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SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 3 

SEGUNDA-FEIRA – SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS 
 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.”Salmos 32:8 

Já meditamos sobre esse versículo semana passada, lembra-se? E 
sempre é bom e útil relembrá-lo. 

“Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro 
passo” Craig Groeschel 

AVANCE PARA O DESTINO 

“Comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de 
repente você estará fazendo o impossível.” Francisco de Assis 

 
“Não vá para onde o caminho pode te levar; siga antes para onde não 

existe caminho algum e deixe um rastro.” Ralph Waldo Emerson 
 

"Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu 
nome, e você será uma bênção.” Gênesis: 12 v. 2 

Deus falou isso a Abrão. Vejamos em que contexto foi: 

Deus chamou Abrão, um homem de UR na Mesopotâmia, uma terra onde 
o povo adorava a lua, um falso deus chamado Nana. 
Deus encontra no meio deste povo um homem idoso de 75 anos, fiel. 
Ele decidiu AVANÇAR... 
E para que você avance para o seu DESTINO, tenha... 
- SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE DEUS: 

Então o SENHOR disse a Abrão” (Gênesis 12:1a) “ 

Hoje as pessoas estão desenvolvendo muita sensibilidade emocional, mas 
precisamos mesmo é da sensibilidade espiritual. 

A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, mas a 
sensibilidade espiritual pode alinhar o emocional! 

Também para avançar rumo ao seu destino é necessário ter 
DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR SEU CONFORTO PESSOAL: 
Em Gênesis 12:1b temos: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes 
e da casa de seu pai” 
Não existe avanço sem entrega. 
Faz-se oportuna a citação de Craig Groeschel aqui: “Para dar um passo 
em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar alguns passos para 
longe da sua segurança!” 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8%2B
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A ordem de Deus foi SAIA e VÁ. 

E você, conhece o rumo para o seu destino? Para chegar até ele é preciso 
se deixar ser instruído nesse caminho ouvindo os conselhos do Senhor. 
Então, como está a sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus? É preciso 
desenvolvê-la? Então, basta clamar por isso. Tenha certeza que esse é 
um pedido que tem resposta afirmativa. Peça já sabendo que receberá 
porque assim será! 
E quanto à disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal? Tem 
disposição para isso? Você crê que Deus tem o melhor para você? Se já 
crê, fica fácil, né? Mas, se não crê ainda, basta ser genuíno, confessar isso 
e pedir: ‘Senhor, eu ainda não confio em Ti o suficiente para abrir mão do 
conforto pessoal das minhas escolhas. Ajuda-me a crer!’. E descanse! Isso 
acontecerá! 
Continuemos meditando sobre a necessidade de ter mais sensibilidade 
para ouvir a voz de Deus. Pense sobre o quão sensível você é para isso. 
E converse abertamente e sinceramente com Deus! 

 
SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 3 

TERÇA-FEIRA – FÉ PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA E CUIDADO 
DE DEUS 

 

OBEDIÊNCIA EM FÉ PARA ARRISCAR ATRAVÉS DO 
DESCONHECIDO: 
Gênesis 12 parte c do verso 1 diz: “E vá para a terra que eu lhe mostrarei.” 
Deus hoje te chama para se aventurar para um novo território. 

SE DEUS ESTÁ TE CHAMANDO PARA IR, VOCÊ PRECISARÁ SE 
MOVER DE ONDE ESTÁ. 
Então, é preciso ter 
VISÃO PARA ENXERGAR ALÉM DE ONDE VOCÊ ESTÁ: 

"Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu 
nome, e você será uma bênção.” Gênesis 12:2 

É PRECISO TER FÉ PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA E CUIDADO 
DE DEUS: 

“Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem; e por meio de você todos os povos da terra serão 

abençoados". (Gênesis 12:3) 
Pare de dar desculpas! Avance! Dê seu passo de fé, mesmo sem TER 
dinheiro ou VER algo. Sem fé é impossível agradar a Deus, isso nos é 
claramente dito em Hebreus 11:6. 
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Basta ter fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Deus vai 
aperfeiçoar. Então, ESCOLHA AVANÇAR 
ALÉM DE VOCÊ DECIDIR AVANÇAR NA FÉ, TAMBÉM PODE TER 
LIDERANÇA PARA LEVAR TODOS OS SEUS COM VOCÊ: 

“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi com ele. Abrão 
tinha setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, 
seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, 

comprados em Harã; partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.” 
(Gênesis 12:4-5) 

Você pensa que todo mundo quis ir? Será que todos foram com a mesma 
decisão resoluta, firme, de Abrão? Será que seus servos não foram 
resmungando? Afinal, eles não tiveram a mesma visão de Abrão. E os 
servos podem ter ido resmungando. Provavelmente a esposa de Ló 
também não quis ir. 
Você pode, além de mudar sua realidade, mobilizar pessoas para ir junto 
com você e mudar outras realidades também! Você pode! Peça a Deus 
sabedoria para isso, ore por essas pessoas, faça o que lhe for possível. E 
descanse! Deus é SOBERANO! 
Que sua fé vá além de onde você está, que você confie na providência e 
cuidado de Deus e lidere outros para ir com você! 

