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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 1 

SEGUNDA-FEIRA – COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ 
 

Vamos meditar sobre a DIREÇÃO DIVINA e vamos refletir sobre 7 

DECISÕES QUE MUDARÃO SUA VIDA. 

Em Salmos 32:8 temos: “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você 

deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você.” 

E de Craig Groeschel ouvimos: “Você não precisa ter fé para concluir, 

basta ter fé para dar o primeiro passo” 

Então, COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ! Está é a primeira decisão a ser 

feita! 

“Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode 

começar hoje e fazer um novo final.” Maria Robinson 

Muitos dizem: “Minha história dá um livro”. Todos temos histórias que são 

ricas de aprendizado oportunidades de sabedoria e de mudanças de 

realidades. Logo, a pergunta é: Qual é sua história de vida? 

Talvez exista capítulos nela que você não queira compartilhar com 

ninguém ou mesmo nunca falou. Coisas que fizeram com você ou coisas 

que fez que não gostaria de ter feito. Talvez tenha quebrado valores ou 

promessas feitas. Tenha ferido pessoas. Enfim, muitas coisas das quais 

não se orgulha hoje. Foi a lugares onde não deveria ter ido, com quem 

não deveria ter ido. Já cedeu desejos egoístas e pecaminosos e 

decepcionou a Deus, a você mesmo e a pessoas que você ama. Já 

negligenciou sua família. Talvez, você não goste dos capítulos escuros e 

sombrios... eu não sei! 

Mas, ouça aqui, existe uma grande notícia sobre a sua história: ELA 

AINDA NÃO ACABOU! Nunca é tarde demais para um novo começo. 

Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa quanta 

teimosia você tenha tido até aqui, a grande questão é: você tem novos 

capítulos para escrever da sua história! Você pode COMEÇAR algo novo 

com Deus! Deixe Deus te ajudar a fazer algo novo, maior e melhor. 

OS ACONTECIMENTOS RUINS DO PASSADO NÃO PODEM SER 

APAGADOS, MAS PODEM SER REDIMIDOS E NÃO REPETIDOS 
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Logo, você tem oportunidades para transformar-se num tomador de 

decisões e mudar os rumos do enredo de sua vida. Tem flexibilidade 

para novas decisões nesta nova época de sua vida? Lembre-se de 

Salmos 32:8: “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve 

seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você.” Deus pode e quer orientar 

você. Peça isso a Ele e aprenda a ouvi-Lo. Ter a direção divina nas suas 

escolhas farão com que você tenha UM NOVO ANO! 

 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 1 

TERÇA-FEIRA - COMECE MESMO PEQUENO 
 

Não é tarde demais para mudar, pelo contrário, sempre é tempo de 

mudanças! O importante é você COMECAR ONDE VOCÊ ESTÁ. 

Uma importantíssima direção divina para nós nesta série é Zacarias 

4:10 

 
Está Escrito: “Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas 

terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel.” 

Ou seja, COMECE MESMO PEQUENO! Pequenos passos, a partir de 

onde você estiver... Comece dando acenos para Deus e para as pessoas 

de pequenas mudanças. 

 
“Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas” 

(Vincent Van Gogh) 

 
Pequenas disciplinas e sábias decisões de vida! Um passo em direção 

ao grande sonho. 

Não é sobre começar um ministério, abrir um novo negócio ou escrever 

um livro. Pode ser bem mais simples. Pode ser a decisão de passar o fio 

dental entre seus dentes diariamente! 

Madre Tereza de Calcutá já dizia: “Seja fiel às pequenas coisas, nela 

está a nossa grande força” 
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Perceba que uma vida indisciplinada nunca conduz para a produtividade 

e o progresso. Porque o caminho para a disciplina começa com 

decisões diárias! 

E PEQUENAS COISAS QUE NINGUEM VÊ GERAM RESULTADOS 

QUE TODO MUNDO DESEJA... 

Vamos analisar a história de Neemias, ele foi responsável pela 

reconstrução dos muros de Jerusalém e, nesse fato, podemos ver 

exatamente esse princípio na prática: ele começou pequeno e, à partir 

disso cresceu no seu objetivo. 

