ESCOLHENDO A QUEM SEGUIR
TEXTOS MOTIVADORES:
Mateus 6.24 e Josué 24.15
INTRODUÇÃO
Escolher faz parte da vida, todos os dias temos que fazer várias escolhas, nem sempre boas. Quando
escolhemos algo também estamos abrindo mão de algo, mas como diz o ditado, não se pode ter tudo.
Escolhas nem sempre são simples, envolvem muitas coisas: (valores adquiridos, desejo, sentimentos,
objetivos), por isso é necessário clareza do que queremos para poder escolher bem.
Para seguir a Jesus o processo é diferente. Se queremos conhecê-Lo e andar com Ele teremos que abrir
mão de algumas coisas.
Você quer a Jesus?
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
1. DECIDA O QUE QUER
Muitos dizem querer a Jesus mas essa decisão não altera nada em suas vidas. Quando isso acontece é
porque na verdade não decidimos.
Quando decidimos sobre algo procuramos saber o que é preciso para alcançar o que queremos e agimos.
Você quer a Jesus? Decida!
2. DEIXA O QUE ATRAPALHA
Precisamos deixar o que entristece a Jesus e nos afasta Dele, isso é pecado.
Também precisamos pensar se o que fazemos nos ajuda a alcançar o que queremos.
A questão não é só deixar o pecado, é também deixar o que não nos ajuda a conhecer e andar com Deus.
Usando o texto de Josué 24:15 poderíamos dizer que não basta servir ao Senhor, é preciso deixar de servir
aos deuses que servíamos antes ( a quem serviam nossos pais).
Se queremos a Jesus sigamos e sirvamos a Ele.
3. AJA
A escolha sem a atitude é vã. Se quer a Jesus aja. Mude hoje tudo que precisa ser mudado e siga e sirva a
Jesus.
CONCLUSÃO
Você já fez escolhas ruins?
Quer escolher bem? Você quer a Jesus?
Quer conhecê-Lo e andar
com Ele?
Está disposto(a) a mudar o que é preciso para alcançar esse objetivo? Levante a mão, vamos orar.
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