


Você já tomou uma decisão com 
pressa e depois se arrependeu?

Você costuma tomar decisões  
debaixo de ansiedade? 

Você costuma agir com precipitação? 
Como evitar a precipitação?



O que é PRECIPITAÇÃO? 

A palavra precipitação vem de precipício que 
significa: abismo, perdição, ruína. A 
precipitação é o sinônimo de pressa que 
significa: velocidade, ligeireza, rapidez. 
Necessidade intensa de atingir um objetivo, de 
apressar-se.



A precipitação é uma pressa irrefletida. Reagir 
sem a devida deliberação, reflexão ou cautela. 
A precipitação não é algo novo, é antiga, desde 
a criação do homem existe este mal chamado 
precipitação. A precipitação é muitas vezes 
uma cilada do Diabo para nos fazer agir rápido 
demais e pegar-nos num momento de 
imprecaução, sem oração.



“Não é bom agir sem refletir, e o que apressa 
os seus pés erra o caminho” (Pv 19:2).

“Como a cidade derrubada, que não tem 
muros, assim é o homem que não pode 

conter o seu espírito”(Pv 25:28). 



“Tens visto um homem precipitado nas suas 
palavras? Maior esperança há para o tolo do 

que para ele”(Pv 29:20). 

“Não te precipites com a tua boca, nem o teu 
coração se apresse a pronunciar palavra alguma 
diante de Deus. Deus está nos céus, e tu estás 

na terra, pelo que sejam poucas as tuas 
palavras” (Ec 5:2).



Exemplos na Bíblia de pessoas que se 
precipitaram e sofreram graves 
consequências:

Abraão – Gn 12 e 16.
O profeta de Jonas – Jn 1.
Esaú – Gn 25:29-34.
Os discípulos – Lc 9:54.
Pedro – Mt 26:34.
Ananias e Safira – At 5:1-11.



Como evitar a precipitação

1- Descanse em Deus.

“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em 
tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 

Deus, as vossas petições, pela oração e pela 
súplica, com ações de graças” (Fp 4:6).



2- Deixe Deus guiar a sua vida.

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará. 
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 

mansamente a águas tranquilas. Refrigera a 
minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, 

por amor do Seu nome” (Sl 23:1-3).

“Eu sou o bom Pastor; eu conheço as minhas 
ovelhas, e as minhas me conhecem... As 
minhas ovelhas ouvem a minha voz; Eu as 
conheço, e elas me seguem” (Jo 10:14, 27). 



3- Busque conselho.

“Não havendo sábia direção o povo cai, 
mas na multidão de conselheiros há 

segurança” (Pv 11:14). 

“Onde não há conselho frustram-se os 
projetos, mas com a multidão de 

conselheiros eles se estabelecem” 
(Pv 15:22).



4- Não aja sob pressão.

“Melhor é o fim duma coisa do que o 
princípio. Melhor é o paciente do que o 

orgulhoso” (Ec 7:8).

“Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: 
Em vos converterdes e em repousardes está 
a vossa salvação, no sossego e na confiança 

está a vossa força” (Is 30:15).



4- Não aja sob pressão.

“O coração é mais enganoso que qualquer 
outra coisa e sua doença é incurável. Quem é 

capaz de compreendê-lo?” (Jr 17:9).

“Que a paz de Cristo seja o juiz em seu 
coração, visto que vocês foram chamados 

para viver em paz, como membros de um só 
corpo. E sejam agradecidos.” (Cl 3:15).



“Na vossa perseverança ganhareis as 
vossas almas” (Lc 21:19). 

“Aquietai-vos, e sabei que Eu sou Deus”  
(Sl 46:10).

4- Não aja sob pressão.



5- Aja no tempo certo, no tempo de Deus. 

“Ainda não é chegada a minha hora” (Jo 2:4). 

“Digo-lhes que agora é o tempo favorável, 
agora é o dia da salvação” (II Co 6:2).

“Para tudo há uma ocasião, e um tempo para 
cada propósito debaixo do céu” (Ec 3:1).



Por que o tempo de Deus não 
corresponde com o nosso tempo?

1. Porque Deus sabe os fatores que 
podem nos ajudar ou prejudicar. 

2. Porque Deus não quer apenas fazer 
coisas por nós, mas principalmente 
em nós.

3. Porque Deus não quer apenas fazer 
coisas por nós, mas também deseja 
fazer por outras pessoas.



Conclusão 

Hoje aprendemos através da Palavra de Deus 
algumas atitudes para evitar a precipitação:

- Descansar em Deus. 
- Deixar Deus guiar a nossa vida. 
- Buscar conselhos. 
- Não agir sob pressão. 
- Agir no tempo certo, no tempo de Deus.



Quando você tiver que tomar uma decisão 
coloque em prática estas atitudes, peça 

sabedoria a Deus, e nunca faça nada 
precipitadamente. Aprenda a tomar 

decisões no tempo certo, e principalmente, 
no tempo de Deus!

Conclusão 


