 

● Para que você avance para o seu DESTINO, tenha... 

 

1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS: 
Gn 12: v. 1a.“Então o SENHOR disse a Abrão”  

Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional,        
mas precisamos da espiritual.  

A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a         
sensibilidade espiritual, pode alinhar o emocional. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8+


2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU CONFORTO     
PESSOAL: Gn 12 v. 1b. "Saia da sua terra, do meio dos seus             
parentes e da casa de seu pai,”  

Não existe avanço sem entrega. Como Decidir Mudar a Vida sem           
AVANÇO? 

Para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar              
alguns passos para longe da sua segurança! 

A ordem de Deus foi SAIA e VÁ.  

3. OBEDIÊNCIA EM FÉ PARA ARRISCAR ATRAVÉS DO       
DESCONHECIDO: Gn 12 v. 1c. “e vá para a terra que eu lhe             
mostrarei.” 

Deus hoje te chama para se aventurar para um novo território.  

SE DEUS ESTÁ TE CHAMANDO PARA IR, VOCÊ PRECISARÁ SE          
MOVER DE ONDE ESTÁ.  

 

4. VISÃO PARA ENXERGAR ALÉM DE ONDE VOCÊ ESTÁ: Gn 12v.          
2 "Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso            
o seu nome, e você será uma bênção.”  

 

5. FÉ PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA E CUIDADO DE DEUS:         
Gn 12:v. 3. “Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os           
que o amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra             
serão abençoados". 

Pare de dar desculpas! Avance! Dê seu passo de fé, mesmo sem TER             
dinheiro, ou VER algo. Sem fé é impossível agradar a Deus (Hb. 11:6). 

Basta ter fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Deus vai             
aperfeiçoar.  ESCOLHA AVANÇAR 

 



6. LIDERANÇA PARA LEVAR TODOS OS SEUS COM VOCÊ: Gn         
12bvs. 4-5. “Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi            
com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã.            
Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que           
haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã; partiram          
para a terra de Canaã e lá chegaram.”  

 

Você pensa que todo mundo quis ir? Será que a esposa de Ló queria ir?               
E servos, será foram resmungando? Mobilize pessoas para ir junto com           
você e mudar realidades! NAO DEIXE A PARALIZIA DOS OUTROS          
PARALIZAR VC! 

 

7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA: Gn 12v. 6. “Abrão          
atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém.            
Naquela época os cananeus habitavam essa terra.”  

Nesta primeira etapa da viagem foram cerca de 800km. De sol, deserto e             
perigos. Siquém hoje é a cidade de Nabulus na Cisjordânia. TENHA           
DISPOSICAO 

 

8. GRATIDÃO PELOS PRESENTES DE DEUS DURANTE SUA       
JORNADA: Gn 12 vs. 7-8. “O SENHOR apareceu a Abrão e           
disse: "À sua descendência darei esta terra". Abrão construiu ali um           
altar dedicado ao SENHOR, que lhe havia aparecido. Dali         
prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou           
acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um            
altar dedicado ao SENHOR e invocou o nome do SENHOR.” 

Pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais que está contigo.             
Ele dá presença, mimos, para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir. 

QUEM NÃO PARA PRA RECONHECER E AGRADECER  

NÃO CHEGA BEM AO SEU DESTINO 

 



Comece, dê o primeiro passo, e deixe que Deus vai cuidar de todo o              
restante da jornada! 

 

 CONCLUSÃO: 

 
“Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará  
até ao dia de Jesus Cristo;”  
 Filipenses 1:6 

 
 
• VOCÊ NÃO TEM QUE TER FÉ PARA TERMINAR. 
 
• VOCÊ PRECISA TER FÉ PARA COMEÇAR. 
 

Vamos ao nosso destino? A MUDANÇA ESTA LOGO ALI NA FRENTE…           
ENTAO BORA AVANCAR… 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/1/6+

