
Hoje, e nas próximas três semanas, conversaremos sobre algumas das mais importantes decisões da vida, e tentaremos estabele-
cer juntos alguns alvos a serem perseguidos neste ano que promete ser extraordinário. Queremos abordar esse tema porque tomar 
boas decisões é fundamental para uma vida abençoada e feliz. Alguém já disse que estar no caminho certo amanhã começa com 
a decisão certa hoje. Cada decisão que tomamos é importante porque as nossas decisões defi nirão o nosso destino. Como sabe-
mos na prática do dia-a-dia, a decisão de hoje, certa ou equivocada, afetará e moldará o nosso futuro. 

Quebra-gelo: discuta com o grupo as afi rmações que acabamos de fazer: 

•	 “Estar no caminho certo amanhã começa com a decisão certa hoje”
•	 “A	decisão	de	hoje,	certa	ou	equivocada,	afetará	e	moldará	o	nosso	futuro”

INTRODUÇÃO

Leitura bíblica:

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que fi caram 
para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fi m de ganhar o prêmio do chamado celestial 
de Deus em Cristo Jesus.” (Filipenses 3.13-14)

Paulo revela um de seus maiores segredos: ele tomou uma decisão que mudou a sua vida para sempre: ele decidiu esquecer as 
coisas que fi caram para trás. Essa foi uma das melhores decisões que Paulo tomou, já que moldou decisivamente o seu futuro. 

Talvez você não saiba disso, mas antes de ser cristão e um apóstolo, Paulo era um cara bem mal, um matador de cristãos, lite-
ralmente. Mas mesmo com um passado horrível, tornou-se um grande e infl uente cristão. Com a decisão dele aprendemos que 
ninguém vai avançar se não deixar para trás as coisas erradas que fez e se também não deixar para trás a culpa das coisas que 
deveria ter feito e não fez. Uma decisão que moldou todo o seu futuro. 

Pergunta: Quais foram as melhores decisões que você já tomou na sua vida? E quais foram as piores? 2. Pense por um minuto e 
responda para o grupo: Qual seria uma decisão que se você tomasse hoje, ela mudaria signifi cativamente a sua vida? 

Talvez seria uma decisão ligada aos seus hábitos. Normalmente, nossos hábitos defi nem muito o que somos. Por exemplo, a decisão 
de parar de beber, já que pessoas queridas têm dito que você tem exagerado na bebida – mesmo que nunca concorde com elas.  
Ou a decisão de parar de gastar horas e horas nas redes sociais em troca de nada. Para quem tem difi culdades nessas áreas, uma 
decisão mudaria muita coisa. Por exemplo: separar uma hora por dia antes desperdiçada em redes sociais e investi-la na leitura 
de um bom livro. 

Ou talvez uma decisão que mudaria muita coisa na sua vida estivesse ligada a seus relacionamentos. Por exemplo, priorizar mais 
tempo com as pessoas que você ama e que são parte importante de sua vida. Talvez seria uma decisão radical com relação a 
contrair dívidas via uso compulsivo do cartão de crédito. Ou ainda a decisão de emagrecer e cuidar mais da saúde. O fato é que 
uma boa decisão pode mudar uma vida inteira. Então, qual seria uma decisão que mudaria sua vida signifi cativamente se você a 
tomasse hoje? Comente com a célula.

Pergunta: Há várias decisões muito benéfi cas, mas queremos destacar uma em particular que poderia trazer um impacto incom-
parável à sua vida. Apenas uma coisa. Vamos ver o que é?

Leitura bíblica:  

“Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para 
contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo.” (Salmos 27:4)

“Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua 
casa. Maria, sua irmã, fi cou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito 
serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: “Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o 
serviço? Dize-lhe que me ajude! « Respondeu o Senhor: «Marta! Marta! Você está preocupada e inquieta com muitas coi-
sas; todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada”. (Lucas 10:38-42) 

Destacamos nos dois textos a palavra “uma coisa”, porque é disso que Davi e Jesus estão falando. Há uma coisa que pode trazer 
uma tremenda mudança em nossa vida: conhecer a Deus, escolher ter comunhão com Deus. Escolher ser bem próximo dele e ter 
um relacionamento real e pessoal com ele. Conhecer a Deus muda a vida de qualquer pessoa. 

Talvez alguém vá dizer que já conhece a Deus. Note que Marta e Maria não só conheciam Jesus como o receberam em sua casa. 
Mas note também como as escolhas foram diferentes. Muitos dizem conhecer Jesus, mas nunca pararam para estar aos seus pés, 
nunca o tocaram e nunca gozaram de intimidade com ele. Com base na história da visita de Jesus à casa de Marta e Maria e da 
postura que elas assumiram diante dele, apresentamos três decisões que todo cristão deveria tomar para revolucionar a sua vida 
espiritual:

1. Decida aproveitar o máximo cada oportunidade de acesso à presença de Deus. Jesus estava presente ali na sala de sua casa, 
ao alcance de suas mãos e Marta perdeu a oportunidade de aproveitar ao máximo aquele ambiente de vida e poder por causa 
de sua correria e seus muitos afazeres. Por outro lado, sua irmã Maria abriu mão de tudo para aproveitar aquele momento precioso 
de acesso a Jesus. Ela fi cou aos seus pés, indicando que escolheu a maior proximidade possível. É disso que Paulo fala aos efésios:

Lição de célula: 2 a 7 de março 

Eu decidi escolher a melhor parte                                                                                           



“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao 
máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.” (Efésios 5:15,16).

