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DECISÕES
A Vida e a Morte estão em suas mãos !
Pastor Jacson Irio Andrioli

“ O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham
em abundância”. João 10.10
Texto bíblico: Números 13. 26 – 33; 14. 1- 45 (((Ler até Nm. 14. 2)
Introdução:
Fomos criados para termos sucesso. Para sermos felizes. Entretanto, nem sempre somos tão
bem sucedidos e felizes quanto gostaríamos, e algumas vezes nos sentimos profundamente
infelizes e derrotados. (Você já se sentiu assim???)
As razões de nossas frustração e derrota são as mais variadas, porém, quase sempre, são
fruto de nossas decisões. Buscamos a felicidade, a realização e prazer, com o mínimo possível de
sofrimento e de dor.
Nem sempre é fácil tomar as decisões certas! O Rei Salomão ensinou que: “Há caminho que
parece reto ao homem, mas no final conduz à morte” (Provérbios 16.25). Resumindo, nossas
decisões podem gerar vida ou morte!
Decidir é determinar, é escolher entre alternativas.
Algumas de nossas decisões são fáceis e obvias, mas outras são difíceis e complexas.
Algumas são de conseqüências leves e outra de resultados profundos e mudanças radicais.
As vezes na teoria de nossas decisões estamos fazendo o que é melhor, mas na prática a
realidade é outra.
O povo de Israel havia saído do Egito, onde tinha sido escravizado, e chegou a um lugar
Chamado Cades Barnéia. O tipo de raciocínio do povo era bom “estavam prevenindo algo de
ruim”, mas a decisão gerou danos graves que causou a morte de muitos.
Deus quer nos ajudar a tomar decisões acertadas, a fim de que possamos concluir o ano
dizendo: Este ano foi o melhor de minha vida.!!!
Se você deseja tomar decisões de vida, e não de morte, você precisa...
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1.
passado)

Livrar-se das frustrações do passado (Vimos um pouco disso no Domingo

O passado afeta a visão do presente – Números 13. 27, 28, 31, 33.
Os espias viram a terra e constataram que era boa, mas se amedrontaram com o
tamanho dos moradores
1.1. O passado é curado pela fé em Deus – Números 13. 30
“Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra,
porque, certamente, prevaleceremos contra ela.”
1.2. Encarar o futuro com a perspectiva divina – Números 13.2
“Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel; de cada
tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles.”
1.3. Confie seu futuro a Deus – Jeremias 29.11
“Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um futuro
cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando.” NTLH

1.4. Embase as decisões em Deus e não em circunstâncias – Números 14. 6 - 8.
“E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram
as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da
qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
Se o SENHOR se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e no-la dará, terra que
mana leite e mel.”
A esperança destes dois homens não conseguiu romper a barreira do medo que estava no
coração de todo o povo e por isto todos pagaram alto preço.

2.

Abandonar toda tendência populista – Números 14. 8 – 10a

“Se o SENHOR se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e no-la dará, terra
que mana leite e mel. Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não temais o povo
dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar; retirou-se deles o seu amparo; o
SENHOR é conosco; não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os
apedrejassem;”

A) Você não poderá agradar a todos – Números 14. 10a
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“...a comunidade toda falou em apedrejá-los.”
B) Prepare-se para a crítica e a rejeição - Números 14. 3 – 5
“E por que nos traz o SENHOR a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas
mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito?
E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito.
Então, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel.”

3.

Decidir sempre na direção da visão. Números 13 1 e 2

I - A falta de visão nos amedronta – Números 13.33
“Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos
gafanhotos, a nós e a eles”.
II - A falta de visão nos leva a retroceder - Números 14.4
“E disseram uns aos outros: “Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito!”

4 Decidir entregar-se totalmente a Jesus - Salmo 37. 3-5 (((LER)))
A Vida sem Jesus é morte – Efésios 2. 1,2
“Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes
outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que
agora atua nos filhos da desobediência;”
A verdadeira vida começa com uma decisão – João 1.12
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a
saber, aos que crêem no seu nome;”
Conclusão:
Josué e Calebe são exemplos fantásticos a serem seguidos em relação a decisões, os dois
tinham certeza de que seriam vitoriosos em Deus para conquistarem a terra prometida.
A decisão e fé deles lhes permitiu abundancia em dias, chegaram na terra prometida depois
de verem seus dez amigos com suas famílias morrerem no deserto.
Que você seja um Calebe, um Josué, decida obedecer ao Senhor;
Decida colocar a sua fé em Deus para alcançar a sua terra prometida.
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Talvez sua Canaã seja uma cura, uma resposta, uma vitória, a libertação de um vicio, mas
creia.
Calebe passou os quarenta anos de sua vida no deserto planejando o que fazer com sua terra,
como seria.
Calebe foi um grande homem, o Senhor falou que Calebe tinha um espírito diferente
Números 14.24.
Ah como eu gostaria que Deus olhasse para mim e disse-se: este Jacson tem um
espírito diferente é fiel e obediente.
* Busque a visão de Deus para seus planos;
* Busque a aprovação de Deus para suas decisões;
* Não ande conforme anda a multidão, seja diferente e decida pela vida.
* Evite a derrota e a frustração, buscando conselhos em Deus e crendo em suas promessas...
A recompensa de Calebe:
“E Calebe continuou: -Agora veja. Faz quarenta e cinco anos que o Deus Eterno disse
essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto; e o Deus
Eterno me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim! Estou com oitenta e cinco anos e
me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho
bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso.
Agora me dê essa região montanhosa que o Deus Eterno me prometeu quando os meus
companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins
estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Deus Eterno estiver comigo,
eu os expulsarei, como ele prometeu.
Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua
propriedade.” Josué 14.10-13
Oração.
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