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VIDA CONTAGIANTE Estudo 011 INFLUENCIA CONTAGIANTE 
“O temor do Senhor é o princípio do conhecimento,  

mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina.” Provérbios 1.7 
 
Você tem opinião para tudo? Ou você nunca opina em nada? Podemos construir muito se as nossas                 
ideias e opiniões – traços presentes na humanidade – forem ajustadas aos princípios da palavra de                
Deus. Você não foi criado para se preparar para vencer todos os argumentos, mas para se envolver,                 
aprender e anunciar as verdades do coração de Deus. É isso que você ouviu – há verdades                 
absolutas estabelecidas por Deus que quando absorvidas produzem paz, alegria, satisfação, ajuste            
e senso de destino. 
 
Quais verdades tem influenciado você? Qual o conteúdo? Quem disse o que você acredita e               
transformou em um conjunto de valores? A palavras são poderosas, mas podemos ter segurança              
neste aspecto por que Jesus Cristo é a Palavra: “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele                  
estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio.Todas as coisas foram feitas                
por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era                   
a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram.” João 1.1-5. 
 
Ou estamos influenciando, ou estamos sendo influenciado... Agora é importante saber o que nos              
influência, e quem é a voz que determina as nossas mudanças. O tentador aproximou-se dele e                
disse: “Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães”. Jesus                
respondeu: “Está escrito: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede                
da boca de Deus’”. Mateus 4.3 e 4 
 
“Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti,                 

Senhor, minha Rocha e meu Resgatador!” Salmo 19.14 
 
Deus sempre busca em primeiro lugar aprovar nossas intenções. Seus critérios são opostos aos              
nossos... O Senhor, contudo, disse a Samuel: “Não considere sua aparência nem sua altura, pois               
eu o rejeitei. “O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o                    
coração”. 1 Samuel 16.7 Não sejamos influenciados por aparências  
 
Que você adote a disciplina espiritual de checar constantemente suas intenções. “Amá-lo de todo o               
coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é                   
mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido              
sabiamente, Jesus lhe disse: “Você não está longe do Reino de Deus”. Marcos 12:33-34 
 
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.” Provérbios               
16.3 Escreva dois sonhos grandes que você tem para sua vida. Ok? Ore sobre isso. Tambem,                
escreva os sonhos que Deus tem para você. Peça para o Espírito Santo te mostrar ou te lembrar.                  
Você é capaz de escrevê-los agora? Se não, continue nessa busca fundamental para seu êxito.               
Sonhe! Mas sonhe os sonhos de Deus para você. Ele é o seu Pai e sempre tem o melhor. Ele nos                     
surpreende!!! Lembre: “Seus planos são de paz e esperança”  Jeremias 29.11  
 
“O sucesso sem a compreensão do propósito é sem sentido.” Myles Mounroe 
 
COMO ACONTECE A INFLUÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO? 
Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não                
nascer de novo”. [...] Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino                
de Deus, se não nascer de novo”. João 3.3 e 5 
 
Você precisa NASCER de novo e ser  guiado (INFLUENCIADO)  pelo Espírito Santo! 


