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DECIDA FAZER ESCOLHAS SÁBIAS
Provérbios 14.12
Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte.
COMO PROTEGER SUA VIDA FAZENDO B . Q U E M E U
ESCOLHAS CORRETAS?
INFLUENCIAR?
Lembre-se...
I . S U A S E S C O L H A S A F E TA M
RADICALMENTE SUA VIDA
Gênesis 13:8-13
13.8
Um dia Abrão disse a Ló: — Nós somos
parentes chegados, e não é bom que a gente fique
brigando, nem que os meus empregados briguem
com os seus. 13.9 - Vamos nos separar. Escolha! A
terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda,
eu irei para a direita; se você for para a direita, eu irei
para a esquerda. 13.10 Ló olhou em volta e viu que
o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha
bastante água. Era como o Jardim do SENHOR ou
como a terra do Egito. O vale era assim antes de o
SENHOR haver destruído as cidades de Sodoma e
de Gomorra. 13.11 Ló escolheu todo o vale do
Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se
separaram. 13.12 Abrão ficou na terra de Canaã, e
Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando
até chegar a Sodoma, 13.13 onde vivia uma gente
má, que cometia pecados horríveis contra o
SENHOR.

DEIXAREI

ME

1 Coríntios 15.33
Não vos enganeis: as más conversações
corrompem os bons costumes.

C. O QUE SEREI E FAREI DA VIDA?
Provérbios
12.9 Melhor é o que se estima em pouco e faz o
seu trabalho do que o vanglorioso que tem
falta de pão.

D. COM QUEM _PARTILHARE_ MINHA
VIDA?
Hebreus 13.4
Digno de honra entre todos seja o matrimônio,
bem como o leito sem mácula; porque Deus
julgará os impuros e adúlteros.

III.
SEJA COMPROMISSADO COM
SUAS ESCOLHAS

Gênesis 39.7-8
II.
DAS PRINCIPAIS ESCOLHAS DE 39. 7 Aconteceu, depois destas coisas, que a
SUA VIDA
mulher de seu senhor pôs os olhos em José e
lhe disse: Deita-te comigo. 39.8 Ele, porém,
recusou e disse à mulher do seu senhor: Temme por mordomo o meu senhor e não sabe do
que
há em casa, pois tudo o que tem me
Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR,
passou
ele às minhas mãos.
escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a
quem serviram vossos pais que estavam dalém
do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em
cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos
ao SENHOR.

A. QUEM SERÁ O MEU DEUS?
Josue 23.24
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