
 

 

 

A nossa direção vem de Deus!
 

Em nossa Palavra de hoje vamos falar sobre 

as nossas decisões e principalmente sobre a 

necessidade de sermos guiados por Deus nas nossas 

ações. É importante dizer que a maioria das pessoas 

sofre para tomar decisões, sejam elas simples (como 

que roupa usar ou fazer ou não uma determinada 

compra), sejam elas grandes e complexas, (como 

altos investimentos, com quem se casar ou ainda uma 

mudança de emprego).  

Isso acontece pelo fato de que decidir 

envolve muitas incertezas e riscos, além de medo das 

consequências, medo de mudanças e do 

desconhecido. Para nós que somos cristãos, o 

processo de tomada de decisão com frequência revela 

a temperatura da nossa fé. A maneira como tomamos 

decisões mostra o quanto decidimos confiar que Deus 

pode e quer nos guiar.  

A grande verdade é que todos nós precisamos 

de ajuda e orientação na hora de tomarmos decisões 

importantes e a boa notícia é que Deus ama e deseja 

nos ajudar em nossos processos de tomada de direção 

e quer ser o nosso guia.  

O Rei Davi sabia muito bem disso, e ele foi 

um grande rei e homem de Deus porque escolheu 

sempre consultar a Deus antes de uma decisão 

importante. Hoje vamos estudar um grande exemplo 

de como o Rei Davi consultava o Senhor e por isso 

era tão bem-sucedido. Convide a todos para lerem o 

TEXTO BÍBLICO: 1 Samuel 23.1-14. 

Neste texto bíblico observem a maravilhosa 

interação entre Davi e Deus e como Deus o guiou 

claramente em suas decisões. Assim, vejamos 

princípios para tomada de decisão, seguindo a 

direção de Deus e sua palavra:  

 

1. Para algumas decisões não é necessário 

orar a respeito, pois são comportamentos morais e 

cristãos. Em alguns casos precisamos apenas 

conhecer a Palavra de Deus. Por exemplo, nem 

preciso perguntar para Deus se posso roubar material 

de escritório na empresa em que trabalho, ou se posso 

mentir, ou ter ódio e preconceito, etc. Pois, se algo é 

contrário à Bíblia, está claro que não devemos fazer. 

 

2. Para algumas decisões não dependemos 

só das questões morais, mas precisamos ter um 

raciocínio santificado. Há questões que não estão 

claramente definidas na Bíblia, como matar e roubar,  

 

 

 

mas que podemos entender claramente como agir 

através de princípios dados por Deus.  

Por exemplo, A Bíblia não diz que devemos 

chegar ao trabalho no horário, mas ensina sobre o 

princípio do “plantar e colher” em Gálatas 6.7. Além 

disso, ensina que devemos trabalhar como se 

estivéssemos servindo ao Senhor (Cl 3.23). 

 

3. Situações em que devemos orar 

sinceramente como fez Davi até descobrirmos a 

vontade de Deus. Há situações importantes em que 

não há certo ou errado e não se tem uma passagem 

bíblica que se aplique diretamente. Há muitas 

encruzilhadas em que temos de tomar uma decisão.  

O que fazer se queremos a vontade de Deus 

em todas as coisas? Todos nós que desejamos a 

orientação de Deus em nossas decisões devemos orar 

muito e esperar cheio de fé até descobrir a vontade de 

Deus para coisas importantes, tais como: que 

profissão seguir, uma mudança de cidade ou de 

emprego, com qual pessoa casar, se deve ou não 

comprar aquela casa, etc. Inclusive, é muito 

importante termos conselheiros e recebermos uma 

orientação pastoral.  

Entenda que Davi queria ser conduzido por 

Deus em cada situação. E ele sabia que sempre que 

Deus nos conduz estaremos debaixo de um tipo de 

“guarda-chuvas” com todos recursos divinos que 

precisarmos, como sabedoria, graça, recursos 

financeiros, etc.  

Davi pediu orientação e Deus disse para ele ir 

em frente. Claro que se Deus disse para ir, a vitória 

estava garantida e Deus daria os recursos para a 

vitória. Isto é tremendo! Mas Davi ainda considerou 

que podia estar errado, ter entendido errado e 

humildemente pediu confirmação.  

 

Conclusão: Que situações estamos 

enfrentando hoje? Permita que Deus o guie em todas 

as suas decisões! Vale a pena ser como Davi e buscar 

sempre a vontade de Deus. 
 

SEMANA 16 À 22 DE 

MARÇO DE 2020! 

“Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se 

apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o 

em todos os teus caminhos, e ele endireitará as 

tuas veredas”. Provérbios 3:5-6 


