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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 4 
SEGUNDA-FEIRA – ENCONTRE OS QUE TE MELHORAM 

 

ENCONTRE OS QUE TE MELHORAM 
“Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas 

o companheiro dos tolos acabará mal.” Provérbios 13.20 

Ou, conforme o dito popular: “Diga-me com quem você 
anda, e eu lhe direi o seu futuro!” 
Sabemos que raramente você será bem sucedido em algo grande 
sozinho! As pessoas com quem você anda hoje estão moldando 
quem você se tornará amanhã! Não se julgue acima dessa 
máxima, ninguém está protegido da influência das pessoas com 
quem mais convive. E com você não é diferente! 
Veja 4 Fatos de nossa sociedade que estão levando as pessoas 
a se distanciarem mais em nossos dias: 

• As pessoas estão trabalhando mais do que nunca; 

• Elas estão mudando de cidade e de residência com maior 
frequência; 

• As pessoas estão falando mais online do que de forma 
pessoal; 

• Os casais estão se divorciando com maior frequência. 
As pessoas estão ficando mais POBRES: 

• Pobreza MATERIAL: Carência material desejam ter mais 
coisas novas e caras sem necessariamente precisarem 

• Pobreza ESPIRITUAL: Carência de Sentido para a Vida 

• Pobreza RELACIONAL: Carência de Amigos reais 

VOCÊ PRECISA MAIS DE PESSOAS CERTAS DO QUE 
POSSA IMAGINAR! 

“Você pode estar a uma amizade de distância para mudar o 
seu destino, basta se conectar à pessoa certa!” 

Conectar-se à pessoa certa pode te levar a mudar o mundo: dos 
outros e o seu! 
As pessoas que nos MELHORAM geralmente: 

• Nos levam para perto de Deus 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/13/20%2B
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• Nos inspiram para o crescimento pessoal 

• Tiram o melhor de cada um de nós 

• Nos desafiam e nos levam para além da zona de 
conforto 

• Nos motivam para servir em causas grandes 

• Nos confrontam em amor e verdade! Como fez Natã com 

Davi ( 2 Samuel 12.5-6). 

TODOS PRECISAM DE RELACIONAMENTOS QUE NOS 
TORNAM MELHORES 

A VIDA PASSA SEMPRE PELOS RELACIONAMENTOS 
Por detrás do sucesso de uma pessoa existem bons 
relacionamentos, por detrás de derrotas na vida de uma pessoa 
existem maus relacionamentos. 
De hoje até quinta-feira vamos aprender mais sobre isso 
baseados nos princípios do Comandante Naamã registrado 
em 2º Reis 5.1-17. 

• PARA VOCÊ ENCONTRAR AS PESSOAS QUE TE 

MELHORAM GUARDE NO SEU CORAÇÃO ESSES 

PRINCÍPIOS PODEROSOS: 

1. REALIDADES MUDAM: (2º Reis 5.1) 
“Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era 
muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por 
meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse 
grande guerreiro ficou leproso.” 

2. DEUS USA TODOS: 2º Reis 5.2-3 
“Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma 
menina, que passou a servir à mulher de Naamã.” Um dia ela 
disse à sua senhora: “Se, o meu senhor, procurasse o profeta 

que está em Samaria, ele o curaria da lepra". 
REALIDADES MUDAM! A Bíblia está repleta de exemplos de fatos 
que mudaram repentinamente ou não. Mas não há fato que não 
possa ser alterado pela ação divina. 
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DEUS USA A TODOS! Você pode, inclusive, estar à distância de 
uma criança que vai te dar uma lição de vida que pode mudar tudo. 
Deus usa cristãos e não cristãos. Ele é o Soberano! 
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TERÇA-FEIRA – NINGUÉM POSSUI TUDO 

1. NINGUÉM POSSUI TUDO: 
Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. 
O rei da Síria respondeu: "Vá. Eu lhe darei uma carta que você 

entregará ao rei de Israel". Então Naamã partiu, levando consigo 
trezentos e cinquenta quilos de prata, setenta e dois quilos de 

ouro e dez mudas de roupas finas.” (2º Reis 5:4-5) 
Veja bem, ele juntou riquezas, mas a carta precisava vir das 
mãos do Rei. Dinheiro não pode comprar autoridade. 

