
 

COMO TORMAR DECISÕES ACERTADAS 

Aprendendo com os Erros do Filho Pródigo 

 

1. Cuidado com as suas decisões em tempo de crise 

Algumas sugestões que podem ajudar você na hora de tomar uma decisão 
importante: 

1.1 Deus precisa estar no controle das suas decisões 

1.2 Quando a decisão é relevante, demore um pouco mais 

1.3 Tenha conselheiros com os quais você possa se orientar. 

1.4 Converse com pessoas experientes, que sabem mais do que você, ouça o que 

elas têm a dizer. 

1.5 Pese os prós e os contras. 

1.6 Faça todas as contas possíveis. 

1.7 Tenha um ou mais parceiros de oração. 

Algumas perguntas importantes que você deve fazer para si mesmo, antes de 
tomar uma decisão: 

� O que estou para fazer é coerente com os Dez Mandamentos? 

� Minha atitude aprofundará meu relacionamento com Deus? 

� O que estou decidindo fazer vai contribuir para a obra do Reino de Deus? 

� Essa minha decisão vai glorificar a Deus? 

� Há base bíblica para esse meu desejo? 

� Quando penso na decisão que vou tomar há paz em meu coração? 

� Essa decisão resultará em crescimento em muitas áreas? 

� Ao tomar essa decisão, qual o sentimento que vou gerar no coração das 

pessoas que mais amo? 

 
 



2. Saiba Sair de uma situação complicada. 

2.1 Ele saiu no tempo errado. 

2.2 Ele saiu de forma errada. 

Cuidado para só reconhecer o valor da família quando você estiver no pior lugar 
que uma pessoa possa estar: “Entre os Porcos!” 

Algumas perguntas para reflexão: 

� Que valor você tem dado aos seus pais, ao cônjuge, aos filhos, aos seus 

irmãos? 

� Se o amor é medido pelo tempo que se investe em quem se ama, qual é a 

dimensão e a intensidade do seu amor? 

� Você é uma pessoa que leva muito a sério o sentimento de gratidão? 

� Qual é o testemunho da sua família a seu respeito? 

� O que você tem semeado hoje lhe garante uma grande colheita de coisas 

boas amanhã? 

� Como você tem administrado aquilo que o Senhor lhe deu? 

3. O caminho de volta nunca é tarde... 

3.1 O caminho de volta é sempre um caminho de aprendizagem 

3.2 O caminho de volta é sempre um caminho de reconhecimento 

3.3 O caminho de volta é sempre um caminho de libertação do orgulho 

3.4 O caminho de volta sempre será o caminho da superação. 

 

Oração 

Senhor, sem a tua direção facilmente o homem se perde nas escolhas que faz e nas 
decisões que toma. Guia-nos segundo a tua vontade soberana, segura em nossas 
mãos e guia os nossos pés por veredas seguras. Que o Espírito Santo nos ajude a 
discernir os caminhos de morte que na maioria das vezes enche os nossos olhos e 
encanta nossa alma. Livra-nos das decisões precipitadas, impensadas e tolas. Que a 
sua vontade prevaleça sempre em nossas vidas. Em nome de Jesus, Amém! 
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