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VENDO SEU
FUTURO COM
FÉ, NÃO COM
MEDO

Deus deu a você uma visão de 
vida e um propósito.  

Mas você não pode cumprir 
essa visão até que a veja 
claramente.  

Paulo: "Não fui desobediente à 
visão que Deus me deu." Atos 
26:19b 

"Onde não há visão, o povo 
perece."  Provérbios 29:18 
 

 



UMA VISÃO CONFUSA CONDUZ A... 

INDECISÃO 
"Pessoas de mente dupla não conseguem se decidir. Elas oscilam para frente e 
para trás em tudo o que fazem." Tiago 1:8 

DIVISÃO 
“Quando o país está um caos, todos têm um plano de ação. Mas para resolver as 
coisas é necessário um líder de visão.” Provérbios 28.2 Msg 

COLISÃO 
“Alguns se recusaram a deixar sua fé guiar sua consciência e sua fé foi destruída 
como um navio naufragado." 1 Timóteo 1:19 GW 

Jesus: “Os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos estiverem 
abertos e bons, todo o teu corpo ficará cheio de luz. Mas se a tua visão for má, 
toda a tua vida será cheia de trevas. E se a luz que você pensa que tem é realmente 
escuridão, é o pior tipo de escuridão que você pode ter! " Mateus 6:22-23  

 
  



EXEMPLO: VENDO O FUTURO COM FÉ OU MEDO 

“Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: — Subam pelo Neguebe 
e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela 
habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a 
terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que 
habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, 
se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra.” 
Números 13:17-20 NAA 

“E eles espiaram toda a terra desde o deserto de Zim até Reobe, que fica perto de 
Hamate. A caminho do norte, passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebrom, 
onde viram as famílias de Aimã, Sesai e Talmai, que eram descendentes de 
Enaque. A propósito, Hebrom era muito antiga e foi fundada sete anos antes que 
Zoã no Egito. Depois vieram para o vale de Escol, onde apanharam um cacho de 
uvas tão grande que foram necessários dois homens para carregar. Trouxeram 
também romãs e figos.” Números 13:21-23 BV 

“Depois de espionarem a terra quarenta dias, eles voltaram a Cades, no deserto 
de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a 
todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da 
terra.” Números 13:25,26 NTLH 



OLHAR PARA O FUTURO COM MEDO CAUSA PROBLEMAS 

1. EU COMEÇO A EXAGERAR O NEGATIVO EM MINHA VIDA 
“Este foi o relatório que fizeram a Moisés: "Fomos à terra a que você nos enviou, e 
é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que dá leite e mel. Aqui estão alguns 
frutos. MAS o povo de lá é poderoso e as cidades são grandes e têm muros em 
volta. VIMOS TAMBÉM lá os gigantes descendentes de Enaque.” Números 
13:27,28 BV 

2. PRESTO MUITA ATENÇÃO AO QUE OUTROS ESTÃO FAZENDO   
“Os amalequitas vivem no sul, na terra do Neguebe, enquanto que os heteus, os 
jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no 
litoral e no vale do rio Jordão.” Números 13:29 BV 

3. SUBESTIMO AS HABILIDADES QUE DEUS ME DEU 
“Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra 
discordaram: “Não podemos enfrentá-los! São mais fortes que nós!”. Números 
13:31NVT 
Jó: “Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me 
atingiu.” Jó 3:25 NTLH 
“Disseram: "A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento DEVORA os 
que nela vivem. TODOS os que vimos são de grande estatura. Vimos também os 
GIGANTES, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, 
a nós e a eles". Números 13:32,33 NVI 



4. EU INFLUENCIO OUTROS COM MINHA NEGATIVIDADE 
“Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra.” 
Números 13:32 NVT 
"Não chamem conspiração tudo o que esse povo chama conspiração; não temam 
aquilo que eles temem, nem se apavorem.” Isaías 8:12 NVI 

5. EU ME TORNO MISERÁVEL 
“Então todo o povo começou a chorar em voz alta e chorou a noite toda. E 
resmungaram e reclamaram em grande coro contra seus líderes, Moisés e Arão. 
Gostaríamos de ter morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto! Eles lamenta-
ram." Números 14: 1-2 

O ANTÍDOTO: DESENVOLVA UMA VISÃO DE FÉ PARA VIDA 
“Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: — Vamos subir agora e 
tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso.” 
Números 13:30 NAA 
“Josué disse ao povo: —A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o 
SENHOR Deus nos ajudar, ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, 
uma terra boa e rica. Porém não sejam rebeldes contra o SENHOR e não tenham 
medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O SENHOR está 
com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. 
Números 14:6-9 NTLH 



1. Qual ponto desta mensagem foi mais impactante para você? 
2. O que é Visão? De onde vem? É importante tê-la?
3. Você está olhando para o futuro com medo ou fé? O que você espera para sua 
vida neste novo ano? 

1. Como essa mensagem desafiou, mudou ou afirmou seu pensamento? 
2. O que Isaías 8:12 diz sobre o medo e seu impacto?
3. A fim de ver claramente a visão que Deus tem para o seu futuro, por que é 
importante lidar honestamente com seus medos? Compartilhe como os medos o 
afetaram. 
4. O que acontece conosco por dentro quando enfatizamos demais as coisas 
negativas? Como o nosso a negatividade influencia os outros? Dê um exemplo de 
sua experiência. 
5. Por que é importante não subestimar nossas próprias habilidades dadas por 
Deus ou focar em o que os outros estão fazendo? Como essas atitudes minam a 
verdade de que Deus tem um bom futuro para você?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Que promessas Números 14:6-9 nos dá sobre o futuro? Podemos nos firmar 
nelas no ano novo?

GRUPOS DE 
CRESCIMENTO



MOVIDOS
PELO AMOR
E NÃO PELO
MEDO


