
SERIE 

 Decisões Para Mudar sua Vida! 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.” Salmos 32:8 

3° Tema: Permanecer na PRESENÇA 
1ª. Semana, COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ, 

2ª. Semana VEJA OS SINAIS DE PARE,  

3ª Semana PERMANEÇA NA PRESENÇA 

"Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o           
que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo             
me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me           
importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo,            
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que            
o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de            
Deus.” Atos 20:22-24 
 

Disse Jesus: “Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.          
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na            
videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em           
mim.” 
João 15:4 

● Introdução: 
Paulo já está no fim do seu ministério entre os gentios, e depois de              
morar, estabelecer igrejas, preparar discípulos e obreiros na cidade de          
Éfeso, ele está voltando para Jerusalém.  

Paulo desejava terminar muito bem sua corrida, sua jornada. Mas,          
entenda algo. Talvez, você não esteja na mesma fase de vida de Paulo,             
talvez esteja no início da juventude ou no auge de sua maturidade.  

PARAR não significa permanecer no contexto espiritual, você pode parar          
e não permanecer, ou avançar permanecendo na presença. 

Você já teve vontade de desistir? 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/20/22-24+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/4+


- Devo ficar no meu emprego ou devo pedir contas? 

 
- Devo fechar meu negócio ou inistir um pouco mais? 

 
- Devo permanecer com este namoro ou devo encerrar logo? 

 
- Devo perdoar e dar uma nova chance ou terminar de vez com este             

relacionamento? 

 
- Será que devo permanecer neste curso e ir até o fim ou deixar             

porque Deus tem algo melhor para minha vida? 

 

Será que existe hoje alguém aqui que vive o dilema que William            
Shakespeare viveu entre vontade x desejo: 

“As vezes tenho mais vontade de ficar, do que desejo de partir” 
William Shakespeare 

Será que estou no caminho certo ou está na hora de virar a página?              
Manter a rota nunca será uma opção simples e fácil.  

Existe um livro na Biblia, no velho testamento, chamado Rute. Você se            
lembra da história dela? 

Seu marido morre, ela está em terra estrangeira, ela poderia seguir seu            
caminho, mas ela escolhe permanecer. Permanecer com sua sogra         
Noemi, até que Deus a honra, e ela reconstrói sua vida, com um             
cavalheiro, que a resgata da tragédia.  

Em um momento decisivo na história de Rute, veja o que ela falou para              
sua sogra Noemi: Rute 1:16-18 “Rute, porém, respondeu: "Não insistas           
comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde             
ficares ficarei! O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu                
Deus! Onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me            
castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de               
ti! "Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la,            
não insistiu mais.”  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rt/1/16-18+


E anos depois, veio sua restituição: Rute 2:11-12 “Boaz respondeu:          
"Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você             
perdeu o marido: como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para              
viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que             
você tem feito! Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o           
Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio! 

 

TUDO NA VIDA DE RUTE MUDOU PORQUE ELA DECIDIU         
PERMANECER, QUANDO TUDO JUSTIFICARIA ELA DESISTIR E       
PARTIR! 

Algo eu sei… AGUENTAR FIRME NUNCA SERÁ FÁCIL  

Permanecer não é para os fracos.  

Desistir é sair da presença! 

“Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se            
sentir tentado a desistir” Graig Groeshel  

Não saia da presença! Existe um poder muito poderoso em ficar, muito            
mais do que você possa imaginar. 

A grande questão é… Como decidir em um momento de encruzilhada da            
vida? 

O que Deus deseja que você deseje? 

PARA PERMANECER NA PRESENÇA, por onde for e quando for: 

 

1. SEJA SENSÍVEL A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO: At 20 v. 22a 
“Compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém” 

Ser dirigido pelo Espírito é a única garantia que você vai permanecer no             
lugar certo. Seja indo ou voltando, você estará seguro na presença do            
Senhor. 

Tudo começou com um homem temente a Deus, foi sensivel a direção do             
Espírito, seu nome Abrão:  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rt/2/11,12+


 

“Então o Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus              
parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.”  
Gênesis 12:1 
 

“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de             
Deus.” – Romanos 8:14 

1SEJA SENSÍVEL A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  
2. TENHA CERTEZA EM MEIO AS INCERTEZAS: At 20v. 22b. 

“Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali,” 

E de fato não sabia, mas lá uma emboscada dos judeus religiosos o             
esperava, e depois ele foi preso, apelou a Roma em Cesareia, e a Roma              
foi enviado. Mais do que nunca precisa de fé em dias de incredulidade,             
de convicções em meio a inconstâncias.  

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o               
meu caminho.” Salmos 119:105 
 

Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só fazem sentido              
para você, Ele deseja que você deseje o que Ele tem para você.  

Eu Proibo você de desistir da Presença! Não ande mais por sentimentos.            
Ande ou pare na direção do Espírito. Coloque sempre seus sentimentos           
e vontades a prova do Espírito e da Palavra.  

Avalie a motivação do seu coração e a disposição do seu físico.  

Você não será do tipo de pessoa que desiste, pelo contrário, você            
vai até o fim.  
1SEJA SENSÍVEL A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  
2TENHA CERTEZA EM MEIO AS INCERTEZAS: 

3. JAMAIS SE DEIXE DOMINAR PELO ESPÍRITO DO MEDO: At         
20v. 23 “em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que            
prisões e sofrimentos me esperam.” 

 

Mesmo que pressinta o perigo e o pior. Confie.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/12/1+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/119/105+


“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, 
de amor e de equilíbrio.” 2 Timóteo 1:7 
 
Qual a área em sua vida que o Espírito está te revelando hoje para você               
ficar, resistir, lutar, vencer e reconstruir? 

Você nunca pode desistir porque é difícil ou pesado! Você deve sempre            
PERMANECER NA PRESENÇA: 

● Neste lugar você vai discernir: 
 

a. Se deve entregar algo que o Espírito está lhe pedindo, 
 

b. Se deve mudar porque o Espírito está lhe direcionando para algo           
novo e melhor.  
 

Avalie suas motivações pessoais e questões essenciais de sua         
satisfação interior. Talvez hoje você esteja lidando com algo muito sério           
em sua vida! 

 
“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos,             
se não desanimarmos.” Gálatas 6:9 
Tudo que estiver relacionado a mágoa, infidelidade, mentira, vingança,         
inveja, rebeldia, preguiça, luxúria, é certeza de sair da presença.  
1SEJA SENSÍVEL A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  
2TENHA CERTEZA EM MEIO AS INCERTEZAS:  

3AMAIS SE DEIXE DOMINAR PELO ESPÍRITO DO MEDO: 

4. FOQUE SEMPRE NO DESTINO DO TEU CHAMADO: Ar 20 v. 24           
“Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor           
algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida           
e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de           
testemunhar do evangelho da graça de Deus.” 
 

Termine sua corrida, Complete o seu ministério!' Deus sempre vai          
sustentar o que ele te chamou e mandou fazer! PERMANEÇA NA           
PRESENÇA! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2tm/1/7+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/6/9+


Então, se você se sente tentado a ir embora, a desistir… Deus te ama              
muito, e lhe trouxe hoje aqui para que você não erre, mas acerte em              
cheio a vontade Dele para sua vida. 

VOCÊ NÃO SABE O QUE DEUS PODE FAZER SE VOCÊ TIVER           
CORAGEM DE FICAR 

 

● CONCLUSÃO: 
 

Vamos permanecer na presença? Vamos ficar no lugar mais seguro          
da terra, no centro da sua presença? 

Não desista! Não desista! Ouça hoje, o que o Espírito está lhe dizendo,             
que Ele deseja que você faça.  

Deus não joga dados. Ele tem planos e projetos lindos para sua vida. 

Que seja sobre sua vida esta palavra profética hoje: 

“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o               
seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer              
prosperará.” Salmos 1:3 

Hoje você sabe se a decisão certa é ficar, é permancer! Vamos ficar com              
Ele! Fique onde Deus deseja, e você será abençoado e próspero!  

Amém?! 

PERMANEÇA EM DEUS…. DEUS MUDARA A SUA VIDA! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/1/3+

