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Direção Divina 
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1 - COMEÇAR 
      comece de onde você está 

2 - PARAR 
      observe os sinais de PARE 

3 - PERMANECER  
permaneça firme na fé



4 
AVANCE PARA 

O SEU DESTINO
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Você já fez promessas para Deus?

• Se o Senhor me ajudar a desfazer esta besteira, prometo que 
agora vou orar antes de tomar qualquer decisão  

• Jesus, me ajuda a passar nesta prova, eu prometo que eu vou 
estudar da próxima vez! 

• Senhor me ajuda a terminar este trabalho, e prometo que não vou 
mais deixar as coisas para a última hora…



Não somos transformados pelas “promessas” 
que fazemos a Deus; somos transformados 

crendo nas promessas que Deus nos faz. 

Craig Groeschel

�6



Eu o instruirei e o ensinarei no caminho 
que você deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você. 

Salmo 32:8
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Gênesis 12

1 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. 

2 “Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o 
seu nome, e você será uma bênção.  

3 Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o 
amaldiçoarem;  por meio de você todos os povos da terra serão 
abençoados”.
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Gênesis 12

4 Então Abrão partiu, como o SENHOR havia instruído, e Ló foi com ele. 
Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã.  

5 Tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, os 
rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu 
para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã,  6 Abrão atravessou a 
terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele 
tempo, os cananeus habitavam a região.
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Gênesis 12
7 Então o SENHOR apareceu a Abrão e disse: “Darei esta terra a seus 
descendentes”. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao SENHOR, que 
lhe havia aparecido.  

8 Dali, Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre 
Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao 
SENHOR e invocou o nome do SENHOR.  

9 Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do 
caminho em direção ao Neguebe.
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“Você não precisa ter fé para 
terminar, basta ter fé para dar o 

primeiro passo.” 

Craig Groeschel 



�12

Mas é preciso ter a CORAGEM  
para dar o primeiro passo,  

e ter PERSEVERANÇA  
para seguir até o fim. 



PARA AVANÇAR PARA O SEU DESTINO, 
VOCÊ PRECISA DE:
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1. SENSIBILIDADE PARA OUVIR A VOZ DE 
DEUS: v. 1 

“Então o SENHOR disse a Abrão”  

A sensibilidade emocional pode atrapalhar o espiritual, 
mas a sensibilidade espiritual, pode alinhar  
o emocional.



2. DISPONIBILIDADE PARA RENUNCIAR 
SEU CONFORTO PESSOAL: v. 1b 

"Saia da sua terra, do meio dos seus 
parentes e da casa de seu pai”  



“Para dar um passo em direção ao seu 
destino, talvez você tenha que dar 
alguns passos para longe da sua 

segurança!” 
 

Craig Groeschel



3. OBEDIÊNCIA EM FÉ PARA ARRISCAR 
ATRAVÉS DO DESCONHECIDO: v. 1c 

“e vá para a terra que eu lhe mostrarei”



SE DEUS ESTÁ TE CHAMANDO PARA IR, 

VOCÊ PRECISARÁ SAIR DE ONDE ESTÁ.



4. VISÃO PARA ENXERGAR ALÉM DE 
ONDE VOCÊ ESTÁ: v. 2 

"Farei de você um grande povo, e o 
abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, 
e você será uma bênção” 



5. FÉ PARA CONFIAR NA PROVIDÊNCIA 
E CUIDADO DE DEUS: v. 3 

“Abençoarei os que o abençoarem e 
amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e 
por meio de você todos os povos da terra 
serão abençoados"



6. LIDERANÇA PARA LEVAR TODOS OS 
SEUS COM VOCÊ: vs. 4-5  

“Partiu Abrão, como lhe ordenara o SENHOR, e Ló foi 
com ele. Abrão tinha setenta e cinco anos quando 
saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, 
todos os bens que haviam acumulado e os seus 
servos, comprados em Harã; partiram para a terra de 
Canaã e lá chegaram”  



7. FOCO PARA NÃO DESISTIR DA 
JORNADA: v. 6 

“Abrão atravessou a terra até o lugar do 
carvalho de Moré, em Siquém. Naquela 
época os cananeus habitavam essa terra” 



8. GRATIDÃO PELOS PRESENTES DE 
DEUS DURANTE SUA JORNADA: vs. 7-8 

“O SENHOR apareceu a Abrão e disse: "À 
sua descendência darei esta terra". Abrão 
construiu ali um altar dedicado ao SENHOR, 
que lhe havia aparecido.



Dali prosseguiu em direção às colinas a 
leste de Betel, onde armou acampamento, 
tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu 
ali um altar dedicado ao SENHOR e invocou 
o nome do SENHOR”



QUEM NÃO PARA PRA RECONHECER E 
AGRADECER NÃO CHEGA  

BEM AO SEU DESTINO



Comece, dê o primeiro passo,  
e deixe que Deus vai cuidar  

de todo o restante da jornada!



“Não desprezem os começos humildes,  
pois o Senhor se alegra ao ver a obra 

começar.” -  Zacarias 4.10 NVT
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O que Deus quer que você deseje?

O que precisa mudar para que Jesus seja o autor de sua história? 

A direção, e não a intenção, é que determina o destino.  

Qual o próximo passo de fé que você precisa dar? 



COMO SERÁ NO FUTURO? 
 

— Senti que Deus me chamava, fiquei com 
medo e não fiz nada… 

— Senti que Deus me chamava, e embora fosse 
mais fácil ficar, pela fé eu OBEDECI E AVANCEI! 



SE VOCÊ  
PRECISA DE 

AVANCE…  e o Senhor continuará a guiar você. 

Ele não falha! Mas a direção divina só virá se 
você ousar OBEDECER EM FÉ  

e dar o primeiro passo.


