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SÉRIE: DECISÕES INTELIGENTES  

SEGUNDA-FEIRA – DECIDA CUMPRIR UMA MISSÃO ESPECIAL 

 

 

Olá! Estamos retornando com as nossas meditações e estamos felizes com isso.  

Nesse retorno vamos tratar desse assunto super importante, pois como se sabe, 

estamos fazendo decisões a todo momento. Nossa oração é que nossas decisões 

sejam sempre pautadas pela palavra de Deus. 

 

1ª DECISÃO | DECIDA CUMPRIR UMA MISSÃO ESPECIAL 

“Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes 

ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: “Sigam-me, e eu os farei pescadores de 

homens”. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco 

mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as 

suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os 

empregados no barco” (Marcos 1:16-20) 

 “Muitas igrejas estão paralisadas porque não encontraram um jeito simples e eficaz de 

fazer a missão”. Sidney Costa 

“O discípulo médico faz missão no hospital; o discípulo professor vê a sala de aula como 

seu campo missionário; o empresário enxerga o cliente e os funcionários como alvo de sua 

missão” Sidney Costa 

 O que aprendemos com este texto?  

 Quais as atitudes necessárias para ter intimidade com Jesus e cumprir a 

missão?  

 

1ª ATITUDE: SERVIR EM TODO TEMPO  

“Jesus entrou no barco de Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra.” (Lucas 

5:3)  

 “Você mede o sucesso de uma igreja ou empresa, pela quantidade de gente que tem 

para servir”. Eduardo Bortolossi 

 É pertinente saber: Jesus tem acesso ao seu trabalho?  

 É Ele que dirige os seus negócios?  

 Sua ocupação secular está à disposição de Deus para que Ele a use a qualquer 

hora?  

 Você está servindo a Deus com o que tem? 
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“Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos.” (Marcos 9:35)  

 “Ser o último está no estilo de vida daquele que quer ser servo.”  Gayle D. Erwin 

“Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará. 

Aquele que me serve, meu pai o honrará. ” (João 12:26 NVI)  

 

2ª ATITUDE: SIGA JESUS MESMO SEM COMPREENDER 

 “Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”. No mesmo instante eles deixaram as 

suas redes e o seguiram.” (Marcos 1:17,18)  

“Customizar é adaptar, personalizar ou adequar algo de acordo com o gosto ou necessidade 

de alguém”. Dicionário Aurélio 

Quem mais poderia dizer a quatro trabalhadores que deveriam deixar tudo e segui-

lo?  

 

3ª ATITUDE: ESTEJA DIVORCIADO DE TUDO AQUILO QUE NÃO É ESSENCIAL  

“Naquele mesmo momento eles deixaram as redes e seguiram a Jesus.” (Marcos 1:18)  

“Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos.” (2 Coríntios 5:7)  

 “Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” (Filipenses 2:5)  

“Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 

Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, 

e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é 

leve.” (Mateus 11:28-30)  

 

Decida cumprir uma missão especial 

1ª ATITUDE: SERVIR EM TODO TEMPO  

2ª ATITUDE: SIGA JESUS MESMO SEM COMPREENDER  

3ª ATITUDE: ESTEJA DIVORCIADO DE TUDO AQUILO QUE NÃO É ESSENCIAL  
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SÉRIE: DECISÕES INTELIGENTES  

TERÇA-FEIRA – DECIDA RESTAURAR VIDAS 

 

2ª DECISÃO | DECIDA RESTAURAR VIDAS 

“Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar 

que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem 

junto à porta; e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um 

paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da 

multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma 

abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles 

tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão perdoados”. Estavam 

sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: “Por que esse homem fala 

assim? Está blasfemando! Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus?”. Jesus 

percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: “Por 

que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao 

paralítico: ‘Os seus pecados estão perdoados’, ou: ‘Levante-se, pegue a sua maca e ande’? 

Mas, para que vocês saibam que o Filho do homem tem na terra autoridade para perdoar 

pecados – disse ao paralítico – eu lhe digo: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa”. 

Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram 

a Deus, dizendo: “Nunca vimos nada igual!”. (Marcos 2:1-12) 

 

“A comunhão cristã é comunhão em Jesus e a partir de Jesus”. Dietrich Bonhoeffer  

 

Decida restaurar vidas... 

1. CARREGUE ALGUÉM FERIDO ATÉ JESUS  

“E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por quatro homens.” 

(Marcos 2:3)  

Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Vida em Comunhão, expressa enfaticamente: “A 

igreja somente é igreja quando ela existe para os outros”.  

 “Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os seus pecados estão 

perdoados.” (Marcos 2:5 NVI)  

A Bíblia, em Hebreus 11:6, relata: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem 

dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.”  

Levar pessoas feridas a Jesus é uma atitude e um passo de fé.  
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 Você tem fé suficiente para conduzir sua família a uma vida espiritual 

abundante?  

 Você acredita que o nosso país vai melhorar a partir do momento que as 

pessoas viverem por fé?  

 É dessa maneira que você tem vivido?  

 E sua vida espiritual está assim?  

