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Avance para o destino 

Gênesis 12.1-20 

ESTUDO 
A direção divina fala sobre instrução, ensino, aconselhamento. Toda pessoa que se submete 

à direção divina é abençoada, é redirecionada a pensar com a mente de Cristo. Avance segundo a 

palavra de Deus para você. Para avançar é necessário: 

1. Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus (v. 1) (Pergunta 1). Deus se comunica 

de várias formas, a mais poderosa já está escrita na palavra. Quem lê a bíblia 

cresce! 

○  “As escrituras são em publicação impressa o que Cristo é em pessoa. A 

palavra inspirada é como um retrato fidedigno de Cristo” - Homem: o local onde 

Deus habita, A.W Tozer. (Pergunta 2);  

2. Tenha disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal (v.1b). Não existe 

avanço sem entrega. 

3. Tenha obediência em fé para arriscar através do desconhecido (v. 1c). A única 

garantia que temos é que aquele que chama, preserva e cuida. Não existe inércia no 

Reino de Deus. 

4. Tenha visão para enxergar além de onde você está (v.2) (Pergunta 3). ; 

5. Tenha fé para confiar na providência e no cuidado de Deus (v.3). Não tenha medo 

de ir para os braços do Senhor, da vontade de Deus. Dê um passo de fé apesar de 

todas as circunstâncias (Pergunta 4).  

6. Tenha liderança para levar todos os seus com você (v.4-5); 

7. Tenha foco para não desistir da jornada (v.6); 

8. Tenha gratidão pelos presentes de Deus durante a sua jornada (v.7-8). Quem não 

agradece não avança.  

○ Se lembre dos pequenos começos  (Zacarias 4.10);  

○ Acredite e confie naquele que te chamou. Você só precisa ter fé para 

começar (Filipenses 1.6); 

○ Nós vamos colher se não desanimarmos e o que deve nos mover, nos 

motivar, é Jesus e sua palavra (Gálatas 6.9). 

PERGUNTAS 

1. Como ter certeza quando é a voz de Deus? 



 
 

2. É possível ter sensibilidade à voz de Deus sem se dedicar à palavra dele? Se sim, como? 

3. Como a fé nos leva à obediência? Como a obediência pode nos levar além? 

4. Temer a vontade de Deus é o mesmo que confiar mais em nós mesmos do que nele?  

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. 


