GUIA PARA O PARTICIPANTE

SEMANA 10 | A difícil arte de tomar decisões...

“

Ao homem pertencem os planos do coração,
mas do SENHOR vem a resposta da língua.
Em seu coração o homem planeja o seu caminho,
mas o SENHOR determina os seus passos.
Provérbios 16.1; 16.9

Você já ouviu falar de concomitância? Deixa eu tentar explicar o que significa isso na
perspectiva teológica. Hoje em dia, as pessoas raciocinam que, ou Deus está no controle da história, fazendo tudo de acordo com seu plano, ou nós temos liberdade de
escolha. Mas a Bíblia diz que as duas coisas são verdadeiras simultaneamente. É exatamente isso que os teólogos chamam de “concomitância”. Isso se repete em várias
esferas da nossa vida e facilmente conseguimos olhar para essa constatação teológica
sendo aplicada de forma muito prática no nosso dia a dia, como, por exemplo, quando
pensamos em nossos planos e decisões e a soberania de Deus na história das nossas
vidas.
Para refletir e compartilhar:
1. O que você pensa sobre isso? Como você concilia na sua prática do dia a dia a
soberania de Deus sobre todas as coisas e a sua liberdade de ação para planejar e
decidir?
2. Você entendeu essa singular e equilibrada visão bíblica da história, ou está mais
ansioso (porque acha que tudo depende de você) ou passivo (porque acha que tudo
depende de Deus) do que deveria?
3. Qual foi a última vez que você viu em sua vida ou na de outra pessoa as consequências
de um mau planejamento? O que deu errado, especificamente?
4. Quais são as evidências que as pessoas que convivem com você nitidamente
percebem e comentam sobre a sua confiança em Deus? Você produz esses frutos da
confiança?
5. Como você tem tomado as suas decisões?
6. O que você considera o equilíbrio certo entre a soberania de Deus na sua história e
a responsabilidade de suas ações e decisões?
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