Vejamos alguns trechos de Neemias: 

“Cheguei a Jerusalém e, depois de três dias de permanência ali, saí de 

noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o 

que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por 

Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu 

estava montado. De noite saí pela porta do Vale na direção da fonte do 

Dragão e da porta do Esterco, examinando o muro de Jerusalém que 

havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo 

fogo.” Neemias 2:11-13 

 
Podemos dizer que Neemias estava em busca de informações, em 

pesquisa de mercado para elaboração de um ‘Plano de Negócios’. 

Planejar é importantíssimo para as melhores tomadas de decisões! 

 
“Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a situação terrível em que 

estamos: Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas 

pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que 

não fiquemos mais nesta situação humilhante.” Neemias 2:17 

 
Após o planejamento, a tomada de decisão de Neemias foi firme! E ele 

ainda teve coragem para convidar outros ao mesmo objetivo e teve 

grande poder de influência! Sabemos que nisso tudo Deus estava 

conduzindo, porque os planos de Neemias tinham a orientação do Deus 

de Israel! 
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“O muro ficou pronto no dia vinte e cinco de elul, em cinquenta e dois 

dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as 

nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois 

perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso 

Deus.” Neemias 6:15,16 

Que fantástico quando ‘as nações vizinhas’ percebem em nossas ações 

que nossas obras foram executadas com a ajuda de nosso Deus! 

Quando almejamos isso nossas ações serão bem executadas e todos 

verão quão grande é nosso Deus! Nisso Ele será também glorificado! 

Que tal refletir sobre tudo que você pode aprender com esses trechos de 

Neemias? Após esses aprendizados você poderá decidir começar 

pequenos. E, aos poucos, os grandes resultados virão naturalmente. 

Tenha uma prolongada meditação sobre os pequenos começos que 

trarão grandes mudanças! Até amanhã! 

 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 1 

QUARTA-FEIRA – CUIDE DOS DETALHES 
 

Em Daniel 6:4-5 temos: 

“Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para 

acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada 

conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel; 

não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: 

"Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos 

que seja algo relacionado com a lei do Deus dele". 

Para entendermos ainda melhor, é preciso que saibamos um pouco do 

contexto desse livro: O Rei Dario era regente da Pérsia e, com o seu 

crescimento exponencial, e ele designou 120 administradores para o 

Reino. Esses 120 governadores eram chamados de ‘Sátrapas’. 

Daniel foi um dos escolhidos. Ele tinha um espírito EXCELENTE, se 

destacou dentre todos os escolhidos, e logo passou a administrar todo 

Reino para o Rei. Pergunta: Ele fez isto da noite para o dia? Não! Ele 

tinha uma aliança com Deus de SANTIDADE e ORAÇÃO. Ele decidiu 
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não comer comida contaminada e decidiu orar ao seu Deus 3 vezes ao 

dia. Ele começou com o que tinha em mãos. E cuidou dos pequenos 

detalhes. 

DEUS SE IMPORTA COM VOCÊ. Deus deseja que você SEJA, antes 

que você FAÇA! 

“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados” 1 Tessalonicenses 

4:3 

Cuide da sua vida daqui para frente em cada detalhe. Não deixe brechas! 

Finanças, relacionamento, promessas, palavras, trabalho... seu 

testemunho sempre voltará positivo ou negativo. 

Não é ser apenas detalhista. Mas, sim, ser zeloso com os detalhes, 

porque SÓ CONSTRUIMOS A CULTURA DA EXCELÊNCIA 

OBSERVANDO OS DETALHES 

 
Isto serve para a vida, para os ambientes e para todas as coisas! 

 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 1 

QUINTA-FEIRA – PRIORIZE UMA SÓ COISA 
 

“Respondeu o Senhor: "Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta 

com muitas coisas; todavia apenas uma é necessária”. Esse tão 

famoso versículo, proclamado muito (e praticado ainda pouco!) está em 

Lucas 10:41-42. 

Marta estava ocupada e preocupada com muitas coisas. 

Muitos de nós somos parecidos com Marta nesse aspecto, 

queremos fazer tudo ao mesmo tempo, e quando vemos, não 

fizemos nada bem feito, ou até mesmo, não fizemos NADA! 

