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ESCOLHA OU DECISÃO? 
 

SENTINDO!
 

O Ministério da Reconciliação 

2 Coríntios 5.11-21 - Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os 
homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também 
diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, 
porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que 
responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se 
enlouquecemos, é por amor a Deus; se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de 
Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos; logo, todos 
morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si 
mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 

De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. 
Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. 
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que 
surgiram coisas novas! Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo 
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo 
estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e 
nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como 
se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos: 
Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que 
nele nos tornássemos justiça de Deus. 

Texto chave - 2 Coríntios 5.17 - Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas 
antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! 

 

APRENDENDO!
!
Quais foram as minhas escolhas para minha vida até no dia de hoje? 

Realizamos diversas escolhas durante o dia inteiro e decidimos muitas coisas. E toda escolha e 
decisão precisam ser realizadas de forma muito ponderada e todas devem ser apontadas e 
baseadas nos princípios bíblicos, pois se eu estou em Cristo, sou uma nova pessoa, não posso 
mais ter um estilo de vida no antigo modo de viver, mas preciso permitir que coisas novas surjam 
em mim, através de meu relacionamento com Cristo. 

Quais foram as escolhas feitas para sua vida, para seu casamento, seus filhos, trabalho, viagens? 

Sei que devem ter sido muitas escolhas, porém as escolhas nem sempre foram as melhores 
quando decidimos fazer as nossas escolhas e não tomamos as decisões do nosso pai celestial, 
pagamos um preço muito alto. 

Deus Decidiu através do seu filho amado nos reconciliar com ele através de Cristo.  

Ele nos jugou e determinou a nossa liberdade, salvação, perdão e vida eterna. 

Há uma diferença entre Escolha e Decisão..... 

ESCOLHA 

Ato ou efeito de escolher. Preferência que se dá a alguma coisa que se encontra 
entre outras; predileção. 
 

DECISÃO 

Ato ou efeito de decidir; determinação. Resolução tomada após julgamento; juízo, 
sentença. 

 
Decisões que mudaram a nossa história pecaminosa perante Deus. 
 
João 3.16 – 17 - “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo 
o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, 
não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. 
 
Jeremias 32.38 - 41 - Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só 
pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio 
bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente: Jamais deixarei 
de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de 
mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu 
coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei’. 
 
 

REFLETINDO!
 
Jesus antes de tomar suas escolhas ele orou a Deus. 
 
Lucas 6.12 - Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando 
a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também 
designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro; seu irmão André; Tiago; João; Filipe; 
Bartolomeu; Mateus; Tomé; Tiago, filho de Alfeu; Simão, chamado zelote; Judas, filho de Tiago; e 
Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. 
 
As minhas decisões e escolhas irão decidir, quem serei, o que serei, quem eu sou e para 
onde irei. 
 
Princípio bíblico - 2 Timóteo 3.16-17 - Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de 
Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 
 
 

APLICANDO!
!



Como eu aplico na minha vida tudo que eu aprendi hoje? 
!

1. Ore&–"antes"de" tomar"uma"decisão,"ore"a"Deus," pedindo"Sua"orientação"para" ter"a"
sabedoria"de"escolher"o"caminho"certo;"Deus"sabe"o"que"é"melhor"para"você"–&Tiago&
1:5&

2. Reflita&–"não"é"bom"tomar"uma"decisão"apressadamente;"antes"de"decidir,"pense"nas"
consequências"de"cada"possibilidade"–&Provérbios&4:26&

3. Cuidado& com&os& sentimentos!& =" os" sentimentos" nem" sempre" estão" certos," às" vezes"
nos" enganam" e" confundem;" um" caminho" pode" parecer" bom" no" calor" do"momento"
mas" depois" ser" errado" –" não" tome" uma" decisão" baseada" só" no" sentimento" –"
Provérbios&14:12&

4. Não&peque&–"analise"sua"decisão"à"luz"da"Bíblia;"se"você"sabe"que"uma"das"opções"vai"
levar"você"a"pecar,"não"escolha"esse"caminho"–&Salmos&119:9H11&

5. Peça&conselho&–"fale"com"um"pastor"ou"líder"ou"alguém"mais"experiente"na"área"de"
sua" decisão;" seus" conselhos" podem" ser" muito" valiosos," dê=lhes" consideração" –&
Provérbios&15:22&

6. Siga&a&vontade&de&Deus&–"às"vezes"o"caminho"certo"é"o"mais"difícil"mas"se"Deus"lhe"
está" chamando," obedeça;" peça" força" e" coragem" a" Deus" para" tomar" a" decisão" que"
você"sabe"que"é"certa;"se"não"é"de"Deus,"o"caminho"que"parece"mais"fácil"vai"acabar"
sendo"mais"difícil"–&Provérbios&16:3&

&

Qual!será!a!minha!escolha!e!decisão!hoje!em!Cristo!Jesus?!
&

ORAÇÃO!
 
DEUS É ESPECIALISTA EM DAR A NÓS UM NOVO RECOMEÇO ASSIM COMO ELE FEZ DE ASSASSINO 
MOISES UM GRANDE LÍDER E ASSIM TAMBÉM COMO FEZ DE GIDEÃO UM COVARDE EM UM GRANDE 
CORAJOSO HERÓI. 
 
#CGA&

#TANQUECHEIO&

#AFINANDOOSINSTRUMENTOS&
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