Estabelecendo Prioridades Mateus 6:25-34
Estamos chegando ao final do ano, e a pergunta é: conseguiremos alcançar as metas que
estabelecemos? Finalizaremos nossos planos para 2018?. Muitos nunca conseguem porque estão
colocando seus objetivos na ordem inversa. Veja como Deus pode nos fazer alcançar:

1. Você sabe como Deus quer que você planeje sua vida? –
( peça para todos responderem sim ou não)
2. Quer saber como estar no centro da vontade dEle? Mateus 6.33
3. Temos que entrar na classe dos privilegiados– Sempre ouvimos que Deus não tem
privilegiados!!. Ele tem, e precisamos entrar nesta classe!. I Pe 1.12.
4. Viva o seu chamado - Isaías 61.1-3
5. Colocar os desejos de Cristo antes dos meus - Simplesmente, tomamos a decisão de que
isso ou aquilo é o melhor para nós e vamos sendo guiados por nossos pensamentos e
vontades, o que é uma verdadeira tolice! Mateus 28.19-20
6. Viver seus sonhos – Quando consigo viver a prioridade de Deus na minha vida posso ter
meus sonhos realizados pelo Deus que quer realizar meus sonhos! Salmo 37.4
Conclusão: Por isso, não vamos deixar que por todo o tempo em que estivermos nesta terra, que as
coisas deste reino roubem o lugar e a glória Daquele que deve estar em primeiro plano em nossas
vidas. Que possamos descansar e esperar somente no Senhor e que paremos de lutar penosamente
por nossos sonhos, sem antes colocá-los diante Dele.!
Quebra-Gelo Celestial Infinitty

Confeccione um cartão de crédito bem bonitinho. De um lado escreva o nome acima e do outro
coloque: 1 Sonho pessoal sem limite e 1 Sonho financeiro sem limite. Um de cada vez vai pegar o
cartão e simbolicamente vai passar na maquina e dizer que está adquirindo..........(pessoal) e depois
passa novamente adquirindo.........(financeiro).
Frase para o líder

Para ser um líder, você tem que fazer as pessoas quererem te seguir, e ninguém quer seguir alguém
que não sabe onde está indo.

Avisos
Quinta feira Oração 19:30h Encontro de Fé 20H.
Domingo Aula música 7:30H Oração 8H DEBD 8:30H.
Cultos: às 10H e 18H