 Será que não é você que está vivendo como um paralítico, não avança na 

fé, é a mesma pessoa de 20 anos atrás?  

 Será que você não está se isolando cada vez mais de quem você deveria 

se aproximar?  

 O que você poderia fazer para aproximar pessoas de Jesus? 

 Quem na sua cidade está precisando que você o carregue para uma 

restauração completa em Jesus?  

 

2. TENHA COMPAIXÃO PARA DESBLOQUEAR A VIDA DAS PESSOAS 

 “Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da 

cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca 

em que estava deitado o paralítico.” (Marcos 2:4 NVI)  

 Você também se coloca no lugar das pessoas?  

 Você tem tido compaixão por aqueles que sofrem?  

 Pelos desvalidos?  

 Pelos drogados?  

 Pelas crianças abandonadas?  

 Pelos famintos?  

 Pelos refugiados?  

 

3. A GRAÇA DE JESUS NOS ALCANÇA TOTALMENTE 

 “Coragem, meu filho...” (Mateus 9:2c).  

Cristo restaurou a vida espiritual daquele homem, afirmando: “Filho, os teus pecados 

estão perdoados!”. (Marcos 5:10)  

 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos 

pecados e nos purificar de toda injustiça.” (1 João 1:9)  

“Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os 

abandona encontra misericórdia.” (Provérbios 29:13) 
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SÉRIE: DECISÕES INTELIGENTES  

QUARTA-FEIRA – DECIDA EXPERIMENTAR O SOBRENATURAL DE DEUS 

NAS TEMPESTADES DA VIDA 

 

Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: “Vamos atravessar para o 

outro lado”. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros 

barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam 

sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo 

com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: “Mestre, não 

te importas que morramos?”. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: “Aquiete-

se! Acalme-se!”. O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. Então perguntou aos 

seus discípulos: “Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?”. Eles estavam 

apavorados e perguntavam uns aos outros: “Quem é este que até o vento e o mar lhe 

obedecem?” (Marcos 4:35-41)  

 

Quais lições podemos extrair desse texto para aplicar na nossa vida?  

1ª LIÇÃO: AS TEMPESTADES SÃO ABSOLUTAMENTE NORMAIS  

“Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma 

que este foi se enchendo de água.” (Marcos 4:37)  

John MacArthur, em seu livro A verdade permanece, afirmou: “Todos nós, em um 

grau ou em outro, teremos que nos deparar com a agonia em algum momento de nossa 

vida”. (p. 132, 2012)  

John Piper, em seu livro Quando a escuridão não passa, afirma: “É absolutamente 

essencial que em nossa escuridão seguremos na mão forte de Deus para nos segurar, 

mesmo que não tenhamos forças para nos apegar a ele” (p. 37, 2019).  

Timothy Keller, no seu grande livro Caminhando com Deus em meio à dor e ao 

sofrimento, disse que: “O grande tema da Bíblia é como Deus traz alegria não só apesar do 

sofrimento, mas através dele” (p. 16, 2016).  

No final do livro de Jó 42:2, ele expressou com os seus lábios: “Sei que podes fazer 

todas as coisas; nenhum dos teus planos podem ser frustrado”.  

 “No mundo tereis aflições.” (João 16:33a) 

 “Mas, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.” (João 16:33b) 
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2ª LIÇÃO: CLAME PELO SOCORRO DE JESUS  

“Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos 

o acordaram e clamaram: “Mestre, não te importas que morramos?” (Marcos 4:38)  

Nos Salmos 18:6, o autor, que estava enfrentando uma dor esmagadora, disse: “Na 

minha aflição clamei ao Senhor; gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a 

minha voz; meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos.”  

Nos Salmos 121:1, temos um texto brilhante: “Elevo os meus olhos para os montes; 

de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.”  

 

3ª LIÇÃO: TROQUE O MEDO PELA FÉ  

“Então perguntou aos seus discípulos: “Por que vocês estão com tanto medo? Ainda 

não têm fé?” (Marcos 4:40) 

O Rev. Alexandre Ximenes “O medo faz da pessoa uma estátua, pois ela perde a 

capacidade de tomar iniciativas, o medo faz os problemas parecerem maiores do que são”. 

(p. 84,2018)  

No versículo 41, do capítulo 4 de Marcos, a Bíblia diz: “Eles, atemorizados, 

admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até aos ventos e à água 

manda, e lhe obedecem?”.  

 “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o 

meu forte refúgio; de quem terei medo?” (Salmos 27:1)  

 “Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, 

pois tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem” (Salmos 23:4).  

 

SÉRIE: DECISÕES INTELIGENTES  

QUINTA-FEIRA – DECIDA VIVER EM INTIMIDADE COM JESUS 

 

 “Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e 

não queria que ninguém o soubesse; contudo, não conseguiu manter em segredo a sua 

presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito 

imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, siro-fenícia de origem, e rogava 

a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: “Deixe que primeiro os filhos 

comam até se fartar; pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos”. 

