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A vida é repleta de momentos de 
decisão, desde o que comer e vestir 
até decisões mais complexas, como 
qual oportunidade de emprego acei-
tar. Seja de uma forma ou de outra, a 
vida exige respostas a todo momento. 
Em um fórum para pessoas indecisas, 
encontrei a seguinte frase: “A indeci-
são paralisa. É melhor decidir, mesmo 
tendo a possibilidade de falhar". Isso 
me levou à refletir sobre os indeci-
sos, que acabam se tornando “mor-
nos”: “Assim, porque és morno e não 
és frio nem quente, vomitar-te-ei da 
minha boca”, Ap 3.16. Utilizando uma 
expressão bastante popular, poderí-
amos dizer que não dá pra ficar “em 
cima do muro”. Ou você escolhe estar 
de um lado ou do outro. Dessa mes-
ma maneira, Moisés disse ao povo 

2º Trimestre de 2022
Tema: O Pentateuco

O poder da decisão

PÁGINA  1 / 2

que decidisse quanto a uma vida com 
Deus ou uma vida longe de Deus.

Para ajudar você a ser uma pessoa 
decidida, separamos sete passos im-
portantes para evitar a paralisia que a 
dúvida acarreta!

1. Não se apresse ao tomar decisões 
importantes – Pv 4.26.

2. Peça sabedoria a Deus para tomar 
a decisão correta – Tg 1.5,6.

3. Aconselhe-se com pessoas sábias 
– Pv 11.14.

4. Não confie apenas em seus senti-
mentos – Pv 14.12.

5. Busque sabedoria nas Escrituras – 
2Tm 3.16,17.

6. Confie que o SENHOR fará o me-
lhor – Pv 16.3.

7. Medite: a sua decisão glorifica a 
Deus? – 1Co 10.31.

As últimas As últimas 
palavras de palavras de 
MoisésMoisés
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E não se esqueça: as suas decisões geram consequências, boas ou ruins! Vejamos 
alguns exemplos bíblicos:

  Decisão     Consequência

Adão e Eva comeram a fruta proibida Morte, banimento do Éden e dor

Caim ofereceu um sacrifício inacei-
tável 

Foi repreendido por Deus e, após 
matar o irmão, sofreu duras penas

Noé foi justo Foi considerado reto e salvou a hu-
manidade

Abraão obedeceu a Deus e quase en-
tregou o seu filho no altar

Foi considerado amigo de Deus, o 
pai da fé, e recebeu promessas

Moisés escolheu a Deus, em vez de 
escolher ser chamado filho da filha de 
Faraó

Tornou-se líder de uma grande na-
ção e a guiou, com muitos sinais, pelo 
deserto

Paulo se arrependeu, obedeceu e se 
batizou 

Tornou-se o apóstolo dos gentios e 
um dos maio-res escritores da Bíblia 
Sagrada

Que suas decisões sejam sempre assertivas. Acima de tudo, escolha servir ao 
Senhor de todo o coração.

“O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será trans-
tornado”, Pv 10.8.


