FLECHA NAS MÃOS DE DEUS
TEXTO: Salmo 127:1-5
1 Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o
Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
2 Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor
concede o sono àqueles a quem ama.
3 Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.
4 Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.
5 Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles! Não será humilhado quando enfrentar
seus inimigos no tribunal.
INTRODUÇÃO:
 Geralmente usamos esse texto para falar para famílias.
 Que o Senhor precisa ser o construtor de nosso lar.
 Que é o Senhor quem nos guarda, nossa, casa, até a cidade.
 Que os filhos são presentes, são bênçãos.
 Que eles são flechas nas mãos de seus pais (guerreiros).
 E também, que é muito bom ter muitos filhos.
 Mas hoje quero falar de você como sendo esse filho, essa flecha.
 VOCÊ É UMA FLECHA NAS MAOS DE DEUS...
1. FLECHA É GALARDÃO
 Galardão é presente.
 Você é um presente de Deus não só para seus pais, mas também para o mundo.
 Deus preparou o mundo para receber você.
 E preparou você para este mundo;
 Ele preparou você para cumprir sua missão neste mundo.
 Você nasceu debaixo de uma condição, ser um galardão (presente – bênção).
 O dia que você nasceu teve festa no céu.
 Talvez quando você nasceu sua família estava envolvida em crise, em pobreza, em
desavenças.
 Talvez tenha sido um dia terrível... Mas os céus estavam em festa... Lembra do
nascimento de Jesus?
2. A FLECHA É LANÇADA
 Nenhuma flecha age sozinha ou por sua própria vontade, toda ela é lançada.
 Você nasceu com uma missão.
 Você possui um propósito, uma razão de ser.
 Você não veio a este munda a passeio, ou simplesmente por acaso.
 Você foi planejado nos céus para uma missão na terra.
 Geralmente gostamos de atribuir qualidade a um determinado evento, qualificandoo como especial.
 Por exemplo: Quando aceitamos Jesus, quando casamos, quando nasce um filho,
e tantas outras coisas... dizemos que foi o dia mais feliz de nossa vida.
 E buscamos essas coisas. Sonhamos com elas...
 Mas eu vou te dar um dia que será realmente o DIA MAIS FELIZ DE SUA VIDA...

 É o dia que você encontra a razão de você existir e passa a viver em função desta
razão.
 Chamamos isso de: CENTRO DA VONTADE DE DEUS.
3. A FLECHA NÃO ANDA ELA VOA.
 Você não pode ficar de moleza, precisa ser rápido, perspicaz, corajoso, ousado...
 A física possui muitas leis, mas quero destacar as três principais (as de Newton):
1. A Primeira Lei de Newton, ou lei da Inércia, diz que a tendência dos corpos,
quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer em seu estado
natural, ou seja, repouso ou movimento retilíneo e uniforme.
2. A Segunda lei de Newton é conhecida como o Princípio Fundamental da
Dinâmica e mostra que a força resultante que atua sobre um corpo é resultado
da multiplicação da massa do corpo por sua aceleração.
3. A terceira lei de Newton afirma que a toda ação corresponde a uma reação de
igual intensidade, mas que atua no sentido oposto.
 Então:
1. Deus te tira da inércia, porque sozinho você não vai sair.
2. Depois ele te acelera para que você ganhe força.
3. E por último, toda esta ação vai gerar em você uma reação em cadeia, que vai
transbordar para todos a sua volta.
4. A FLECHA TEM UM DESTINO
 “Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para
obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que
dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto
como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para
que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado” (1
Coríntios 9:25-27).
 Você não só tem um propósito, como também, tem um DESTINO.
 E eu não estou falando de quando você morrer, do seu ou do inferno.
 Estou falando de destino aqui na terra.
 Paulo era consciente de seu propósito, e vivia a cada dia para cumpri-lo.
 Mas quando chegou ao seu destino ele disse: “Combati o bom combate, terminei a
corrida, guardei a fé” (2 Timóteo 4:7).
 O rei Davi era consciente do seu propósito, e depois de abençoar seu filho e glorificar
a Deus, no Salmo 72:20 diz: “Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé”.
Ele consciente de seu destino.
 Qual é o seu destino?

CONCLUSÃO:
 Que você jamais esqueça que é um presente de Deus para este mundo...
 Que Deus quer te lançar...
 Que não dá para ficar de moleza...
 E finalmente, que precisa cumprir seu propósito e seu destino.