 
 

2. TEM SEMPRE UM HOMEM DE DEUS NA HISTÓRIA DE 
DEUS: 

“Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel 
havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por 
que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá 

que há profeta em Israel". “Então, Naamã foi com seus cavalos e 
carros e parou à porta da casa de Eliseu.” (2º Reis 5:8-9) 

 
3. OBEDIÊNCIA SE MANIFESTA NOS DETALHES: 

“Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: "Vá e lave-se sete 
vezes no rio Jordão; sua pele será restaurada e você ficará 

purificado". (2º Reis 5:10) 
4. REAÇÕES NEGATIVAS SABOTAM MILAGRES: 

Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de 
que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor 
seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da 
lepra. “Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores 
do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar- 
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me neles e ser purificado? " Então, foi embora dali furioso.” (2º 
Reis 5:11-12) 
Hoje precisamos refletir sobre essas verdades. 

• Não há nada que você possua que outros não precisem. 
Nem há nada que você precise que outros não tenham; 

• Você está na história de Deus. Então procure pessoas Dele 
em sua volta e elas lhe ajudarão a encontrar a sua cura; 

• Obediência aos detalhes mostra que grandes coisas lhe 
podem ser dadas. Aprendemos a obediência nas pequenas 
coisas, ainda que pareçam insignificantes. 

• Preste atenção às suas reações, suas respostas 
instantâneas às circunstâncias. Elas lhe dirão se você 
receberá seus milagres agora ou se precisará aprender a 
humildade. 
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QUARTA-FEIRA – SIMPLICIDADE É CANAL DE CURA 
 

Atestamos isso que SIMPLICIDADE É CANAL DE CURA nos 
versos 13 e 14 de 2º Reis 5: 
“Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe 
tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto 
mais, quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado! 
Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a 
ordem do homem de Deus; ele foi purificado e sua pele tornou-se 
como a de uma criança. 

SIMPLIFIQUE SUA VIDA PARA DEUS 
Pessoas BEM SUCEDIDAS ENCONTRAM O CAMINHO DA 
HONRA E DA GRATIDÃO: Veja isso no mesmo capítulo, nos 
versos 15 a 17 
“Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem 
de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: "Agora 
sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. 

Por favor, aceita um presente de teu servo". 
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O profeta respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, 
que nada aceitarei". Embora Naamã insistisse, ele recusou. 
E disse Naamã: "Já que não aceitas o presente, ao menos permite 
que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca 
mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro deus senão ao 
Senhor.” 

A DECISÃO DE SE CONECTAR A ALGUÉM MELHOR QUE 
VOCÊ MUDARÁ A HISTÓRIA QUE VOCÊ CONTARÁ UM DIA! 
DEFINITIVAMENTE NÃO É TARDE DEMAIS PARA VOCÊ SE 

CONECTAR A ALGUÉM QUE MUDARÁ SEU DESTINO! 
Naamã encontrou duas pessoas melhores que ele: Elizeu, o 
profeta, e a menina escrava. E foi assim que o comandante sírio 
voltou para Síria, melhor do que foi para Israel. Da mesma 
maneira Deus quer transfromar você nas suas idas e vindas, mas 
nunca se esqueça que Deus vai usar pessoas para te melhorar. 
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QUINTA-FEIRA – MANTENHA SUA MENTE LONGE DA 
ACOMODAÇÃO 

“Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no 

coração Dele e vá!” 

Quem falou isso foi Emly Freeman, uma escritosa cristã inglesa. 
Já Craig Groeschel disse: “A vida é dura. Confiamos que Deus 

é sempre bom, mesmo quando a vida não for!” 
A forma como reagimos em meio a dor vai determinar como 

será nosso futuro! 
A forma como vamos reagir aos nossos desafios vai determinar 
como um dia contaremos nossas histórias de vida. Durante os 
momentos de crise, podemos até mesmo questionar: 

 

• Deus, você está aí? 

• Deus, você é real? 

• Deus, você é realmente bom para mim? 

• Deus, você se envolve comigo? 

