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Extrair o máximo de Decisões

1. Por que Deus está calado? — Isaías 58

2. Decisões difíceis e dolorosas — Atos 20.17—21.14

3. O plano singular de Deus — Romanos 12

4. Anatomia de uma decisão sábia — Provérbios 3.1-26

5. Bons conselhos — 2Timóteo 3.10—4.8

6. Orar sem cessar — Lucas 11.1-13;18.1-8

7. Como Deus fala? — João 14.15-27

8. E se eu tomar a decisão errada? — Gênesis 16

9. Decisões sem chateação — Lucas 12.13-34

Observações para o líder
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DecisõesO plano singular de Deus
Romanos 12

3

Todos somos diferentes uns dos outros, e por isto o plano de
Deus para cada um de nós também é diferente. Para conhecer este
plano, temos de conhecer a nós mesmos — nossos dons, talentos,
forças e fraquezas.

DISCUSSÃO EM GRUPO: Que dons e talentos você nota
em cada pessoa do seu grupo? Peça que todos ouçam enquan-
to cada pessoa revela o que tem observado nos companheiros.

REFLEXÃO PESSOAL: O que Deus fez de especial em você?

Nos onze primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo ex-
plica os fundamentos do Evangelho. Iniciando com o capítulo 12,
ele fala das implicações práticas do Evangelho sobre nosso comporta-
mento. Seus ensinos têm muito a dizer sobre o plano e a direção de
Deus para nossa vida. Leia Romanos 12.

1. Depois de ler este capítulo, como você definiria um “sacrifício
vivo”?
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2. O versículo 2 afirma que ser transformado “pela renovação da sua
mente” nos permite “experimentar e comprovar a [...] vontade de
Deus”. O que é “mente renovada”?

Em que ela difere da mente amoldada “ao padrão deste mundo”?

3. Como a mente de cada um de nós se conforma ou se renova?

4. Que ensinos estão ajudando você a renovar sua mente?

5. Qual é sua responsabilidade em “experimentar e comprovar a per-
feita vontade de Deus”?

Como você pode levar esta responsabilidade a sério?
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6. O que os versículos 3 a 8 ensinam sobre o plano de Deus para a
comunidade cristã?

7. O significa ter um “conceito equilibrado” de si mesmo (v. 3)?

8. Por que não fazer isto impedirá você de compreender a vontade de
Deus?

9. Ao manter um “conceito equilibrado” de si mesmo, quais são, em
sua opinião, sua função e seus dons no corpo de Cristo?

10. De que maneira entender seus dons o ajudou a “experimentar e
comprovar a vontade de Deus”?
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11. De acordo com os versículos 9 a 21, como devemos tratar as
outras pessoas?

12. Por que será inútil buscar a vontade de Deus se nosso amor pelos
outros não está sendo renovado?

13. Para continuar mantendo um conceito equilibrado de si mesmo,
use os ensinos éticos dos versículos 9 a 21 para avaliar se você tem
sido conformado ou transformado.

Peça a Deus para continuar renovando sua mente, e confesse-lhe as situ-
ações em que você se conformou aos padrões deste mundo.

Agora ou mais tarde
Relacione os dons espirituais mencionados em Romanos 12.6-
8; 1 Coríntios 12.7-11,27-31, 1Pedro 4.7-11 e Efésios 4.11-
13. Escreva uma definição para cada um dos dons. Qual deles
você recebeu de Deus?
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