VIVA PARA VALER A PENA
TEXTO: Filipenses 3:12-14
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.
13 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão
adiante,
14 prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em
Cristo Jesus.
INTRODUÇÃO:
• Tem muita gente vivendo de um jeito que seu prazo de validade já está esgotado,
está vivendo pelo pior aqui e muito pior na eternidade.
• Entenda, não podemos viver de um jeito, que nunca viveremos na eternidade.
• Viver na terra, significa cumprir um chamado, uma missão, VIVA PARA GRANDEZA!
• Nossa missão aqui neste mundo é: Prosseguir para o ALVO!
• A grande pergunta é: Para onde você está se dirigindo com a vida que está
vivendo?
• Deus nos fez para mais.
• Para você fazer sua vida valer a pena...
1. SEMPRE AVALIE O SEU PROGRESSO: 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.”
Parar é morrer!
• Deus está trabalhando em sua vida. Você está em obras! Continue progredindo! Eu
e você ainda não estamos prontos, mas estamos melhores. Estamos crescendo!
• Reconheça isto. Deus está moldando você, preparando você.
• Você não está santificado ainda, está em processo de santificação. Cuidado com o
pecado, cuidado com a carne, cuidado com as brechas em sua vida!
• Não foque na perfeição, mas no progresso e crescimento.
• Não caia no pecado do orgulho e nem se perca pelo pecado da acomodação. Lute!
2. CAMINHE PARA FRENTE: v. 13
• “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço:
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão
adiante,”
O PIOR ENDEREÇO PARA SE VIVER É NO PASSADO, PORQUE ELE NUNCA
TRARÁ PERSPECTIVAS PARA O SEU PRESENTE OU SEU FUTURO!
• Pare de ficar olhando para trás (passado), para os lados (outros), olhe para frente
(Lá está o alvo, uma vida melhor, esperança, glória e vida eterna)
• “Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O
meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.”
Salmo 121:1-2

• Feridas, fardos, mágoas, fracassos, são bolas de ferro em seus pés. Ninguém
avança com estes pesos nas malas e caminha para um destino brilhante.
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ESTABELEÇA ALVOS CERTOS: v. 14a
“....prossigo para o alvo.”
Qual seu alvo de vida? Onde você quer chegar?
Qual tem sido seu combustível nesta jornada? Com o que você tem abastecido seu
tanque?
CONSIDERE CONSTANTEMENTE SUA MOTIVAÇÃO: v. 14b
“a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.”
Por que você faz o que faz?
“Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas.”
1 Pedro 1: 9
Por que você quer estudar?
Por que você quer ser rico?
Por que você deseja estudar fora?
Por que deseja se casar? Ou se separar?

CONCLUSÃO:
• VIVA PARA FAZER A VONTADE DE DEUS
• “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim.” Gálatas 2:20.
• Você pode viver para muito mais. Deus te deu muito mais.

