PREGAÇÃO - 18/03/2012
TEMA - A RECEITA PAR CUMPRIR OS NOSSOS OBJETIVOS
Você tem objetivos na vida ?
A procura pelo propósito da vida , tem intrigados as pessoas , e também
os cristãos. Essa busca geralmente começa por nós mesmo e quando nos questionamos .
Qual é a razão da minha existência? O que quero ser no futuro ? O que devo fazer com
a minha vida ? Quais são meus sonhos ? O que Deus tem para mim ?
Existe um propósito para vivermos nesta vida , idealizado por Deus . Salmos 119:16
Tu me viste antes de eu ter nascido.Os dias que me deste para viver,foram todos escritos
no teu livro quando ainda nenhum deles existia. “
Deus já havia planejado e determinado cada detalhe de nossa vida,mesmo antes de ela
de fato existir.O plano de Deus é muito mais maior do que nossa realização profissional.
Mas como posso alcançar os meus objetivos e concretizar os meus sonhos ?
1º CULTIVAR UM PROFUNDO RELACIONAMENTO COM DEUS
Relacionamento é correspondência,trato amistoso ou convivência, é uma ligação muito
próxima com alguém.É estabelecer com Deus uma convivência diariamente,tornando
familiar essa relação de amizade . Salmos 25:14 diz “ A intimidade do Senhor é para os
que o temem,aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.” Números 12.8 “Pois eu falo
com ele face a face,claramente, enão por meio de comparações, ele já viu a minha
forma.Como é que voces se atrevem a falar contra meu servo Moises? (Moises havia
casado com uma mulher da Etiópia – Mirian e Arão começaram a criticá-lo )
O profeta Elias tinha essa comunhão intima com Deus e também por isso dispunha de
autoridade espiritual . 1ª Reis 17 ,18.
Como podemos desenvolver uma profunda comunhão com Deus – através da oração. O
cristão desenvolve o seu relacionamento com Deus por intermédio de Jesus e pela
fé,praticando a oração constante. È por meio da oração que o cristão coloca aos pés do
Senhor suas fragilidades,dores,tristezas, ansiedades. – através do Jejum- oração e
jejum frequentemente andam juntas(Lucas 2;37 ) O jejum é uma disciplima que
fortalece a oração .Atos 13:1-4 – Os primeiros cristão jejuavam antes de tomarem
decisões importantes - através da leitura da Palavra de Deus e sua meditação –Josué
1:8 “ Fale sempre do que está escrito no Livro da Lei.Estude esse livro dia e noite e se
esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele.Se fizer isso,tudo lhe
correrá bem, e você terá sucesso “.
Tenhamos um relacionamento cada vez mais profundo com Jesus.
2º OBEDECER E CONHECER A PALAVRA DE DEUS
A bíblia não é simplesmente uma coleção de livros ou palavra pronunciada por Deus,
mas sim o próprio Deus manifestando-se e revelando-se para transformar vidas e operar
em nós o seu querer.Se obedecermos a palavra estaremos fazendo a vontade do Senhor
e seremos grandemente abençoados. Perceba que a obediência de Jesus ao Pai, afetou a
humanidade inteira .Quanto maior é a nossa intimidade com Deus , mais obedientes e
submissos seremos para com o Senhor .
Obedecer ao Pai era extremamente importante para Jesus. A obediência é a resposta da
fé a qualquer instrução de Deus. Jesus ensinou que a verdadeira fé sempre será
manifestada em obediência a vontade revelada de Deus. Obedecer a Deus é a evidência
primária de que o amamos e somos seus discípulos.Nossa decisão de obedecer é a chave
para compreender a realidade espiritual das Escrituras e deixar o Espírito Santo livre
para nos ensinar.

Jesus em Mateus 4: 4 “ Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
procede da boca de Deus. – Quando se deparou com as armadilhas de satanás no
deserto.
Não há sobrevivência da alma sem a Palavra de Deus que é o alimento do crente.A
sobrevivência espiritual depende muito da Palavra de Deus.
3º APRENDER A ESPERAR O TEMPO DE DEUS
Na visão do ser humano, esse negócio de espera é coisa de doido.
Eclesiastes 3.1 “ tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu “ . O salmistas durante os seus momentos de oração dizia : Apressa-te
Senhor ::,porque mesmo que para eles O senhor estivesse demorando em responder suas
orações, o relógio da providência divina não atrasa nem adiante,Deus sempre chega na
hora certa. Precisamos aguardar pelo momento do Senhor , pois sempre é o melhor .
As vezes Deus nos deixa num momento de isolamento para fazermos avaliações de
nossas vidas. Momentos para limpar , consertar e substituir .
4º RESTAURAR O ALTAR
Restaurar- significa restabelecer a comunhão com Deus- é a recuperação daquilo que
estava perdido, obscurecido- restauração é a reparação de nossa vida espiritual ,nosso
fervor, nosso ânimo e nossa paixão por JESUS e pelas coisa do Reino de Deus.
O altar é o lugar da presença e do encontro com Deus . Todavia existem alguns aspectos
de nossa vida que precisa ser consertado ou substituído.Deus de agradou da restauração
do altar feito por Elias . Ele se agrada muito mais quando vidas são restauradas.
CONCLUSÃO FINAL
Quando estamos no centro da vontade de Deus, podemos estar seguros de que a mão
dele está sobre nós. A mão do Senhor nos cobre quando temos intimidade com
Ele,quando obedecemos a sua palavra,quando aprendemos a esperar o tempo dele.,e
quando estamos prontos para restaurações . Não tenha medo, a mão do Senhor está
sobre vocês. JOSUE 1: 5 a 9