 
SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 3 

QUARTA-FEIRA – FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA 
 

TENHA FOCO PARA NÃO DESISTIR DA JORNADA: 
“Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. 

Naquela época os cananeus habitavam essa terra.” (Gênesis 12:6) 
Talvez seja importante você saber que hoje Siquém é chamada Nabulus 
e fica na Cisjordânia. Mas, o mais importante é que nesta primeira etapa 
da viagem foram cerca de 800km. 800 km de sol, deserto e perigos... 
É preciso desenvolver 

GRATIDÃO PELOS PRESENTES DE DEUS DURANTE SUA 
JORNADA: 

“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: "À sua descendência darei 
esta terra". Abrão construiu ali um altar dedicado ao SENHOR, que lhe 
havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, 
onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu 
ali um altar dedicado ao SENHOR e invocou o nome do SENHOR.” 

(Gênesis 12:7-8) 
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Pare sempre para agradecer a Deus. Ele vai dar sinais que está contigo. 
Ele dá presença, mimos, para nos ajudar a prosseguir e jamais desistir. 

QUEM NÃO PARA PRA RECONHECER E AGRADECER NÃO CHEGA 
BEM AO SEU DESTINO 

Comece, dê o primeiro passo, e deixe que Deus vai cuidar de todo o 
restante da jornada! 

Lembremos de Zacarias 4:10 - “Não desprezem os começos humildes, pois 

o SENHOR se alegra ao ver a obra começar,” 
E depois de dar o primeiro passo, para prosseguir Filipenses 1:6 - 
“Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de 
Jesus Cristo;” 
• VOCÊ NÃO TEM QUE TER FÉ PARA TERMINAR, VOCÊ PRECISA 
TER FÉ PARA COMEÇAR! 

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, 
se não desanimarmos.” 

Gálatas 6:9 
 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 3 
QUINTA-FEIRA – SIRVA ANTES DE TUDO 

 

SIRVA ANTES DE TUDO 
Atos 11.19-30 

Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada 
com a morte de Estêvão chegaram até à Fenícia, Chipre e Antioquia, 
anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, 

cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos 
gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A 

mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao 
Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em 

Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e 
vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis 

ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do 
Espírito Santo e de fé; e muitas pessoas foram acrescentadas ao 

Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o 
encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro 

Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em 
Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. 

Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/6/9%2B
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Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande 
fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o 

reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas 
possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam 

na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas 
mãos de Barnabé e Saulo. 

Atos 11:19-30 
“Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar- 
me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser 
salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a 

encontrará.” Mateus 16.24-25 
Note que não somos chamados para celebrar a nós mesmos, mas 
para negarmos a nós mesmos! 
Então, Decida Viver para SERVIR. E assim não seja o primeiro, mas 
Seja o terceiro! Primeiro JESUS, depois o PRÓXIMO e depois, VOCÊ! 
Há mais pessoas, você não é o único! 
Boas decisões são fáceis de serem tomadas, difícil são as decisões 
difíceis. 
Suas decisões de fé, precisam ser pautadas em: 

• Servir as pessoas, 

• Conectar-se à comunidade, 

• E confiar a Deus os resultados. 

Servir as pessoas não é algo natural, somos todos tentados a pensar em 
nós mesmos primeiro, é uma questão biológica de sobrevivência. Somos 
egoístas por natureza carnal. Pense: Você precisa ensinar uma criança a 
ser egoísta? 

É uma questão de OBEDIÊNCIA a um CHAMADO DE DEUS, uma 
questão de DIREÇÃO DIVINA. 

A fé cristã evangélica é carregada de sinais claros de rendição. 
Precisamos entender bem esta realidade da Palavra de Deus e como ela 
se aplica em nossas vidas. 

Disse Jesus: “Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não 
cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito 
fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo que aquele que 

odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna.” 
João 12.24-25 

Só existe nova vida se a antiga morrer! 
Batismo = morte 
Ceia = morte 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/16/24%2C25%2B
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Cruz = morte 

Então Jesus disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar- 
me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.” Mateus 16.24 

Discipulado = morte! 

Deixa-me ser um pouco mais claro e dizer como é esta morte: MORTE 
DE CRUZ. 

“Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para 
que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do 

pecado; pois quem morreu, foi justificado do pecado.” Romanos 6.6 

“Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo 
vive em mim.” 
Gálatas 2.20a 

Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou 
e concluir a sua obra.” 

