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O que nos controla...

Agenda

Texto base: Isaias 26:3

12 a 14 Agosto Encontro de
Mulheres

Qual é a força que move você?!
Texto base: Isaías 26:3
Tudo neste mundo é controlado, movido por uma força.
Qual é a força que move você? O que te motiva? O que está
direcionando você? Qual é o teu sonho, tua meta ou motivação? O
que faz você acordar cedo e ir trabalhar?
Talvez algumas pessoas estejam sendo dirigidas pela
pressão, pelo medo, pela insegurança, pelas emoções.
Algumas emoções que direcionam:
CULPA: remorso, vergonhas. Algumas pessoas vivem
impulsionadas pela culpa (Salmos 32:2). Somos produto do nosso
passado, mas não precisamos estar presos a ele. O propósito de Deus
não está restrito ao nosso passado, mas ao nosso futuro, quem
seremos (Moisés, Davi, Paulo). Hoje podemos mudar nosso futuro se
compreendermos o propósito de Deus para nossa vida!
RANCOR: raiva, mágoa, ódio. São pessoas que são escravas
de uma mente doente, presa a mágoas, ao ressentimento e por causa
disso não conseguem se liberar de pessoas que as machucaram, não
há lugar para o perdão em suas vidas! O rancor fere mais você do que
qualquer outra pessoa! (Jó 5:2). O rancor faz com que as pessoas se
fechem, se interiorizem, mas a qualquer momento explodem! Decida
hoje superar as mágoas, situações, pessoas, não viva do passado, não
deixe o passado guiar sua vida! Nada pode mudar seu passado. Mas
você pode determinar seu futuro!
MEDO: pessoas que perdem grandes oportunidades, porque
tem medo de correr riscos, medo de se relacionar com novas pessoas.
O medo trava, paralisa, controla. Crianças que tiveram uma infância
reprimida se tornam adultos medrosos . O amor lança fora o medo (I
João 4:18), quem tem fé, não tem medo (Isaías 28:16b!Ling. de
hoje). Cuidado para não deixar que o medo impeça você de ser o que
Deus quer que você seja!
MATERIALISMO: pessoas que são movidas pelo dinheiro, são
escravas dele (Mateus 6:24). Você jamais vai ser feliz por ter mais, por
ser mais. Tudo o que é material se acaba um dia. Coisas materiais
trazem felicidade passageira. Só Jesus pode dar alegria verdadeira.
Tudo sem Jesus é igual a nada! Não confie em coisas materiais. Você
pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se chega a doença mortal,
ele não serve para nada, dinheiro não cura ninguém. (Lucas 15:11).
Auto-estima e patrimônio não são sinônimos de felicidade verdadeira.
Não deixe o materialismo controlar sua vida.

14 a 16 Outubro - Encontro de
Homens

APROVAÇÂO: muitas pessoas ficam se perguntando: O que os outros
vão pensar de mim? Pais que vivem na expectativa da aprovação dos
filhos. Pessoas que esperam aprovação do cônjuge, vizinhos, amigos.
Filhos que ficam na dependência dos seus pais, dependem da
aprovação deles, são adultos mas ainda agem e pensam como
crianças. Filhos que seguem a multidão e se perdem no meio dela. A
chave do fracasso é viver tentando agradar as pessoas! Você nunca
vai conseguir agradar todo mundo! Então tome o controle da tua
agenda, não deixe os outros determinarem por você! Decida viver
para Jesus e para agradar a Deus! Entenda o propósito da sua vida,
não temos tempo suficiente aqui na Terra para agradar as pessoas,
temos tempo só para agradar a Deus porque Ele nos criou para isso.
Este é o propósito de Deus para nós! Existem vantagens em se viver
os propósitos de Deus para nós:
*Sua vida passa a ter sentido para você mesmo: Jeremias
29:11 Deus tem pensamentos de fazer você prosperar, um futuro
pleno, cheio de esperança. Qual é a maior desgraça do ser humano?
Uma vida sem propósito. Sem Jesus, sua vida não tem sentido.
Quando você tem Jesus sabe para onde vai, mas e os seus pais, seus
amigos, colegas de trabalho, vizinhos? Para onde eles estão indo?
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*Sua vida passa a ter esperança para você: Efésios 3:20 conhecer os
propósitos de Deus define quem você é e o que precisa fazer aqui na
Terra. (Isaías 26:3). Deus abençoa aquele que é firme no seu
propósito, sabe o que quer e para onde quer ir!
Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida?
(Provérbios 5:17) você precisa saber para ter uma direção firme.
Quantas pessoas você conhece que vivem mudando de opinião, de
sonhos, não sabem o que querem nem para onde ir, vivem mudando
de cidade, de emprego, de célula, de igreja, de
marido/mulher...Quando você conhece a vontade de Deus para sua
vida, então é só focalizar e seguir a direção que você recebe dele.
Você não foi colocado aqui na Terra para ser lembrado, mas
para se preparar para a eternidade (Romanos 14:10-12). Nossa vida
aqui é um treinamento. Quantos anos você acha que ainda vai viver?
Não sabemos, por isso todo o tempo que vivemos aqui é para nos
preparar para a eternidade. Não temos tempo para ficar acumulando
troféus, prêmios, méritos, diplomas (que um dia serão jogados fora).
Duas perguntas que Deus um dia nos fará: 1ª o que você fez
com meu filho Jesus? 2ª o que você fez com o que Eu te dei? Em
outras palavras: onde você passará a eternidade e com quem?
Essa vida é muito curta comparada à eternidade. Essa vida é
um treinamento. No céu será convocação: 24 horas de louvor sem
parar! Faça as coisas aqui com excelência, o melhor (estudar,
trabalhar), mas não faça disso a força que te motiva. O que você fizer
hoje por Jesus vai marcar a sua eternidade. Decida hoje entregar sua
vida para Jesus controlar! Treine bem e não falte treino (célula, culto,
oração...)!

