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10 decisões para colocar a sua vida em ordem 

O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. (Mateus 24.35) 

ESTUDO 

1. Coloque seu relacionamento com Deus e com a palavra em ordem. 

A resposta para o caos humano é a palavra de Deus. 

A decisão de colocar nossa vida em ordem começa na leitura bíblica. Nosso comportamento 

denúncia se estamos tendo compromisso com a palavra ou não. (Pergunta 1).  

Mateus 24.35. A Bíblia é o único livro que não exige atualização. Ela é antiga, mas não é velha. Ela 

não é ultrapassada. (Pergunta 2).   

 

 2.  Deixe a Bíblia ler você.  

Lucas 15.8-9. Leia com atitude de humildade e quebrantamento. Deixe as escrituras trazerem luz 

para encontrar o que estava perdido. (Pergunta 3).  

Salmos 119.105. Deixe o Espírito Santo falar e te mudar à medida que as escrituras se revelam. A 

voz que você precisa escutar é a voz do Espírito Santo e a voz do Espírito Santo sempre vai estar 

alinhada com a palavra de Deus. 

 

 3. Lide com as suas perdas. 

A mulher no texto de Lucas não perdeu fora, ela perdeu dentro. É a mentalidade que deve mudar e 

é o poder da palavra que pode mudar a mente e a vida. Lide com as suas perdas a luz da palavra 

de Deus. (Pergunta 4).  

 

 4. Faça uma varredura interna e externa. 

Deixe a palavra de Deus te limpar. Não espere as áreas importantes da sua vida entrarem em 

disfunção para você começar a limpar a sua vida. (Pergunta 5).  



 
 

 

 5. Procure atentamente!  

Deus nos permite perder algo para encontrar algo muito mais valioso que havíamos perdido mas 

não havíamos nos dado conta. (Pergunta 6). 

PERGUNTAS 

1.  Você está satisfeito com a sua leitura bíblica? 

2. O que você mais ama em relação à Bíblia? 

3. Qual é a sua reação mais comum quando a palavra de Deus te confronta?  

4. Como a palavra de Deus pode ressignificar nossas perdas? 

5. Como essa “varredura” pode influenciar nosso relacionamento com Deus?  

6. Você já teve alguma experiência como essa? Como foi?  

BETHEL NEWS 

Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 
Oração – Segunda à Sexta 5h30 às 7h30. 


