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CONVICÇÃO E DECISÃO
Desvia-me dos caminhos enganosos; por tua graça, ensina-me a tua lei.
Escolhi o caminho da fidelidade; decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos
teus testemunhos, ó Senhor; não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo
caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento.
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dáme entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração.
Sl 119: 29 a 34
A decisão segura e convicta por Cristo, traz muitos benefícios na vida do servo, na
vida do discípulo. Aprendemos desde cedo, muito cedo mesmo na nossa caminhada com
Deus, que a nossa aproximação de Deus, promove um benefício muito grande não só
para a nossa vida, mas para a vida daquelas pessoas que estamos cercados no nosso
dia a dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe
o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao
Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em
perdoar. Isaías 55:6,7 . Há uma relação de correspondência. Uma relação de ação e
reação da parte de Deus que aguarda tão somente a nossa ação – QUE PRODUZ
MOVIMENTAÇÃO ESPIRITUAL.

A acomodação Espiritual gera UMA FORÇA

NEGATRIVA para a INÉRCIA – PARALISA – OPRIME - ESVASIA DE PODER O CRENTE
- NETRALIZA O PODER ESPIRITUAL. LEVA O CRISTÃO A DERROTA. Corremos o
risco de cairmos no COMODISMO ESPIRITUAL – E com isso TODA A NOSSA CASA
ACABA SOFRENDO E NÃO CONSEGUIMOS FORMAR UMA NOVA GERAÇÃO DE
CONVICTOS.

ABRA A BÍBLIA E LEIA JUÍZES 2: 1 A 10

DESENVOLVIMENTO

O PERIGO DA INDECISÃO E DA FALTA DE CONVICÇÃO ESPIRITUAL
O mandamento que Deus tinha dado a Israel era claro e expressivo: eles deveriam
lutar e deveriam destruir totalmente os cananeus, e não fazer qualquer aliança com eles ;
mas a desobediência deles fez com que fosse suspensa a continuidade da
INTERVENÇÃO DE DEUS EM seu favor.

Eles não tiveram o cuidado de executar a

ordem divina; e, portanto, Deus lhes ameaçou, dizendo que os cananeus, a quem eles
estavam se aliançando, se tornariam uma fonte duradoura de dores para eles, pois iriam
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gradualmente atraí-los ao pecado, e finalmente se tornariam instrumentos para lhes infligir
a vingança que tinham merecido. Da mesma forma gente, quando cristãos fazem aliança
com o mundo e com o Inimigo por causa do MEDO – POR NEGLIGÊNCIA – Acabam
sendo PISADOS POR ELES, como O SAL QUE SE JOGA FORA POR NÃO TER MAIS
SABOR. Esse é o pecado que o povo Deus ainda pode INCORRER.

Está surgindo uma geração de pessoas VITIMIZADAS PELO DESTINO. Que agem
.. .MAS AGEM EM FAVOR DOS SEUS DIREITOS, e não agem em FAVOR DA FÉ. Está
surgindo uma geração de pessoas PASSIVAS E QUE RECLAMA DE TUDO E NÃO
ASSUMEM RESPONSABILIDADES POR SEUS ATOS. Que querem culpar o ESTADO –
Que querem culpar seus pais – Que querem responsabilizar A/B/C e que não ASSUMEM
COM CONVICÇÃO A SUA FÉ EM JESUS CRISTO. UMA GERAÇÃO QUE NÃO SABE O
QUE É ARREPENDIMENTO. Que dizem que são cristãs, que pertencem a Igreja A/B ou
C e não assumem e nem PROTAGONIZAM NADA, POR QUE NÃO VIVEM NADA. Que
transferem suas responsabilidades e não creem no poder DE

NUMA DECISÃO

ESPIRITUAL, pois desconhecem a Deus. Os vitimados recorrem as redes sociais para
se colocarem no lugar PASSIVOS E VÍTIMAS de suas INDECISÕES.

CONCLUSÃO :
Como é bom saber que devemos fazer a nossa parte e a certeza que Deus fará a
dele. Não duvide de Deus e da sua fidelidade. Seja leal ao seu compromisso com
CONVICÇÃO E CERTEZA TOTAL DE FÉ. Deus é fiel e capaz de cumprir firmemente com
as suas promessas. O convertido a Cristo não se vitimiza ao contrário aceita que Jesus
Cristo cumpriu na cruz com o sacrifício, por isso TORNA-SE CONVICTO E DECIDIDO em
fazer o que AGRADA A DEUS.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO :
•
•
•

O QUE APRENDE COM O TEXTO DE JUÍZES 2 ?

COMO PODE AUXILIAR AS PESSOAS QUE SOFREM DE VITIMIZAÇÃO ?
O QUE FAZER DIANTE DE UM MUNDO COMPLETAMENTE SEM DIREÇÃO E
SEM DEUS ?

