SIMPLIFICANDO A VIDA
TEXTO: Mateus 10:16
“Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as
serpentes e simples como as pombas.”
INTRODUÇÃO:
• Você algum dia já deve ter percebido como o ser humano gosta de complicar as
coisas.
• Nós complicamos porque pensamos que o simples não é bom, ou não está certo,
pensamos que o extraordinário não virá a partir de algo simples.
• Esse é um pensamento errado.
• Na verdade, o simples atrai o extraordinário. Exemplo de Naamã, ele não acreditou
no simples. (2 Reis 5).
• A vida que Deus tem para cada um de nós é uma vida extraordinária, mas nós não
conseguimos vivê-la por que gostamos de complicar as coisas e dessa maneira,
acabamos saindo do projeto de Deus que nos leva ao extraordinário.
• Esquecemo-nos que o extraordinário de Deus virá através do simples.
• A Bíblia nos mostra que Jesus era simples, tão simples que muitas pessoas não
acreditavam que algo tão extraordinário, como a salvação, poderia vir de alguém tão
simples.
• A vida que Deus tem para nós é simples, mas cheia de coisas extraordinárias.
• Não podemos complica-la se quisermos viver uma vida abençoada.
• Você deseja o extraordinário de Deus? Então seja simples, veja como:
1. SIMPLIFIQUE SUAS EMOÇÕES E SEUS RELACIONAMENTOS
• Pessoas emocionalmente constantes estão sempre rodeadas de pessoas.
• Como é difícil conviver com pessoas que não sabem controlar suas emoções, num
dia estão bem e no outro não mais. Isso acaba afastando as pessoas.
• A Bíblia nos mostra que quem não sabe controlar suas emoções acaba perdendo
até mesmo o seu ministério, como Elias e Jonas, por exemplo.
• Não deixe que suas emoções afetem seus relacionamentos e dominem você.
• Proponha-se a amar as pessoas, ser doce, elogiar, dar presentes, simplifique.
2. SIMPLIFIQUE AS SUAS FINANÇAS
• Muitas pessoas vivem uma vida totalmente enrolada na área financeira e isso
atrapalha todo o resto.
• Pessoas assim, ficam impossibilitadas de viver o extraordinário, pois não estão livres
para desfrutar dele.
• Organize-se financeiramente.
• Aprenda a distinguir o que você quer do que o que você realmente precisa, dominese.
• Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ter domínio próprio para que você possa ser
equilibrado. Simplifique.

3. SIMPLIFIQUE SEU RELACIONAMENTO COM DEUS
• Lembre-se que Jesus é simples e o nosso relacionamento com Ele também deve
ser.
• Não invente modas, hábitos e costumes que complicam e tornam pesada a sua vida
de leitura e oração.
• O que Deus deseja simplesmente é que você vá para a presença Dele e o conheça
cada vez mais.
• Seja disciplinado na sua leitura e tempo de oração e o extraordinário virá. Simplifique.
CONCLUSÃO:
• Você deseja viver o extraordinário?
• Para isso está disposto a simplificar suas emoções e relacionamentos, suas fianças
e seu relacionamento com Deus? Vamos orar.

