
 

 

SEJA DETERMINADO!

 

 Introdução: Para iniciar a reunião de 

hoje faça a leitura de Jó 22:28 na versão ARC. 

A DETERMINAÇÃO é uma forte inclinação 

para alcançar algo desejado. Podemos também 

definir a palavra determinação, como a 

qualidade de permanecer firme num objetivo. 

Trata-se de uma qualidade imprescindível para 

uma pessoa alcançar um sonho. O texto lido 

como base, nos ensina que quando uma pessoa 

determina fazer algum negócio, ele fica firme no 

seu propósito. Nesta reunião vamos aprender 

juntos: 

 

TRÊS LIÇÕES SOBRE 

DETERMINAÇÃO. 

 

1ª Lição – Ser determinado é uma 

questão de escolha e decisão. Daniel 1:8 

O homem é um realizador por 

excelência. Em Gn 1:26 a 28 diz que Deus criou 

o homem para frutificar, dominar e sujeitar a 

terra. Deus o criou com a capacidade de lançar 

as bases para o seu futuro através de suas 

escolhas. Não se contaminar com a porção do 

rei, foi uma ESCOLHA e consequentemente 

uma decisão que Daniel determinou em seu 

coração. PERGUNTA: Com suas palavras, 

comente qual a sua definição de uma pessoa 

determinada? ou Em sua opinião qual o segredo 

para ser uma pessoa determinada? 

 

2ª Lição – A determinação é um dos 

segredos para prosperidade (em tudo). Daniel 

6:7-10 e v.28 

A determinação fez toda diferença na 

vida de Daniel. Quando ele determinou não se 

contaminar com a porção do Rei, foi promovido 

de escravo para governador, e foi esta mesma 

determinação que o levou a continuar orando só 

a Deus, e não dobrou os joelhos diante do Rei 

Dario para lhe fazer petição. O versículo 28 diz 

que foi esta atitude que o fez prosperar. 

PERGUNTA: Você já conquistou algo usando 

como base a determinação? 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Lição – Pessoas determinadas 

nunca desistem – Neemias 1:1-4 - 2:4-5 - 6:15-

16 

Deus sempre honra pessoas 

determinadas. Neemias recebeu de Hanani um 

relatório negativo de sua Pátria, dizendo que os 

que sobreviveram ao exílio estavam em grande 

aflição e humilhação, os muros de Jerusalém 

estavam derrubados e suas portas queimadas. 

Mesmo diante de uma situação de total 

adversidade ele não desanimou. Neemias se 

levantou, venceu toda oposição e liderou a 

reconstrução dos muros de Jerusalém, vencendo 

muitas oposições, nos ensinando que pessoas 

determinadas nunca desistem. PERGUNTA: Em 

sua opinião, qual o maior inimigo que nos 

impede sermos pessoas determinadas? 

 

Conclusão: Com Daniel e Neemias, 

aprendemos que uma pessoa determinada vence 

qualquer adversidade em sua vida, pois o Deus a 

quem servimos nos criou para vencer. Por isso 

podemos declarar que podemos todas as coisas 

Naquele que nos fortalece (Fl 4:13), e em Cristo 

Jesus somos mais que vencedores (Rm 8:37). 

SEMANA 13 À 19 DE 

SETEMBRO  DE 2021. 

Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e 

a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22:28 ARC 


