
  

CÉLULA 09/2021 

 

 

QUEBRA GELO 
 
Quais são os seus sonhos para daqui a 5 anos? E o que você está fazendo para ele se tornar uma 

realidade? Cite em palavras e compartilhe com os amigos. 
_______________________________________________________________________________ 

 MINISTRAÇÃO 
 
 

TEMA: DECISÕES CORRETAS NO PRESENTE, CRIANDO UM DESEJÁVEL FUTURO 

Mateus 26:14-16 e Mateus 26:47-56 

 

2 Coríntios 4:17 “Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno 

de glória mui excelente.” 

 

Todos sabem que a cada dia estamos tomando decisões na vida, como: a hora que você vai 

levantar da cama; que roupa vai vestir; se vai ou não tomar um banho de manhã; qual o alimento 

que vai comer; porém, mais a frente vamos nos encontrar com os resultados das decisões que 

tomamos, sejam elas certas ou erradas. Tudo que fizermos hoje são sementes lançadas para o 

futuro. Você pode dizer: Não vou tomar nenhuma decisão e não vou fazer nada, a resposta a essa 

decisão, de não fazer nada, é que não colherá nada. 

 

Olhando para o texto vemos um dos doze de Jesus que deixou que a ambição por dinheiro, que é 

algo temporal, passageiro, dominasse o seu coração. 

Mateus 26:14-16 “Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos 

sacerdotes, E disse: Que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram trinta moedas 

de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar.” 

Porém todos sabem que o fruto da colheita de Judas, pela sua decisão, foi a morte.  

 

Veja porém a decisão de Jesus, que no momento em que os religiosos e soldados vieram prendê-

lo e Pedro puxando uma espada cortou a orelha de um servo de um sacerdote. 

(v.51-54) “E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, 

ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua 

espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas tu que eu 

não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Como, 

pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? 



Jesus tomou a decisão em manter-se calado, sem fazer nada, porém ele disse a Pedro: Cuidado! 

Da forma que você fere, será a sua resposta para amanhã. Você será ferido. 

Jesus também disse a Pedro: ”Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele 

não me daria mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras”. 

 

Se Jesus pedisse ao Pai, as legiões de anjos para que o socorresse, o propósito da cruz não se 

cumpria. Assim Jesus decidiu escolheu um momento de dor para ganhar uma Eternidade de 

alegria. Voltando a Palavra do Apóstolo Paulo: “A nossa leve e momentânea tribulação produz 

para nós um peso eterno de glória mui excelente.” 

 

Lembre-se: Tudo que passamos é uma leve momentânea (um pequeno momento) tribulação. Este 

vírus é um leve e momentâneo momento, no qual, se nos mantemos fiéis a Deus, vai produzir um 

Eterno excelente peso de glória. 

 

O que aprendemos? 

 

1) Tudo que você está fazendo hoje influenciará o seu futuro. 

Imagine um fumante que fuma dois maços de cigarro diariamente, o que podemos esperar que 

aconteça? 

Lembre-se: Todos os dias tomamos decisões e algumas delas lhe darão prazer hoje, mas o 

amanhã o fará sentir miserável, mais há outras decisões que pode fazer você se sentir hoje um 

pouco desconfortável, mas amanhã você será impressionado com o resultado.  

O seu amanhã é o resultado das tuas decisões de hoje!!!  

O que Judas colheu?  

 

2) Não tome nenhuma decisão pelo o momento que você está passando. 

Jesus poderia ter dez mil anjos para livra-lo da crucificação, Ele era capaz de descer da cruz. 

(Mateus 27:40) “E dizendo: Tu, que destróis o templo, e em três dias o reedificas, salva-te a ti 

mesmo. Se és Filho de Deus, desce da cruz”. Porém decidiu não fazer e continuar crendo no seu 

propósito.  

Aqueles que decidem permanecer fiéis a Deus nos momentos difíceis, e optam em esperar no 

Senhor com paciência, produzirão uma resposta favorável de Deus. 

Salmo 40:1 ”Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu 

clamor”. 

 

3) Decida reprogramar seu pensamento e focar em tomar decisão considerando o seu 

futuro. 

Pense a longo prazo nos seus hábitos alimentares, nos exercícios para o corpo, na leitura da 

Palavra, na sua vida de oração, na intimidade com Deus em jejum, nas suas amizades (Salmo 

1:1). 

 

Lembre-se: 

- Jesus pensava a longo prazo.  

- Jesus tomava decisões que criava um futuro desejável ao invés de um presente desejável. 

 



CONCLUSÃO: Pense em cada decisão que você vai tomar hoje, mas não deixe de plantar boas 

sementes, pois no amanhã você vai se encontrar com elas, sejam boas ou ruins, pois as sementes 

não negam o seu fruto. Assim cada um vive hoje a vida que merece. Se você não está satisfeito 

com a sua vida, é simples, é só mudar a semente de hoje e você viverá o extraordinário manhã.  

 

Pergunta: 

- Como melhorar a eficiência de tomatada de decisão a fim de criar um futuro desejável?  

- Com que frequência você ora antes de tomar decisão sobre o tempo certo?  

- Que porcentagem das tuas decisões se baseia nos resultados a longo prazo ou a curto prazo? 

___________________________________________________________________ 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

Salmo 126:5-6 – No nível que semearmos é nela que prosperamos. Assim como tem sido o nível 

das suas ofertas? 
______________________________________________________________________________ 

COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

Devido ao decreto dos próximos 15 dias, estaremos com nossas atividades suspensas, e os cultos 

serão on line. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Leila, Rene e Marita. 
- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. 

Salmo 122:6 


