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Hoje eu decido começar

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e
cuidarei de você”. Salmos 32.8

ESTUDO
Escolhas se tornam hábitos, hábitos com o tempo se tornam automáticos. Aquilo que é
automático se torna sua identidade e lá na frente pode se tornar sua natureza. Tudo começa
com uma escolha. A pergunta que nos norteia deve ser: o que Deus quer que eu faça?
Como podemos começar? Entenda que o passado já foi e preste atenção nos detalhes
(Daniel 6.4-5).
Daniel se preocupava com quem ele era, não com a posição que ele tinha.
1) Deus deseja que você seja, antes que você faça (1 Tessalonicenses 4.3). Deus
nos chama para sermos separados, para nos aproximarmos dele. (Pergunta 1).
(Salmos 27.4). Esse deve ser o fundamento da nossa caminhada. (Colossenses
3.17) Faça tudo para a glória de Deus (Pergunta 2).
2) Por que nós fazemos o que fazemos? (Pergunta 3) O motivo pelo qual se faz algo
é o que faz com que o sentido permaneça durante o processo. (Provérbios 16.2),
assim como o motivo, as nossas intenções importam. (Salmos 139.23-24). É quase
impossível chegar ao lugar certo com os motivos errados. (Pergunta 4).
Jesus sabia quem era e o porquê precisava fazer o que fazia.
PERGUNTAS

1. Quem Jesus quer que você se torne?
2. O que te motiva na caminhada?
3. Você se considera alguém que vive no piloto automático sem entender o porquê de
suas escolhas?
4. Com que frequência você se engana em relação aos seus motivos?
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