
SERIE 

Decisões Para Mudar sua Vida! 

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o 
aconselharei e cuidarei de você.” Salmos 32:8 

7° Tema: FIRME AO PROPOSITO E VA 
1ª. Semana, COMECE ONDE VOCÊ ESTÁ, 

2ª. Semana VEJA OS SINAIS DE PARE,  

3ª Semana PERMANEÇA NA PRESENÇA 

4ª Semana DECIDA HOJE AVANÇAR PARA O SEU DESTINO DIVINO! 

5ª Semana SIRVA ANTES DE TUDO 

6ª Semana ENCONTRE OS QUE TE MELHORAM 

7ª. FIRME NO PROPÓSITO E VÁ – Vamos a última mensagem desta             
SÉRIE 

Filipenses: 3. 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito;             
mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o           
que fui também alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, quanto a           
mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que,              
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as          
que estão adiante, 14. prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação            
celestial de Deus em Cristo Jesus.  

Introdução  

Bem-vindos! Como está a sua vida? Como foi a sua semana? Não tão             
boa? E bom  você está aqui hoje!  

Uma Escritora cristã inglesa Emly Freeman, escreveu: “Quando você         
não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração Dele e vá!”  

A vida é dura, confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida              
não for 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/32/8+


A forma como reagimos em meio a dor, vai determinar como será nosso             
futuro!  

A forma como vamos reagir aos nossos desafios vai determinar como um            
dia contaremos nossas histórias de vida.  

Durante os momentos de crise, podemos até mesmo questionar: 

● Deus, você está aí? 
 

● Deus, você é real? 
 

● Deus, você é realmente bom para mim? 
 

● Deus, você se envolve comigo? 
 

● Deus, pelo menos você se importa com a minha dor? 

É muito importante você conversar com Ele! Expor seu coração, suas           
dúvidas, seus medos, suas tristezas... 

Ninguém é eliminado por duvidar e questionar. Lembra-se de um dos 12            
que era um discípulo com dúvidas? Tomé!  

“E Jesus disse a Tomé: ‘Coloque o seu dedo aqui; veja as minhas mãos. Estenda               

a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia’" João 20.27 

Jesus deu atenção para um dos seus que duvidou dele.  

Mas, ele não morreu cético, ele mudou. Ele passou a crer, de tal forma              
que deu sua vida por Jesus e pelo evangelho. Ele se tornou um fiel.  

Se tornou na tradição da Igreja, o São Tomé, levou o Evangelho para             
terras distantes. Não permita que sua vida pare nas dúvidas! 

Jesus nunca te disse que seria fácil, Ele te chamou e disse que estaria              
com você! Jesus é tudo, e sempre será o que você precisa, em todos os               
momentos. 

Quando você está se afogando, você precisa de um salva-vidas. 
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Quando você está numa tempestade, você precisa de um abrigo; quando           
você está sofrendo, você precisa de um consolo.  

E Jesus sempre será o SALVADOR, O ABRIGO E O CONSOLADOR           
que precisamos! 

Você deve firmar sua mente, seus olhos e sua fé no PROPÓSITO e             
seguir adiante: 

- Creia nestas duas verdades da Palavra: 

a. A PRESENÇA de Jesus está com você, não importa o quão           
solitário você se sinta! 

Quando você está no barco com Jesus, não significa que ele não vai             
balançar, significa que ele não afundará! 

“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na             

adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes            

afundem no coração do mar” Salmos 46.1-2 

 

b. O PROPÓSITO de Jesus permanecerá em você depois que a          
tempestade passar.  

Jesus não só está com você em meio as tempestades, mas também vai             
usá-la para atingir os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para sua           
vida!  

Veja esta declaração de Paulo: 

“Mas ele me disse: ‘Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se               

aperfeiçoa na fraqueza’. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em           

minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 

Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas            

necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que           

sou forte.” 2 Coríntios 12:9-10 

Quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você crescerá! 
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A equação com Deus tem resultado diferente, por isso, Paulo disse que            
nossa pregação, é loucura para o homem natural.  

A questão não era remover o problema, mas, sim, CONFIAR QUE A            
GRAÇA era suciciente.  

ELE SEMPRE SERÁ MAIS DO QUE VOCÊ POSSA SUPORTAR! 

Você pode estar sendo tentado em ser FORTE, mas sem Deus, tudo            
bem SER FRACO, desde que esteja com ELE. Tudo bem em ser fraco             
com Ele. 

- Para você firmar no PROPÓSITO E SEGUIR SOB A DIREÇÃO           
DIVINA: 

Segundo Paulo em sua carta aos Filipenses 3:12-14...  

1. MANTENHA SUA MENTE LONGE DA ACOMODAÇÃO: v. 12 

“Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo              

para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus.” 

O que está distraindo sua mente?  

2. MANTENHA SUA MENTE AFASTADA DO ORGULHO:  v. 13 
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,” 

Continue humilde, aprendiz, em construção, ensinável, nunca deixe de         
ser discípulo. 

3. TENHA O SEU PASSADO BEM RESOLVIDO:  v. 13b. 

“mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás” 

Uma PÁ. Esta é a melhor ferramenta para as coisas ruins do passado.             
Pega e joga para longe e esqueça  

4. MANTENHA A MENTE FOCADA NO PROGRESSO:  v. 13c.  

“e avançando para as que estão adiante,” 

5. TENHA SEMPRE O PROPÓSITO EM MENTE: v. 14 

“Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de              

Deus em Cristo Jesus.” 
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ONDE você quer chegar? Com QUEM quer chegar? E PARA QUE           
deseja chegar? 

Se você perder suas motivações pessoais, perderá sua alma! Se você perder            

seus valores, perderá sua cabeça 

A questão não é só chegar, mas como chegar! 

NA JORNADA CRISTÃ, NÃO É COMO COMEÇA E SIM COMO SE           
ESTABELECE FIRME AO PROPOSITO 

Não será facil, mas você já venceu, porque ELE ESTÁ COM VOCÊ, O             
Espírito Consolador está dentro de você! 

 

No Livro INTIMIDADE COM O TODO PODEROSO, Charles Swindol fala          
de 4 decisões que geram 4 princípios de vida para conhecermos em            
intimidade o Senhor: 

 

 

DECISÕES: PRINCÍPIOS: 

Reorganizar o nosso mundo particular SIMPLICIDADE 

Aquietar-se SILÊNCIO 

Cultivar serenidade (Alma Saciada/Safisfeita). 

Confiar completamente no Senhor RENÚNCIA 

 

 

No final o que vai te manter na corrida é: A INTIMIDADE COM JESUS 
 
“Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens            
conhecido?...” João 14.9 
 
PARA MUDAR DE VIDA, MANTENHA-SE FIRME AO PROPOSITO, e         
VÁ EM FRENTE 


