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AS TRÊS MAIORES DECISÕES NA VIDA
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Entendo que têm três decisões que mudam o curso da nossa vida.
São decisões que podem trazer muita felicidade e realização ou muita tristeza e frustração.

São três decisões difíceis de tomar, mas que muitas pessoas as fazem da forma mais
irresponsável possível. Elas se precipitam nestas decisões e mais tarde colhem consequências
amargas. São decisões que exigem um grau de maturidade para fazer, mas que muitas vezes já bem
jovens as pessoas têm que fazê-las.

ALGUNS PONTOS PRELIMINARES

1. Algumas destas três são mais sutis; já outras são mais simples.
2. Algumas são reversíveis, já outras não são reversíveis, ou seja, deixam marcas.
3. Qual a mais fácil das três? – Depende de que sentido ou situação?
4. Estas decisões se fazem com a razão ou com os sentimentos? – Ambos.
5. Entendo que se errar, não peca, mas poderá vir a pecar.
6. Estas três decisões seguem uma ordem certa? Uma afeta a outra?
7. Um desafio: somos muito jovens para escolher. Não tem conhecimento, experiência, sabedoria
suficiente para escolher.

"Há um caminho que ao homem parece correto,
mas o fim dele conduz à morte." (Prov 14.12)

"Quando os caminhos do homem agradam o SENHOR,
ele faz que até seus inimigos tenham paz com ele." (Prov 16.7)

"Entrega teu caminho ao SENHOR;
confia nele, e ele tudo fará." (Salmo 37.5)

"Não havendo sábios conselhos, o povo cai,
mas na multidão de conselhos há segurança." (Provérbios 11:14)

"Com conselhos prudentes tu farás a guerra;
e há vitória na multidão dos conselheiros." (Provérbios 24:6)

Introdução
Quais são as 3 maiores decisões de sua vida e por quê?
Provérbios 3:5-6



A DECISÃO DA PROFISSÃO
1. Três coisas antes de Gênesis 3:

a) Relacionamento Deus-Homem
b) Trabalho
c) Casamento

2. As alternativas (do ponto de vista cristão):
a) Roubar? (Dt 5.19; Ef 4.28)
b) Preguiça? (Pv 23.20-21; 24.33-34)
c) Viver na casa dos pais? (Dependência!)
d) Paulo e ética trabalho para a comunidade cristã (2Tess 3.6-15)

3. Como acertar:
a) No que tenho prazer em fazer? (Aptidão ou dom/até o fim da vida [com as mãos])
b) Pergunte a seus pais e amigos.
c) Como posso contribuir para uma sociedade melhor?
d) Trabalhamos tanto, para que mesmo? - Ecl 4.8!
e) Multidão dos conselhos➡ Prov 11.14; 15.22 & 24.6

A DECISÃO DO AMOR
1. As alternativas (do ponto de vista cristão):

a) Sexo sem nenhum compromisso, só precisa do consentimento? 1Ts 4.2-7
b) Homossexualismo e outras “formas alternativas”? 1Tm 1.8-11
c) Se não der certo, nos divorciamos! Rm 7.1-3
d) Celibato e castidade? 1Co 7.7, 27-28, 32-34 (!)
e) Quais as consequências se errarmos? As Cicatrizes

1. Doenças de vários tipos
2. Abandono de crianças e mulheres, e consequências ao longo do tempo.
3. Frustrações e infidelidade
4. Solidão, depressão, suicídio (comum entre homossexuais e travestis).
5. Drogas, sendo o álcool o mais comum.

2. Como acertar:
a) O que eu procuro numa pessoa? Solidão x Companheirismo (Gen 2.18, 23)
b) Ela me faz bem sempre?  (Prov 31.12)
c) Critério espiritual acima do físico (Prov 31.30) – Ela ama mais a Deus que eu?
d) O que os meus pais pensam dela? O que eu penso dos pais dela?

Conseguiria viver toda a minha vida com ela?
Temos alguma coisa em comum, antes de nos conhecer, que nos une? Afinidade
Estou interessado nela (personalidade) ou no seu corpo, dinheiro, fama, etc?
Trabalhadora? Gosta de crianças? Temente a Deus?
O que eu procuro numa esposa?

e) A família como (o melhor) projeto divino (Gen 2.23).
f) Multidão dos conselhos➡ Prov 11.14 & 24.6



A DECISÃO DA FÉ
1. As alternativas (do ponto de vista cristão)

a. Não, não existe deuses ou Deus
i. Cético, humanista

ii. Agnóstico
iii. Ateu militante
iv. Niilista materialista
v. Cristão ateu  ; )

vi. Salmos 10.3-4; 14.1; 19.1; Isa 40.26
b. Sim, Politeísmo

i. Ásia, Índia, África.
ii. Deuses impessoais

iii. Reencarnação > Karma > Ética | Esperança?
iv. Visão do ser humano: feito à imagem e semelhança de Deus?

2. Como acertar
a. 5 Argumentos de S Tomás de Aquino

i. O “primeiro motor imóvel”
ii. A “causa primeira” (causa e efeito)

iii. O “ser necessário” (finito e contingente)
iv. O “ser perfeitíssimo” (modelo de comparação)
v. A “inteligência ordenadora” (ordem e finalidade)

b. Sim, Monoteísmo
i. Yahweh — Jesus

ii. João 17.3; Rom 16.26-27 | Esperança (1Tess 4.13)
iii. Eu escolho Deus! Canção

c. Veja os argumentos. Observe os estilos de vida hoje e do passado. Leia a Bíblia!
Busque Deus (Oração).

Como escolher Deus influencia nas duas grandes decisões e todas as demais?
1. Casamento — Divorciar ou não divorciar?

Tratar com amor ou com amargura; retaliar?
Negligenciar os filhos ou educá-los?

2. Trabalho — Que tipo de funcionário eu sou? Que tipo de patrão eu sou?
Trabalho como eu quero ou sigo as regras?
Posso ser autônomo e fazer uma diferença na sociedade?


