
A DIFERENÇA QUE JESUS FAZ NA MINHA VIDA 

LIÇÃO 2 – COM JESUS EU POSSO FAZER BOAS DECISÕES 

 

ABERTURA: 

A. Quais os critérios para formar uma equipe de sucesso? 

B. O que se espera de um líder? 

 

PROPÓSITO: Descobrir que Deus pode me ajudar de maneira eficiente por meio 
de sua Palavra a tomar decisões sábias. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Lucas 6.12-16; 9.6-10 

A. Qual o critério que Jesus usou para escolher seus discípulos? (v. 12)  

B. O que você acha de Jesus ter escolhidos apenas 12 homens? (v. 13) 

C.  Qual era a missão dos doze? (Lucas 9.6) 

D. O que eles fizeram ao retornarem da missão e por que? (v. 10) 

 

APLICAÇÃO PARA MINHA VIDA: 

A. O que eu faço quando estou prestes a tomar uma decisão importante?  

B. Eu tenho colocado Deus diante de minhas decisões? 

C. O que tem me impedido de obedecer ainda mais Jesus Cristo? 

 

PONTO: 

A. Nossas escolhas no presente determinam os resultados no futuro.  

B. Jesus nos escolhe para fazermos boas escolhas e termos bons 
resultados. 
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