523-MUDANÇAS
23/09/2018 à 29/09/2018
Quebra-gelo: Tem algo em sua vida que mudou?
Texto: Salmo 18:19
Introdução: Todos mudam e estamos em constante mudanças. O salmista diz que Deus
o mudou de lugar porque Deus se agradou dele. Davi tinha passado circunstâncias
muito difíceis, foi perseguido, morou em caverna... mas manteve um coração voltado
para Deus e isso agradou o Senhor. Davi experimentou mudanças em sua vida, não por
causa dos seus inimigos, ou dos problemas que enfrentou, mas porque agradou o Senhor
e o Senhor então o trouxe para um lugar espaçoso.
Desenvolvimento:
1-MUDAMOS POR VÁRIOS MOTIVOS
-Mudança natural: Crescimento.
-Mudança por cansaço: “Já falei tanto que agora não digo mais nada”
-Mudança por determinação, por cansaço: “Chega não agüento mais”

2-TEM OS QUE NÃO MUDAM
-Por acomodação
-Por arrogância
-Por se acostumar com o que não é normal

3-MUDANÇAS PRECISAM SER INTENCIONAIS (Sl 18:6, 16 e 17)
1-Reconhecimento (Sl 139:23-24): Precisamos de humildade para reconhecermos a
nós mesmo.
2-Disciplina (Tg 1:3-4): Disciplina é limite na medida certa.
-Precisamos de disciplina para formar um novo hábito/mudanças verdadeiras. Ex: tirar a
fralda. Quem é pai e mãe sabe que tirar o habito de usar fralda não é uma coisa tão
tranqüila. Enquanto pais temos que nos esforçar para acompanhar nossos filhinhos
várias vezes, precisamos ficar lembrando quase que de hora em hora para irem no
banheiro. Por que ir ao banheiro não é algo normal para uma criança de um a dois anos.
Ela vai precisar de disciplina, de alguém para ajuda-la, até que o ir ao banheiro seja
natural. Mudança é um processo, e por ser um processo precisa de disciplina. E em
muitas mudanças precisamos de alguém para prestar conta para conseguirmos.
4-Amar (Fp 2:5-8): Jesus era Deus. Ele tinha todo poder e gloria por ser Deus. Mas
porque amou o mundo de tal maneira, deixou de ser Deus, mudou, abriu mão. Jesus
mudou por amor e isso fica bem claro em quatro atitudes Dele...
-Se esvaziou

-Assumiu forma de servo - serviu
-Humilhou
-Obedeceu
5-Dependencia de Deus (Fp 1:6): Quem começou a boa obra? Quem nos leva há um
lugar espaçoso? Deus. Mudanças significativas acontecem através do poder de Deus na
nossa vida. Ele é o oleiro (Is 64:8)
Conclusão: A mudança mais importante é a interna. Quando eu mudo por dentro eu
passo a ser diferente por fora gradativamente. Você precisa de mudanças? Então vamos
orar?
Por: Debora Ap Santana Silvestre

AVISO:
-Novo Horário de Culto às 18:30h
-Seminário de Finanças dia 05 e 06/10. Na Igreja da Zona 4.
-Comemoração do Dia das Crianças dia 06/10 para crianças de 04 à 11 anos. Precisa
fazer inscrição na secretaria. Somente 60 vagas.
-Encontro Distrital de Mulheres dia 20/10/2018 “Quem se cuida se fortalece”.
Inscrições na secretaria. Somente 120 vagas. Valor R$25,00.
- Batismo dia 21/10 às 9:30h. Quem for batizar precisa preencher a ficha na secretaria.

