Decisões que um Cristão precisa tomar. Filipenses 3:12-14
Quando falamos de alcançar objetivos, quais decisões são necessárias para
alcança-los?
– 1ª. Decisão PRECISO AVANÇAR NA DIREÇÃO DOS DESAFIOS.
Existem dois grupos de crentes: os que OLHAM PARA TRÁS e querem viver de saudades
e reclamarem do presente e os que OLHAM PARA FRENTE e querem ver Deus fazer
milagres maiores do que já foram feitos.
Você está olhando para frente e querendo ser usado por Deus ou está olhando para
trás, vivendo de passado? – respostas - Hb10.39
– 2ª. Decisão PRECISO PROSSEGUIR NA DIREÇÃO DE DEUS.
Em relação ao que envolve nossa vida cristã, você já disse: preciso dar um tempo?
(respostas)
Hebreus 12:1 o crente que não prossegue, não cresce e nem amadurece.
Prosseguir exige renúncia de alguma coisa. Você está disposto a renunciar alguma coisa
deste mundo para receber um prêmio de Deus?
Prosseguir exige determinação.
Você tem o hábito de começar as coisas e terminar ou para no meio do caminho?
Sem olhar para Cristo o seu cristianismo será inconstante, pobre e medíocre.
CONCLUSÃO: O foco da vida do apóstolo Paulo era ser fiel ao Senhor Jesus e cumprir as
metas do reino de Deus. Ele tomou as quatro decisões porque queria agradar o coração de
Deus. Qual é o foco da sua vida? Em que os seus olhos estão focados? O apóstolo Paulo
decidiu quatro coisas: 1) Preciso abrir mão de algumas coisas; 2) Preciso esquecer as
coisas passadas; 3) Preciso avançar na direção dos desafios; 4) Preciso prosseguir na
direção de Deus.
Qual será a sua decisão?

Quebra-Gelo Apresentação invertida
Divide-se o grupo em dupla. As duplas terão um minuto para conversar entre si. Depois uma
pessoa ficará sentada e a outra em pé atrás dela. A pessoa que estiver em pé fará a apresentação
da pessoa que estiver sentada como se ela fosse a própria pessoa.
Ela fará observações que tirou sobre a pessoa durante a conversa. É uma sensação muito
interessante para o grupo ouvir outra pessoa falar em seu lugar.
Avisos

Hoje é dia de distribuir convite do culto do Amigo dia 30/09. Explique detalhadamente como
funciona.
Quinta feira Oração 19:30H Encontro de Fé 20:00H
Dia 30/09 é Batismo!!!!!!!!

