
 
 

DISCIPULADO 29/10/2021 
 
 

TEMA: O LUGAR DA DECISÃO 
 I Reis 18:16-39,43-45 

 

 
Todos os dias fazemos escolhas, tomamos decisões, e diante disso vêm os resultados, bons 

ou ruins, conforme as escolhas que fizemos. 
 

O que precisamos para não errar na tomada de decisão é andarmos conectados com os 
céus, para podermos ser conduzidos de forma correta e assim sermos abençoados com uma 
geração bênçãos. (livre arbítrio) 

 
O confronto de Elias com o povo era exatamente este? 

Que lado você vai estar?  
 
Acabe, o líder, levou o povo para a idolatria. 

 
.Vivemos na atmosfera que cremos e profetizamos.  

.Somos responsáveis pela atmosfera em que vivemos. 
 

Quatro atitudes fundamentais para prepararmos o caminho do Senhor com êxito, 
e funcionarmos na visão. 
 

1- Restaurar o altar de Deus  
Restaurar significa trazer na forma original. Restaurar é criar um nível de relacionamento e 

intimidade com Deus, como o profeta Elias tinha. Adão perdeu. (decisão) 
 

Altar restaurado: Dentro da visão celular o altar só estará restaurado se houver unidade na 
equipe, e os doze forem iguais a um. Quem é este um? Jesus. 
Filipenses 2:5-10 “De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em 
Cristo Jesus, Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas 
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, 
achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e 
morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é 
sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos 
céus, e na terra, e debaixo da terra.”. 
 

 



2- Tomar decisão 
Há coisas que ainda não fluíram nas nossas vidas porque não tomamos a decidimos por elas. 

Domingo ministrei que só tomaremos posse das promessas se nos movermos em direção 
delas. Ninguém, biblicamente, marcou história sem tomar atitude de ir ao encontro das 
promessas.  

 
3- As 12 pedras do altar de Elias.  

As 12 pedras significam a estratégia que deu certo. Doze pedras significa também ter uma 
visão clara do que queremos e buscar a forma de alcançar objetivo.  

Ser 12 é fazer parte de uma equipe que vai fazer a diferença. 
Ninguém terá conquista sozinho. 12 é a estratégia de Jesus, e funciona.  
 

4- Confiar em Deus 
Podemos ter a estratégia, mas só haverá resultado se decidimos confiar em Deus. Elias creu. 

O povo não confiou, só celebrou depois que viu. 
A viúva de Sarepta só declarou Elias como o homem de Deus, depois da ressurreição do 

filho. 
Só vamos ver se crermos. As águas só vão se abrir se pisarmos nelas. 
 

Como líder de êxito precisamos estar com nossa fé firme, crendo que Deus está conosco e 
que a vitória já está garantida por Ele. 