Temos que aproveitar cada oportunidade. Num culto, numa conferência, num encontro da célula e, principalmente, no seu tempo 
a sós com Deus. Não se distraia e nem seja negligente, mas decida aproveitar ao máximo cada oportunidade na presença de 
Deus. Há pessoas que estão presentes no salão de culto, mas deixam-se distrair pelo celular, pelos pensamentos “nada a ver” e 
pelo movimento das pessoas. Cada um de nós precisa entender que, como filhos de Deus, recebemos o direito e o privilégio de ter 
acesso direto à presença do Deus todo poderoso. Ele nos ama como filhos queridos, ele deseja ter comunhão conosco e nos guiar 
por caminhos extraordinários de vida abundante, de influência e de frutificação. Por isso, decida ser intenso, colocar prioridade e 
foco no seu relacionamento com Deus, e não perder nenhuma oportunidade de desfrutar da sua presença. 

2. Decida se livrar de tudo o que atrapalha sua comunhão com Deus. Coitada de Marta. O maravilhoso Filho de Deus ali na sua 
casa e ela tão desfocada a ponto de preferir ficar na cozinha lidando com panelas e afazeres ao invés de desfrutar de íntima co-
munhão com Jesus.  Não é assim conosco também? Não é comum gastarmos todo o nosso tempo com coisas e tarefas para, ao 
final do dia, percebermos que não desfrutamos de tempo de qualidade e comunhão com Deus?  O autor de Hebreus nos adverte 
para a importância de nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha na caminhada com Deus:

“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que 
nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.” (Hebreus 12:1).

Ele diz para nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. 

Pergunta: O que ou quem tem atrapalhado seu relacionamento com Deus? Do que você precisa se livrar para ter maior comunhão 
com Deus? 

3. Decida priorizar a presença de Cristo na sua vida.

Um dia o apóstolo Paulo compreendeu o grande privilégio de conhecer Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e dono do 
mundo, e por isso decidiu colocar sua comunhão com Jesus acima de tudo. Todo o resto ele considerou de secundária importância. 

“Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como 
perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas 
as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.” (Filipenses 3:7,8).

CONCLUSÃO

Decisões são muito importantes porque definem o nosso futuro, para o nosso bem ou para o nosso mal. Há muitas decisões que 
podemos tomar para gerar impactos positivos em nossa vida, mas nenhuma é tão importante quanto escolher a boa parte. Maria 
escolheu a presença de Jesus e foi elogiada como aquela que escolheu a melhor parte. 

A história da humanidade caminha para o seu desfecho e os sinais indicam que Jesus está às portas. Quando chegarmos diante 
de Deus, só vai importar mesmo se o conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Por isso, priorize seu relacionamento com 
Deus e não perca as oportunidades para ter intimidade com ele e servi-lo na edificação de seu Reino. 

AVISOS 

21 dias de jejum e oração 
No período de 2 a 22 de março, a Central fará 21 dias de jejum e oração.Essa é uma daquelas grandes oportunidades de buscar 
a sua presença, de desenvolver intimidade com Deus e de conhecê-lo melhor. Uma grande oportunidade para você colocar em 
prática a decisão de priorizar Deus em 2020 e de buscá-lo de todo o coração. Teremos em todas as unidades: 

•	 Cultos de oração: segunda a sexta-feira, 6h às 7h30.

•	 Vigília de Adoração e Oração, dia 06 de março, de 20h00 às 24h00.

•	  Domingo de Clamor, dia 22 de março, com cultos mais longos, de 10 às 13h00 e de 18 às 21h00,  
com a finalidade de orarmos juntos por uma hora após cada pregação. 

•	  Jejum parcial ou jejum completo, como preferir (para mais informações  
acesse www.central.online e nas redes sociais da Central).

O Poder da Decisão 
A nova série de pregações da Central.
Aos domingos do mês de março, em todas as unidades. 

Plano de leitura l Decisões determinam destinos 
Diante das tantas escolhas da vida, buscar sabedoria na Bíblia é sua melhor opção. 
De 1 de março a 26 de abril. 
Cronograma disponível no site e nas redes sociais da Central. 

Encontro Toda Mulher
Um dia especial para mulheres de todos os estilos e idades, mas com uma coisa em comum: o desejo de viver os planos de Deus. 
Dia 7 de março, das 9h às 17h, na Central Luxemburgo. 
Convidada: Dra. Rosana Alves, neurocientista e autora do livro “A Neurociência da Felicidade”. 