• Deus, pelo menos você se importa com a minha dor? 
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É muito importante você conversar com Ele! Expor seu 
coração, suas dúvidas, seus medos, suas tristezas... Porque 
confiar é uma decisão e, muitas vezes, é preciso se permitir 
duvidar! 
Ninguém é eliminado por duvidar e questionar. Lembra-se de um 
dos 12 que era um discípulo com dúvidas? Tomé! 

“E Jesus disse a Tomé: ‘Coloque o seu dedo aqui; veja as 
minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de 

duvidar e creia’" João 20.27 
Mas, ele não morreu cético, ele mudou. Ele passou a crer, de 
tal forma que deu sua vida por Jesus e pelo evangelho. Ele 
se tornou um fiel. 
Se tornou na tradição da Igreja, o São Tomé, levou o 
Evangelho para terras distantes. 
Não permita que sua vida pare nas dúvidas! 
"Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. 

Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu 
venci o mundo "João 16.33 

Jesus nunca te disse que seria fácil, Ele te chamou e disse que 
estaria com você! 
Você precisa firmar sua mente, seus olhos e sua fé no 
PROPÓSITO e seguir adiante. 

Creia nestas duas verdades da Palavra: 

• A PRESENÇA de Jesus está com você, não importa o 
quão solitário você se sinta! 

Quando você está no barco com Jesus, não significa que ele não 

vai balançar, significa que ele não afundará! 

“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre 
presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a 
terra trema e os montes afundem no coração do mar” Salmos 

46.1-2 

• O PROPÓSITO de Jesus permanecerá em você depois 
que a tempestade passar. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/20/27%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/16/33%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/46/1%2C2%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/46/1%2C2%2B
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Jesus não só está com você em meio às tempestades, mas 
também vai usá-la para atingir os propósitos que Ele mesmo 
estabeleceu para sua vida! 
Veja esta declaração de Paulo: 

“Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o 
meu poder se aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, eu me gloriarei 
ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder 

de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, 
regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas 

perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que 
sou forte.” 2ª Coríntios 12:9-10 

Quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você 
crescerá! 
A questão não era remover o problema, mas CONFIAR QUE A 
GRAÇA era suficiente. 
Para você firmar no PROPÓSITO E SEGUIR SOB A DIREÇÃO 
DIVINA: 
Segundo Paulo em sua carta aos Filipeses capítulo 3. 

1. MANTENHA SUA MENTE LONGE DA ACOMODAÇÃO: 
“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido 

aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso 
também fui alcançado por Cristo Jesus.” (3:12) 

O que pode estar distraindo sua mente? 
2. MANTENHA SUA MENTE AFASTADA DO ORGULHO: 

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,” (3:13) 
Continue humilde, aprendiz, em construção, ensinável, nunca 
deixe de ser discípulo. 
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SEXTA-FEIRA – MANTENHA A MENTE FOCADA NO 
PROGRESSO 

 

Ainda temos muito para recebermos revelação à partir de 
Filipenses capítulo 3. Vejamos: 
TENHA O SEU PASSADO BEM RESOLVIDO: 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/12/9%2C10%2B
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“mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram 
para trás” v. 13b. 

MANTENHA A MENTE FOCADA NO PROGRESSO: 
“e avançando para as que estão adiante,” v. 13c. 

TENHA SEMPRE O PROPÓSITO EM MENTE: 
“Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado 

celestial de Deus em Cristo Jesus.” v. 14 
ONDE você quer chegar? Com QUEM quer chegar? E PARA 
QUÊ deseja chegar? 
A questão não é só chegar, mas como chegar! 
NA JORNADA CRISTÃ COMO TERMINA É COMO DE FATO 
CONTA! 
Pode não ser fácil, mas você já venceu porque ELE ESTÁ COM 

VOCÊ, O Espírito Consolador está dentro de você! 
E, no final o que vai te manter na corrida é A INTIMIDADE 
COM JESUS 

“Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não 
me tens conhecido? ...” João 14.9 

Jesus é a última pessoa com a qual cultivamos total intimidade. 
E por isto, você vai prosseguir em vitória, porque NELE você é o 
que nos é dito em Romanos 8:37-39 
“Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por 
meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem 
morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem 
o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, 
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar 

do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 


