
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCERNIMENTO PARA TOMAR DECISÕES– SEMANA 1 

 

QUEBRA GELO -  Use o “Compartilha” 

APRESENTAÇÃO - Os membros se apresentam 

LOUVOR - Cantem juntos 2 canções 

AVISOS - Atenção aos eventos da Igreja Família. Participe! 

 

INTRODUÇÃO 

Mateus 22.29 

 

Uma decisão muitas vezes é um caminho que não tem volta. Por isso precisamos ter muita 

atenção antes de tomar uma direção.  

  

Sua vida é algo muito sério para ser levada como uma brincadeira ou jogo de sorte. Você tem 

buscado o discernimento de Deus antes de tomar uma decisão? Pense muito e ore mais ainda 

para depois decidir qualquer coisa. 

  

Existe uma diferença entre o certo e o errado, como entre as trevas e a luz. Por isso Jesus 

disse que erramos quando não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. 

 

Como podemos conhecer estas duas coisas?  

 

As Escrituras você pode conhecer através da leitura bíblica e ao ouvir a pregação do 

evangelho.  

  

O PODER DE DEUS pode ser conhecido através da vida de oração onde você experimenta 

os milagres do Senhor para sua vida. Ao conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você fica 

protegido de muitos erros, pois o Espírito Santo te lembra as palavras do Senhor e te ensina o 

que você precisa saber (João 14.26). 

  

Proponho algumas perguntas para você responder antes de decidir: 

Primeiro reflita nestes dois versículos: 

  

"Tudo me é permitido", mas nem tudo convém. "Tudo me é permitido", mas eu não deixarei 

que nada domine. 1Coríntios 6:12 

  

"Tudo é permitido", mas nem tudo convém. "Tudo é permitido", mas nem tudo 

edifica.1Coríntios 10:23 

  

Agora pergunte para si mesmo a respeito de sua decisão: 

  

 É lícito? (Permitido?) 

 Convém? (Vai ser bom?) 

 Compromete sua liberdade? (Ou é algo que te escraviza e te domina?) 

 É coerente com o Senhorio de Cristo? (Ou enfraquece sua fé?) 

 É útil para outras pessoas? (Ou serve só para seu egoísmo?) 

  

RESULTADO 

  

1. Se você pode responder positivamente a todas as perguntas, vá em frente com 

certeza. 

2. Se disser sim a algumas e não a outras (tem dúvida), ore e busque a solução na 

palavra de Deus até que tenha plena certeza, para então agir. 

3. Se a resposta for negativa em todas as perguntas, você corre grande risco e não deve 

continuar. 
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Como diferenciar o certo do errado? 

  

Vamos aprender um pouco sobre discernimento: 

  

1- Através do Espírito Santo - João 14.26 

“Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 

coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse”. 

  

O Espírito Santo nos ajuda a entender e discernir entre o certo e o errado nos lembrando das 

palavras de Jesus (João 14.26) e nos avisando do perigo “quando te desviares para a direita e 

quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, 

dizendo: Este é o caminho, andai por ele” (Isaías 30.21). 

  

O crente ao aceitar Jesus recebe a presença intercessora do Espírito Santo (Romanos 8.26) e 

à medida que se reveste desta presença, é capacitado por Deus com uma “unção que vem do 

Santo e todos tendes conhecimento” (I João 2.21). 

 Você tem buscado a direção do Espírito Santo em suas decisões? 

 Peça ao Espírito Santo que te fale com clareza! 

UMA IGREJA FAMÍIA, VIVENDO O AMOR DE CRISTO,  

ALCANÇANDO O PRÓXIMO E FORMANDO DISCÍPULOS!  
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 2 - Através do sentimento do coração - Jeremias 31.31-34 
  

"Estão chegando os dias", declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a 

comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que 

fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito; 

porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 

Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, 

declara o Senhor: Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus 

corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao 

seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: Conheça ao Senhor, porque todos eles me 

conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. "Porque eu lhes perdoarei a 

maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados". 