Talvez hoje você já esteja pensando em começar, duas, três ou quatro 

coisas em sua vida. Não faça isto! Vá com calma e comece uma coisa 

por vez. Vejamos alguns exemplos: 

• Comece orando 1 vez ao dia, depois vá crescendo nisso até ter o 

entendimento e a prática do “Orai sem cessar”. 

• Comece tirando 10% mensais para investir, e não gastar. 
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• Comece fazendo um Jejum, que nunca fez. 

• Comece lendo um capítulo da Bíblia por dia e vá avançando nessa 

prática. 

Jesus hoje está perguntando para você: O que é mais necessário? Uma 

coisa só! 

O Rei Davi, em Salmos 27:4 também pediu uma coisa só, diante de tudo 

que poderia pedir: “Uma só coisa peço ao Senhor e a peço 

incessantemente: é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha 

vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário.” 

Seu sábio filho, Rei Salomão também, fez o mesmo: pediu uma só coisa, 

e claramente: 

“Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que 

quiser, e eu lhe darei". Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu 

possa liderar esta nação, pois, quem pode governar este teu grande 

povo? "Deus disse a Salomão: "Já que este é o desejo de seu coração e 

você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus 

inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar 

o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas 

também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de 

você teve e nenhum depois de você terá". 2 Crônicas 1:7-12 

 
Davi e Salomão só pediram uma coisa: Davi a PRESENÇA e Salomão a 

SABEDORIA. 

 

 
SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 1 

SEXTA-FEIRA – PROTAGONIZE SUA HISTÓRIA 
 

Vejamos o que temos em 1 Reis 20:13-14 

“Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: 

"Assim diz o Senhor: ‘Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas 

suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor’” "Mas quem fará 

isso? ", perguntou Acabe. O profeta respondeu: "Assim diz o Senhor: ‘Os 

jovens soldados dos líderes das províncias o farão’ ". "E quem começará 
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a batalha? ", perguntou. O profeta respondeu: "Você". 

 
Quem vai começar a batalha? Perguntou o Rei. O profeta respondeu 

enfático: Você! Se você quiser que Deus faça, você precisa assumir sua 

posição e ir em direção a Ele e depois avançar para o seu alvo! 

Então, 

• LEVANTE-SE! 

• VÁ PARA A PRESENÇA DE DEUS! 

• CORRA PARA A SUA BATALHA! 

Você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir 

da sua batalha para mudar de vida! 

Qual a disciplina que você precisa abraçar para escrever o fim da sua 

história? E qual será o seu começo? 

QUAL É A PRIMEIRA COISA PARA VOCÊ MUDAR PARA AS SUAS 

DEMAIS DECISÕES? 

 
• Pense sobre o assunto, 

• Ore a respeito dele, 

• Converse com pessoas importantes de sua confiança sobre isto, 

• Durma com este assunto na cabeça, 

• Desenvolva um plano, 

• E, comece logo! 

Deus trouxe você aqui, para começar algo novo na sua vida. Ele deseja 

dar uma DIREÇÃO DIVINA para você. Vejamos algumas atitudes 

abençoadas a serem tomadas: 

• Chega de andar por religiosidade, vistas, sentimentos, 

ideologias e filosofias ou expectativas e visão dos outros. 

Você está vivendo sua história com Deus! Está é sua vida, e o tempo é 

único e seu! 

• Faça tudo para glória Dele: “Tudo o que fizerem, seja em palavra 

ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio 

dele graças a Deus Pai”. Colossenses 3:17 
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• Mantenha as intenções e motivações boas. “Você pode pensar 

que tudo o que faz é certo, mas o SENHOR julga as suas intenções.” 

Provérbios 16:2 

•  Busque aprovação Dele. “Acaso busco eu agora a aprovação dos 

homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se 

eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo 

de Cristo.” Gálatas 1:10 

Chega de nós mesmos, e vamos deixar Deus, por meio do seu 

ESPÍRITO nos guiar para um novo tempo! Vamos começar e avançar 

para a melhor parte da história das nossas vidas! 


