DECIDA MUDAR HOJE

Março
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Nesse estudo continuaremos exercitando nossa fé através do poder da decisão de mudar. Você
aprender a ver que o nunca viu e viver o que nunca viveu, mas para isso acontecer você precisa fazer o que
nunca fez.
QUEBRA GELO:
Pergunta aos presentes:
1. Você gosta de mudanças?
2. Quais são as maior alegrias e dificuldades que você sente quando precisa mudar algo?
TEXTO: Romanos 12:2
INTRODUÇÃO:
• Não fique pelo caminho! Marcharemos juntos e juntos conquistaremos tudo o que Deus sonhou para nossas
vidas, famílias e igreja!
• Decidir mudar hoje é uma decisão consciente e estável, que tomamos rumo a consolidação dos sonhos de
Deus para nós!
• A vida não é sobre você, a vida é um presente com um propósito, não é sobre você, e sim, sobre Deus,
sobre pessoas e sobre uma missão neste mundo!
• De que adianta você pensar que está avançando e só perceber com o passar dos anos que serviu a si
mesmo?
• A seguir aprenderemos três princípios que nos ajudarão a mudar e trazer a existência os sonhos de Deus
para nossas vidas:
1. NUNCA DESPREZE OS PEQUENOS COMEÇOS
• O que você precisa começar a mudar hoje?
• Pode ser que a primeira decisão que você tenha que tomar é quem de fato você permitirá que governe sua
vida! Parece uma decisão pequena, mas não é!
• “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas
novas!” (2 Coríntios 5:17)
• Uma decisão pequena em ação, mas que causará profundas e grandiosas transformações em sua vida.
Escolha de uma vez por todas confiar o governo da sua vida nas mãos de Jesus!
2. ROMPA SEUS LIMITES
• “Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal
modo que alcancem o prêmio.” (1 Coríntios 10:24).
• Existe uma relação direta entre trabalho árduo e ser bem-sucedido naquilo que se faz.
• Você é templo do Espírito Santo! Você está pronto! Nada lhe falta para conquistar o cume!

•

“Coragem! Ao trabalho, ó povo da terra! ", declara o Senhor. "Porque eu estou com vocês", declara o Senhor
dos Exércitos.” (Ageu 2:4).

3. PERSEVERE EM FÉ NAS DIFICULDADES
• “Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que
Deus prometeu aos que o amam.” (Tiago 1:12).
• Acredite, as tempestades não nos afogarão. Elas sempre serão oportunidades de vermos o poder de Deus
sendo manifesto.
• Jesus não disse que seria fácil, mas prometeu estar ao nosso lado até o fim.
• “Podemos, pois, dizer com confiança: “O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os
homens?” (Hebreus 13:6).
• Que absolutamente nada nem ninguém venha tirar esta certeza do seu coração!
CONCLUSÃO
• Com as nossas convicções e fé fortalecidas, celebraremos e testemunharemos por todas as semanas, as
conquistas, milagres e bênçãos do Senhor. Nossas atitudes determinarão a altitude que alcançaremos!
• Quanto mais cheios da Presença de Deus estivermos, mais preparados estaremos para nos movermos em
qualquer tempo e mais rapidamente veremos as promessas de Deus se cumprindo!
• “Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se
agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no
Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.” (2 Pedro 1:10-11)

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
"Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo".
(João 16:33)

