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Decida contar com a ajuda de Deus 

“…pois Deus disse: “Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei.” ( Hebreus 13:5b – NTLH ) 

INTRODUÇÃO 

?-Alternativas de vida em relação a Deus: 

1. Viver como se Deus não existisse: Tolice! 

“Os tolos pensam assim: “Para mim, Deus não tem importância.” Todos são corruptos e cometem 

injustiças horríveis; não há uma só pessoa que faça o bem.” 

( Salmos 53:1 – NTLH ) 

2. Viver sem a ajuda de Deus: Inútil! 

“Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque 

sem mim nada podeis fazer.” 

( João 15:15 – RA ) 

3. Viver lutando contra Deus: Destruição! 

“…Deus está comigo; portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá.” 

( II Crônicas 35:21b – NTLH ) 

4. Decidir contar com a ajuda de Deus! Vitória! 

“Eu sou o SENHOR, o Deus de vocês; eu os seguro pela mão e lhes digo: ‘Não fiquem com medo, pois 

eu os ajudo.O SENHOR diz ao seu povo: “Você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, 

o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei.” 

( Isaías 41:13, 14 – NTLH ) 

Em que você pode contar com a ajuda de Deus? 

I. Conte com Deus antes de acreditar em qualquer coisa! 

“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade… e vos anunciará as 

coisas que hão de vir.” ( João 16:13 – RA ) 

II. Conte com Deus antes de fazer qualquer coisa! 

“Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará porque é generoso e dá com 

bondade”. (Tiago 1:5 – RA) 

III. Conte com Deus antes de seguir qualquer caminho! 

“Faze-me, SENHOR, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade 

e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia.” ( Salmos 25: 4-5 – 

RA ) 

CONCLUSÃO 
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“Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte.” ( Provérbios 16:25 

– RA ) 

“A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais 

até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite; eles caem e não podem ver no que 

foi que tropeçaram.” ( Provérbios 4:18, 19 – NTLH ) 


