UM ANO PRÓSPERO E FELIZ

Quebra-gelo: Você deseja um ano próspero e feliz? Deseja um ano de conquistas?
Texto: Isaías 55.8,9
Introdução: Deus vê o amanhã e tem planos para a sua vida! Você deve aceitar Jesus e
entrar em Sua presença para descobri-los. “Porque sou eu que conheço os planos que tenho
para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de
dar-lhes esperança e um futuro.” (Jeremias 29.11-NVI)
1) DEUS SEMPRE DESEJA E TEM O MELHOR PARA NÓS
Walt Disney foi despedido de um jornal por “não ter ideias.” O professor de Beethoven disse
que ele não deveria ter esperanças de ser um compositor. Os irmãos de José do Egito o
chamaram de sonhador e o venderam como escravo (Gn 37.19). - Walt Disney construiu
Disneylândia; Beethoven ficou famoso na música; José do Egito tornou-se governador e salvou
seu povo. Não devemos pautar nossos sonhos pelo que as pessoas julgam ou falam a nosso
respeito, mas, no que Deus tem para nós. Se ouvirmos os homens, nos frustraremos. Se
ouvirmos o Senhor, seremos vitoriosos porque Deus sempre deseja e tem o melhor para nós.
2) A PROSPERIDADE VEM DE DEUS, CREIA NA SUA PALAVRA
Você deseja um ano próspero e feliz? Deseja um ano de conquistas? Muitos até sabem que
Deus deseja fazer-nos prosperar e dar-nos um futuro melhor, mas, poucos sabem que para
isso precisamos da bênção do Senhor (Pv 10.22), porque é Ele que nos capacita para a
conquista (Ec 5.19). Não adianta lutar na força do braço, é Deus quem nos faz prosperar (Dt
8.17,18). Você quer um ano próspero e feliz? Então, busque a bênção de Deus sobre a sua
vida e creia em suas promessas.
3) PRECISAMOS APRENDER A OUVIR E A OBEDECER AO SENHOR
Como ouvir o Senhor? A Palavra de Deus é viva e eficaz (Hb 4.12), portanto, as células, os
cultos, os encontros, os discipulados, os nossos devocionais, etc., são formas de ouvirmos a
voz do Pai Celestial. Jamais ouça alguém que discorde das Escrituras Sagradas. A felicidade
está no estado da alma e não no do bolso! O que o coração deseja é paz com Deus! “Que a
suafelicidade esteja no SENHOR! Ele lhe dará o que o seu coração deseja” (Sl 37.4-NTLH).
Conclusão:Deus deseja o seu melhor, portanto, receba Jesus como seu Senhor e desfrute,
além da vida eterna, de uma vida abundante na terra (João 10.10). “Crede no SENHOR, vosso
Deus, e estareis seguros; crede nos seus profetas e prosperareis” (2Cr 20.20). Tenha um 2017
com muitas conquistas, um ano próspero e feliz ouvindo, crendo, temendo e obedecendo a
Palavra de Deus.
Avisos – Durante o mês de janeiro, nos cultos do CCA e ICP, todos devem receber a unção
para o ano da conquista www.igrejadoavivamento.com.br –
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