Ela respondeu: “Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das 

migalhas das crianças”. Então ele lhe disse: “Por causa desta resposta, você pode ir; o 
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demônio já saiu da sua filha”. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o 

demônio já a tinha deixado.” (Marcos 7:24-30) 

Quais passos são necessários para viver em intimidade com Jesus? 

1ª PASSO: VIVA SUBMISSO À PRESENÇA DE JESUS. 

“De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, 

veio e lançou-se aos seus pés.” (Marcos 7:25)  

Hebreus 11:6: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa 

crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” 

Mateus 6:6: “Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que 

está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará.” 

 

Bob Sorge: “Existe um modo garantido de entrar na presença de Deus. Há um modo 100% 

garantido de obter intimidade imediata com o pai, e o próprio Jesus deu a chave. Jesus nos 

revelou o segredo, estar diante do Pai no quarto que está em secreto. (p. 16, 2010) 

2º PASSO: VENÇA OS OBSTÁCULOS 

“Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar; pois não é correto tirar o 

pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos”. Ela respondeu: “Sim, Senhor, mas até os 

cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças.” (Marcos 7:27,28) 

“Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar; pois não é correto tirar o pão dos filhos e 

lançá-lo aos cachorrinhos”. (Marcos 7:27) 

 

3º PASSO: OBTENHA UMA FÉ PERSISTENTE 

“Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das 

crianças.” (Marcos 7:28) 

“Ó mulher, grande é a tua fé.” (Mateus 15:28) 

Agostinho de Hipona: “fé é crer no que não vemos e a recompensa dessa fé é ver o que 

cremos”. 

 

1º Passo: Viva submisso à presença de Jesus 

2º Passo: Vença os obstáculos 

3º passo: Obtenha uma fé persistente 
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SÉRIE: DECISÕES INTELIGENTES  

SEXTA-FEIRA – DECIDA DEIXAR UM LEGADO PARA AS FUTURAS 

GERAÇÕES 

 

 “Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como 

Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um 

perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre 

a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: 

“Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por trezentos denários, e o 

dinheiro dado aos pobres”. E a repreendiam severamente. “Deixem-na em paz”, disse 

Jesus. “Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os 

pobres vocês sempre terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a 

mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo 

antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que 

o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua 

memória” (Marcos 14:3-9) 

Paul J. Meyer disse: “Um legado é algo que passa de uma geração para outra”. Legado é 

aquilo que você deixará para as futuras gerações. Não é sorte; são suas decisões aliadas 

aos planos de Deus. 

O que você quer deixar para os seus filhos, netos e bisnetos? 

O que você quer deixar de legado para sua cidade? 

A história de alguém que foi egoísta ou altruísta? 

Materialista ou generoso? 

Que viva na luz ou nas trevas? 

De uma pessoa impaciente ou paciente? 

E você, o que deixará de legado para os que o observam? 

Como a sua comunhão com Jesus marcará as futuras gerações?  

O que precisa ser feito para deixar este legado? 

Quais ações necessárias? 

1. OFEREÇA O EXCELENTE PARA JESUS  

“Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como 

Simão, o leproso, aproximou-se dele cera mulher com um frasco de alabastro contendo um 

perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre 

a cabeça de Jesus.” (Marcos 14:3) 
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O pastor da Igreja da Cidade, Carlito Paes, tem uma frase que eu acho exponencial: “A 

excelência honra os céus e abençoa as pessoas”.  

Warren Wiersbe, comentarista bíblico, afirmou: “Judas criticou Maria por desperdiçar 

dinheiro, mas ele desperdiçou sua própria vida” (p. 205, 2016).  

 Você tem doado o seu melhor para Jesus?  

 Você tem entregado o melhor na sua família? 

 Você está oferecendo o melhor no seu trabalho?  

 Você está ofertando o melhor para aqueles que o rodeiam?  

 

2. DEMONSTRE O SEU AMOR POR JESUS  

“Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus.” (Marcos 14:3) 

 

3. TENHA ATITUDES ENCANTADORAS 

“Deixem-na em paz”, disse Jesus. “Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa 

ação para comigo. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em 

todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória”. (Marcos 14:6,9) 

James R. Edwards comenta esse episódio assim: “Jesus disse que o que a mulher havia 

feito era bom. No grego há duas palavras diferentes para definir bom. A  primeira é 

Agathos que descreve uma coisa moralmente boa.  A segunda é Kalos que descreve 

algo que não somente bom, mas também formoso.  Uma coisa pode ser Agathos, boa 

e ainda ser dura, austera e sem atrativo. Mas, uma coisa que é Kalos, atrativa e bela, com 

certo aspecto de encanto” 

Como você quer ser lembrado? 

Você está construindo um final feliz para sua vida? 

Você deseja marcar a história das pessoas com atitudes encantadoras? 

O que você precisa decidir mudar hoje, para tomar decisões que honrem ao seu 

criador? 

Como você quer ser lembrado? 

Qual será o seu legado? 

1. OFEREÇA O EXCELENTE PARA JESUS 

2. DEMONSTRE O SEU AMOR POR JESUS 

3. TENHA ATITUDES ENCANTADORAS 