 

O coração humano é enganoso (Jeremias 17.9), mas quando nos convertemos recebemos um 

novo coração sensível à vontade de Deus. Então Deus mostra Sua vontade em nossos 

corações quando oramos (Filipenses 4.6-8) e sentimos paz no coração e através da leitura da 

Bíblia (Salmos 119.105) que fala ao nosso coração nos dando convicção do que queremos 

ser for da aprovação do Senhor. 

  

“Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração” (Salmos 37.4), ou seja, 

primeiro se deve agradar a Deus e depois o Senhor satisfaz o desejo do coração. Quando 

entregamos o coração para Jesus, estamos dando autoridade sobre nossas vontades, 

sentimentos e emoções. Se o Espírito Santo habita neste novo coração, e o que a pessoa quer 

fazer é da vontade de Deus, haverá paz entre a pessoa e o Espírito de Deus (Jeremias 29.11).  

 

Mas se o que a pessoa quer fazer não é da vontade do Senhor, então o Espírito Santo começa 

a incomodar este coração.  

Você tem sentido paz em seu coração antes de tomar uma decisão, ou ficar perturbado? 

 Seu coração é de Jesus, Ele é quem deve dirigir suas vontades e decisões! 
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3 - Através da renovação da mentalidade - Romanos 12.1 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês. Não se 

amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua 

mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus”. 

  

João Wesley ensinava que um cristão deve ter “coração aquecido e mente esclarecida”. 

 

Sua consciência deve estar muito tranquila ao tomar uma decisão. Então, se estiver nervoso 

ou ansioso, desde já, há um ALERTA para não se precipitar. Não se deixe levar somente por 

emoções. 

Renove sua mente. Faça uma higiene mental. 

Pare de ficar pensando só no passado negativamente. 

 

Embora sua cabeça não tenha a tecla “delete”, você tem “o sangue de Cristo, que, pelo 

Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de 

obras mortas, para servirmos ao Deus vivo!”(Hebreus 9.14). 

  

Quando a pessoa não entende a vontade de Deus, têm cauterizada a própria consciência” 

(1Timóteo 4.2). Por isso, chega de barulho que muitas vezes serve para ocupar sua cabeça 

impedindo-a de pensar.  Leia livros de edificação, especialmente a Bíblia que é o Livro dos 

livros. Ouça e cante louvores, se ‘quem canta os males espanta’ quem adora alcança a 

presença de Deus.  

 

Precisamos treinar nossa mente para fazer a vontade de Deus revelada em sua Palavra “ 

levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo” (2Coríntios 10.5) e renovar a nossa 

mentalidade sabendo que já temos a “mente de Cristo” (1Coríntios 2.13-16),  

  

Ou seja, os pensamentos de Jesus são ministrados em nossa cabeça quando recebemos Jesus 

como Senhor e Salvador, mas devemos usar o “capacete da salvação” (Efésios 6.17) para 

proteger de infiltrações de pensamentos mundanos e destrutivos. Uma mente renovada não 

aceita fazer algo errado mesmo que seja provocado ou tenha um impulso negativo. Sua 

consciência age a favor de realizar a vontade de Deus em tudo. 

 Você tem entendido com clareza a vontade de Deus em sua mente? 

 Deixe Deus controlar seus pensamentos e te dar plena certeza em tudo que faz! 

  

Receba o Espírito de Discernimento! 

  

CONCLUSÃO 

Isaías 8.11-13 

  

É preciso tomar muito cuidado com os pensamentos do mundo que procuram confundir os 

servos de Deus. O pecado muitas vezes aparece camuflado “para enganar, se possível, os 

próprios eleitos” (Mateus 24.24). Jesus deixou claro que o caminho largo e fácil não é a 

vontade de Deus (Mateus 7.13).  

 

Então antes de tomar uma decisão questione você mesmo se o que vai fazer é da vontade de 

Deus.  

  

Ouça a voz do Espírito Santo. Se você sentir paz em seu coração e tiver convicção em sua 

mente, com certeza o que vai fazer é da vontade de Deus. 

