A VIDA QUE VALE A PENA
TEXTO: 2 Pedro 2:19
“O homem é escravo daquilo que o domina.”
INTRODUÇÃO:
Você já se questionou que pode estar vivendo uma vida, que não foi a idealizada de
Deus para você?
Existem 3 grupos de pessoas que estão vivendo uma vida de mentira:
1º. Grupo: VIVE DE APARÊNCIAS, (Acreditam que são o que NÃO são de fato)
2º. Grupo: VIVE ABAIXO DO POTENCIAL (Acreditam que podem menos)
Todo mundo chega e diz, você tem potencial. Um dia vai chegar lá.
3º. Grupo: VIVE DA SOBREVIVÊNCIA (Deixaram de acreditar no autor da vida e estão
ouvindo satanás). Só agradecem por estarem vivos.
• Você não foi feito para viver a vida dos outros, você não é uma cópia malfeita de
ninguém, é único, exclusivo e especial.
• Você não foi feito para viver pela metade, você é íntegro, inteiro, Deus te fez
completo.
• Você não foi feito para rastejar sobre as rochas, ele te fez para andar sobre as
rochas. Ele te fez homem e mulher, e disse DOMINE sobre a terra!
Você foi feito por Deus para viver a vida verdadeira, a vida de verdade!
Está escrito: Salmo 8:4-8
“Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele
te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de
glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos; sob os seus pés
tudo puseste: todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do
céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares.”
• Isto é vida de verdade! Este é você! Você foi feito para nobreza, para grandeza, para
realeza.
• Se você não está vivendo nesta dimensão, Deus hoje quer arrumar sua vida.
• Se o mundo, a carne ou o diabo te desfiguram da sua imagem divina, do plano
perfeito de Deus, hoje vamos iniciar o processo de volta, de recuperação, de
restauração da imagem de Deus sobre sua vida!

PARA VIVER A VIDA QUE VALE A PENA...
1. AVALIE E CONFRONTE SUA ATUAL SITUAÇÃO: Ageu 1: 5
• “Agora, assim diz o SENHOR dos Exércitos: "Vejam aonde os seus caminhos os
levaram.”
• “Vocês têm plantado muito, e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que
recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada." v. 6.
• Não adianta mentir para si mesmo, encare os fatos! Toda mudança real começa por
esta sincera avaliação pessoal de vida. Nada muda até que você confronte sua real
situação.
SONHE GRANDE, COMECE PEQUENO!
O que você precisa começar a mudar hoje?
Quem disse que você tem que ser amanhã, o que é hoje?
“Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar de seu
cristianismo.” Billy Sunday
2. CONVIDE DEUS PARA INTERVIR EM SUA HISTÓRIA: Jeremias 33:3
• “Disse o Senhor: Clame a mim e eu responderei...”
• O Seu Deus está disposto a ouvir e abençoar. Veja como Ele é...
• Gênesis 49:25-26 - “O Todo-poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos
céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de
seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas
eternas.”
“Se você não fizer sua parte, não culpe a Deus.”
Billy Sunday
3. RECUSE-SE A CULPAR OS OUTROS: Gênesis 3:12
• “Disse o homem: ‘Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto
da árvore, e eu comi’."
• Para de culpar as outras pessoas pelos seus erros e fracassos. E também não culpe
Deus.
• “É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra
o SENHOR.” Provérbios 19: 3
• Suas cabeçadas na grande maioria das vezes são pela sua insensatez e não pela
culpa de Deus e das pessoas.
4. DECIDA MUDAR HOJE: Lamentações 3:40
• “Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao
SENHOR.”

• Vamos mudar já.
• Multidões, multidões no vale da Decisão! Pois o dia do Senhor está próximo, no vale
da Decisão. (Joel 3:14).

•

Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da
sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. (Romanos 12:2).

VIDA CRISTA PLENA É COMPARTILHAR!
Não existe outra forma de vida, ESTA É A VIDA!
Viva então com Jesus, UM DIA DE CADA VEZ! O melhor da vida é AGORA.
CONCLUSÃO:
Vamos mudar de vida?
Multidões, multidões no vale da Decisão! Pois o dia do Senhor está próximo, no vale da
Decisão. (Joel 3:14).

