Como será meu futuro?
Pense:


Como será meu futuro?



O que pode te acontecer daqui a 5 minutos?



Onde você estará amanhã?



Qual faculdade vai fazer?



Quando pretende se casar?



Os filhos virão quando?



Etc.

Poderíamos passar a noite toda fazendo perguntas sobre o futuro. É importante
sonhar e planejar um futuro. Existem coisas que vamos alcançar em vida e outras, apenas
as próximas gerações vão tocar.

A verdade é que não podemos acrescentar um minuto que seja à nossa vida.
“Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida?”
Mateus 6:27

Pensar no futuro não pode nos levar a uma ansiedade desesperada e despreparada,
pensar no futuro precisa nos levar a Jesus. Ele é o único que garante um futuro lindo em
nossas vidas.

“Disse-lhe Tomé: ‘Senhor, não sabemos para onde vais;
como então podemos saber o caminho?’ Respondeu Jesus:
‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai,
a não ser por mim’.”
João 14:5-6
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O passado pode estar na tua cabeça, através das lembranças, mas o futuro está em
suas mãos, nas decisões. Escolha hoje ter um futuro lindo e cheio de fé.

Leia João 5:1-18

Três datas do ano exigiam do judeu a peregrinação: Páscoa; Das semanas; Do
tabernáculos.
Existiam 12 portas em Jerusalém. A porta dourada era a porta principal. Todos os
judeus que vinham em peregrinação deveriam passar por ela. Esta porta recebia multidões
de pessoas. Era uma honra, um privilégio. A porta da honra, da exaltação, da glorificação.
Jesus decidiu entrar pela porta das ovelhas. Uma porta simples e que não tinha valor para
os homens. Jesus tinha um encontro marcado com o paralítico para lembra-lo de seu futuro
brilhante.

Para ter um futuro brilhante:
1. Seja sincero sobre sua condição atual
“Um dos que estavam ali era paralítico fazia trinta e oito anos.”
João 5:5

A paralisia física levou aquele homem a uma paralisia espiritual. Sua vida se baseava
no que ele não podia e por conta disso sua limitação só aumentava.
Pelo seu discurso vazio, causado pela rejeição, que era grande o suficiente para o
fazer desacreditado por ele mesmo.
O que te levou a esta condição atual. Seja sincero: Você acha mesmo que Deus é
culpado pelas suas decisões?
A não ser que você saia da negação sobre sua condição atual, seu futuro sempre
será manchado pelas mentiras de satanás.

Você não precisa apenas de uma auto avaliação, mas também de uma avaliação do
alto!
Deixe Deus tratar seu coração. O fardo Dele é leve.
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Para ter um futuro brilhante:
2. Abra seu coração pra receber algo novo
“Então Jesus lhe disse: ‘Levante-se! Pegue a sua maca e ande’.”
João 5:8

Existe novidades do céu pra você todos os dias! Você sabia que nascem 211.000
bebes todos os dias? São 3 nascimentos por segundo e 180 por minuto.

Deus é especialista em criar. Deus é especialista em você. Sabe o que está
disponível pra você hoje através de Jesus:
• Saúde;
• Paz;
• Alegria;
• Paternidade;
• Prosperidade.
Abra seu coração pra receber do Pai o presente para este dia!

"Esqueçam o que se foi; não vivam no passado.
Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo!”
Isaías 43:18-19

Para ter um futuro brilhante:
3. Leve seu testemunho sempre com você
“Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.”
João 5:9

Testemunho significa: Faz mais uma vez. O homem levou a maca, porque era um
testemunho que a paralisia não fazia mais parte da vida dEle. Ele foi ativado para levar cura
e aumentar o nível de fé de outras pessoas.

Com Jesus, nos tornamos colecionadores de testemunhos.
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Com Jesus nenhuma dor é desperdiçada. Seu testemunho é maior que seu
problema. Deus é bondoso e te ama.

O fato de você estar doente não significa que é amaldiçoado. Significa que sua cura
está a caminho.

Para ter um futuro brilhante:
4. Creia no amor de Jesus por você
“Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
‘Olhe, você está curado. Não volte a pecar,
para que algo pior não lhe aconteça’.”
João 5:14

Note bem o que Jesus fez: Ele primeiro curou o paralítico e somente depois o
advertiu. Jesus faz isso porque ele não veio para condenar, mas para salvar o mundo.

A partir de hoje, use algumas declarações proféticas para sua vida diária:
“Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e
ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia.”
1 Coríntios 15:3-4
“Fui crucificado com Cristo. Assim,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.”
Gálatas 2:20
“Eu me considero morto para o pecado,
mas vivo para Deus em Cristo Jesus.”
Romanos 6:1-14
“Sou nova criatura em Cristo; a velha vida se foi,
uma nova vida começou.”
2 Coríntios 5:17
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“O Filho me libertou. Eu sou realmente livre!”
João 8:36
“A Palavra de Deus age em mim.”
1 Tessalonicenses 2:13
“Meu corpo é o templo do Espírito Santo.”
1 Coríntios 6:19
“Estou sendo transformado à semelhança de Cristo com glória cada vez maior.”
2 Coríntios 3:18
“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.”
Filipenses 4:13
“Aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completa-la.”
Filipenses 1:6
“Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.”
Romanos 8:1
“Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus.”
Romanos 8:38-39
“Em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam.”
Romanos 8:28
“Deus é fiel. Ele não me deixará ser tentado além do que posso suportar.”
1 Coríntios 10:13
“Ele é capaz de me impedir de cair.”
Judas 1:24
“Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.”
1 João 4:4
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“Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.”
2 Timóteo 1:7
“Meus sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo
para mim uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.”
2 Coríntios 4:17
“Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo
o que eu peço ou imagino, de acordo com
o seu poder que atua em mim.”
Efésios 3:20
“Deus é por mim! Quem será contra mim?”
Romanos 8:31

Esta palavra libera tua alma, mente e espírito das fortalezas da mentira que te
impedem de mudar e renovar sua vida definitivamente. Declare com fé a PALAVRA.

Conclusão:
“Disse-lhe Tomé: ‘Senhor, não sabemos para onde vais;
como então podemos saber o caminho?’ Respondeu Jesus:
‘Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vem ao Pai, a não ser por mim’.”
João 14:5-6

Amigo, você não tem o controle sobre seu futuro, mas Jesus tem. Portanto, para
desfrutar de um bom futuro você precisa:
a. Entregar seu coração aos cuidados de Jesus;
b. Crer que o céu é real;
c. Crer que só existe um meio de obter a vida eterna;
d. Confiar que Jesus quer te dar o melhor.
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