  

A vontade de Deus sempre é o melhor para você! 

 



DESAFIOS DA SEMANA 

1. Desafie cada membro a trazer visitantes na próxima reunião. (CONTINUE 

DESAFIANDO, continue até ver seu GCEM cheio de visitantes) 

2. Desafio do GCEM: Jejum e oração pela SALVAÇÃO DE ALMAS.  

3. Sempre deixe uma cadeira vazia para lembrar que precisamos convidar novas pessoas 

a nossa reunião de GCEM. 

4. Ore pelos projetos e desafios que Deus tem colocado para a nossa Igreja (missões, 

construção, novos membros). Precisamos de recursos espirituais, materiais e 

financeiros para viabilizar os muitos desafios a cumprir. 

5. Cadastre TODOS os participantes do seu GCEM no Célula in e lance o relatório de 

presença toda semana. Se precisar de ajuda, seu supervisor ou a Secretaria da Igreja 

está a sua disposição. 

6. Ore pelo Pastor Daniel e sua família e pela nossa Igreja. 

 

Querido líder, esse roteiro deve ser seguido por todos os GCEM´s para que haja unidade de 

propósitos. Deus te abençoe 

 

ESPECIAL 

SEMANA DO CLAMOR 

05 a 08 de novembro 

03 a 06 de dezembro 

Domingo às 10h, 17h e 19h 

Segunda a quarta 7h, 15h e 19h30 

Templo 

CURSO DE NOIVOS 
Anexo ADM 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

CURSO DE BATISMO 
Galpão 24/7 

INFORMAÇÕES: +55 31 3384-3915 

PROGRAMA REDE SUPER 
Sábado às 11h30 

Domingo às 0h30 

CULTO DAS PRINCESAS 

PRA. SARAH SHEEVA 

OIUTUBRO A DEZEMBRO 

 

10, 17, 24 E 31 DE OUTUBRO 

09 *, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO 

07*, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO 

 

19H30 (TERÇAS) NO TEMPLO 

*DEVIDO A SEMANA DO CLAMOR, SOMENTE ESSA 

LIÇÃO SERÁ MINISTRADA QUINTA-FEIRA 

 

NÃO É PERMITIDO A ENTRADA DE HOMENS E  

MENINOS ACIMA DE 2 ANOS 

 

AGENDA 

GUIADOS POR DEUS 
14 de outubro (sábado) às 19h30  

Anexo ADM 

VIGÍLIA ADOLESCENTES 
20 de outubro (sexta) às 20h 

Templo 

CULTO DE MULHERES 

21 de outubro (sábado) às 17h 

Outubro Rosa 

Templo 

CULTO ESPECIAL 

PART. DAS CRIANÇAS 

22 de outubro (domingo) 

10h e 19h 

Templo 

CULTO HOMENS EM FOCO 

30 de outubro (segunda) às 19h30 

A Reforma Trabalhista 

Templo 

BATISMO  

ALELUIA! 

VAMOS CELEBRAR JUNTOS! 

5 DE NOVEMBRO (DOMINGO) ÀS 19H 

TEMPLO 

SEMANA ESPECIAL 

21 ANOS  

CENTRAL DO BARREIRO 

5 A 8 DE NOVEMBRO 

A IGREJA FAMÍLIA ESTÁ EM FESTA! 

TEMPLO 

CONGRESSO DA FAMÍLIA 

17 E 18 DE NOVEMBRO 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 

TEMPLO 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

SEGUNDA| 20H 
MULHERES INTERCESSORAS 

Anexo Administrativo 

TERÇA | 15H 
TARDE DE MILAGRES 

Templo 

QUARTA | 19H30 
NOITE DA UNÇÃO 

Templo 

SEXTA | 20H 
ADOLESCENTE CENTRAL 

Templo 

SÁBADO | 20H 
MOCIDADE CENTRAL 

Templo 

DOMINGO 

9H – ESCOLA BÍBLICA  

Galpão 24/7 

10H, 17H e 19H - CULTO DA FAMILIA  

Templo 

 