João 4.34 
Minha comida é servir a Deus, é agradar a Deus, é dar a minha 
contribuição para finalizar a obra que Ele começou na terra! 
Nossa cultura diz: FARTA-SE, Jesus não nos enviou para sermos 
receptores e sim SERVIDORES e DOADORES. 

Disse Jesus: “O maior entre vocês deverá ser servo.” Mateus 23.11 
UM SERVO CRISTÃO CRUCIFICADO E MORTO PARA O MUNDO 
ENTENDE: 
- QUE NÃO PODE VOLTAR ATRÁS: 
Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é 

apto para o Reino de Deus". (Lucas 9:62) 
- QUE NÃO TOMA A GLÓRIA PARA SI: 

“Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso 
Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, 

e eu para o mundo.” (Gálatas 6:14) 
- QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA O MUNDO: 

“Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 
quem os justifica.” (Romanos 8.32-33) 

E como trabalhamos isto na prática na igreja? Vamos ver o modelo da 
igreja de Antioquia. Sugerimos que você leia Atos 11 dos versos 19 ao 30, 
na íntegra. 

“E a palavra de Deus crescia e se multiplicava.... Barnabé e Saulo, 
havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando 

consigo a João, que tem por sobrenome Marcos.” 
Atos 12.24-25 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/4/34%2B
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/23/11%2B
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“E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito 
o número dos discípulos em Jerusalém e muitos sacerdotes 

obedeciam à fé.” (Atos capítulo 6, versículo 7) 
 

SÉRIE: DIREÇÃO DIVINA – SEMANA 3 
SEXTA-FEIRA – MARCAS DO SERVO DE CRISTO 

O SERVO DE CRISTO: 

- ENXERGA OS PROBLEMAS COMO OPORTUNIDADES DE 
CRESCIMENTO: 
“Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada 

com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, 
anunciando a mensagem apenas aos judeus.... Alguns deles, todavia, 

cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos 
gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus.” (Atos 

11:19-20) 
Um evangelismo contextualizado, realizado por pessoas altruístas, 
positivas, torna-se contagiante! Porque são pessoas que têm a 
capacidade de olhar além dos problemas. Os dispersos foram anunciando 
por toda a parte o evangelho aos judeus (judeu anunciando para judeu). 
Os de Chipre e de Cirene, falavam grego e anunciavam Jesus aos gregos 
(gentio para gentio). 
Vemos no texto que eles estavam FALANDO NATURALMENTE DO 
EVANGELHO = “passaram até a Fenícia, Chipre e 
Antioquia...anunciando o Senhor Jesus.” 
O evangelismo e o ministério numa igreja saudável não é algo forçado e 
sim NATURAL! 
Nossa incumbência aqui é: Cumprir nossa missão de falar de Jesus de 
forma natural em todas as cidades e com todas as pessoas. 

 

O SERVO DE CRISTO: 
- ESTÁ CONVENCIDO DA APROVAÇÃO DO SENHOR: 

“A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram 
ao Senhor.” (Atos 11:21) 

- "A mão do Senhor estava com eles" – Coisa maravilhosa! 

Uma igreja aprovada por Deus. Deus só coloca a sua mão sobre a obra 
que Ele aprova! 
É bastante conhecida a afirmação de que não se sabe o segredo do 
sucesso, mas o do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. Ao 
cristão é mais simples: basta apenas agradar a Deus! 
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E porque a mão do Senhor estava sobre a igreja, havia... 

- Conversões de vidas – “e muitos creram e se converteram ao Senhor” 
(verso 21, parte b) 
- E uma Visão missionária - "Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos 
da igreja em Jerusalém; e enviaram Barnabé a Antioquia" (versículo 22) 
Precisamos andar e viver DIRIGIDOS COM TEMOR PELO SENHOR! 
O resultado da ação visão missionária: está no verso 26: - "E durante um 

ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente; e em 
Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos." 

 

O SERVO DE CRISTO: 
- PROMOVE UM AMBIENTE DE GRAÇA NO MEIO DAS PESSOAS: 

“Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a 
permanecerem fieis ao Senhor, de todo o coração.” (Atos 11:23) 

A igreja não é o seu prédio, a igreja são pessoas. E estamos aqui para 
servir estas pessoas. Lembre-se sempre disso para agradar a Deus! 

 

O SERVO DE CRISTO: 
- SERVE COM UMA ESPIRITUALIDADE CONTAGIANTE: 

“Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé; e muitas 
pessoas foram acrescentadas ao Senhor.” (Atos 11:24) 

Diz o texto, no v. 23 que ele exortava o povo a permanecer no Senhor. 
Ele era um homem com autoridade, autoridade é formada com duas 
bases: 
Primeira, A UNÇÃO VEM DE DEUS. 
Segundo, o CARÁTER VEM DA FORMAÇÃO E DECISÃO DO HOMEM. 

Vamos servir com o que temos e somos? Como chamado, como 
propósito de vida? 
Você foi feito para servir, para expressar amor através do serviço! 


