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A MINHA VIDA VAI MUDAR – COLOCAR A VIDA NO QUE FAZ
Marcos 12:30 Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu
entendimento e de toda a tua força.
Chegamos ao nosso ultimo estudo da nossa série de estudos – A MINHA VIDA VAI MUDAR! E Hoje
preste muita atenção no que DEUS vai te ministrar! Deus ministra a gente em coisas simples... Quero
compartilhar com vocês primeiramente fazendo uma análise de uma ave O pato. Ele é uma ave muito
intrigante, é uma ave que faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada;
1º Pato Voa? Um pato tem lindas asas, mas ele voa? Digamos que sim, mas não voa, voa, voa. Ele quebra
um galhalho, qualquer cercadinho prende ele... Igual a muitas pessoas que, tem asas mas não querem
voar, vivem em cercadinhos, nos seus limites... Ele tem tudo para alça grandes voo, quando ele voa,
geralmente cai no mesmo lugar que decolou...Será que tem sido assim a sua vida? A SUA VIDA VAI
MUDAR!
2º Pato Canta? Canta? Canta, mas não canta, você conseguiria imitar o canto de um pato sem falar no
quáquá? Pois é, com aquele vozeirão grave não canta nada;
3º Pato Anda? Um pato até para andar é engraçado, parece mulher quando está grávida chegando ao nono
mês, vai sacudindo de um lado para o outro;
4º Pato Corre? E o pato correndo? É difícil imaginar sem que a gente caia na gargalhada, é todo
desengonçado; 5º Pato Nada? E um pato nada? Nada sim, mas não é lá grandes coisas também não.
Mais bóia do que tudo... Ele não tem mergulho eficaz, não aguenta muito tempo embaixo da água,
apenas fica ali flutuando...
6º O Fruto do Pato? O ovo da pata, é enorme, mas é horrível, você já comeu ovo de pata? Poucos gostam
Sua Carne? E a carne do pato? Alguns até gostam mas tem que colocar laranja e outras coisas mais,
sem contar no tempo que leva para cozinhar? Uma carne dura! Pois é, um pato tem tudo para ser e não é
nada...
Analisando esse bicho, eu pude perceber que ele faz de tudo um pouquinho, mas não põe vida em nada
daquilo que faz...
DEUS ESTÁ NOS CONVIDANDO A COLOCAR A VIDA... Se queremos mudar de vida, o que você tem
feito?... E como tem feito? Deixa eu te fazer uma pergunta, Você tem colocado a vida em tudo que faz?
É simples...
Tudo que você começa você termina? Os projetos e sonhos estão a quanto tempo apenas no campo das
idéias? As tarefas confiadas a ti, você termina? Executa? Sua palavra, quando você empenha você
cumpri ou sempre tem algo que acaba não o permitindo cumprir e que cumpri... Você é muito cheio de
desculpas para as falhas?
Quando olhamos para um texto da Bíblia que está registrado em Marcos 12:30, Jesus disse: ... Amarás,
pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de
toda a tua força. Este texto fala de totalidade, fazer por completo e com muita itensidade...
Olhando por esse lado, percebemos que muitas pessoas não põe a vida naquilo que estão fazendo... Já viu
uma pessoa comendo sem vontade? Da até raiva! Como vamos mudar se não colocarmos todas as forças
na mudança?
Você já se perguntou porque algumas pessoas conseguem alguns objetivos e você não? Será que estas
pessoas não estão colocando a sua vida para conquista? Acordando cedo, dormindo tarde, pegando 2 a 3
onibus, não desistindo, aguentando broncas de patrão, A Resposta seria que: aquela pessoa coloca a vida
no que faz...
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Tem hora que somos surpreendidos até mesmo com pessoas que não conhece a Jesus, eles se entregam
naquilo que faz... Observe os atletas, o quanto treinam, se dedicam, Eles colocam a vida naquilo,
respiram, transpiram seu alvo... Treinam repetidamente 10 18 horas diárias, acordam cedo, alimentam
corretamente...
Você pode falar, Mais eles tem patrocínio... Muitos o patrocínio foi resposta do que já faziam... Aquele
Maratonista Vanderley Cordeiro que nas olimpíadas de 2004 em Atenas, um doido o tirou da pista...
Lembra? Ele corria nas caatingas depois de suas tarefas diárias, e as pessoas o chamavam de louco,
tacavam pedra... Será que você não está parando porque te chamaram de louco? Porque te tacaram
pedra?
Será que não atacam pedra por que você vem na igreja, que você deixou o mundo? E você vai parar?
Aqui, olhe para sua vida antes de Jesus... Tinha coisas que você era mais intenso do que hoje??? Agora te
pergunto, Porque que para Jesus não vamos ser intensos? QUEM VAI MUDAR A SUA VIDA É
JESUS!
ICo 15:58 Portanto meus amados irmãos, sede FIRMES e CONSTANTES, sempre abundantes na obra
do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão! F
 IRMES... CONSTANTES,
Sempre Abundantes...
Tem gente que parece uma manteiga, qualquer aquecimento já derrete.... seja FIRME IRMÃO. Eu preciso
ser constante para alcançar, Constância não é andar a 200km/h hoje e amanhã esta a 5km/h Constancia é
esta sempre em uma velocidade média! SEMPRE ABUNDANTE... Isso é ser farto, sempre... Não
adinta ser hoje e amanhã deixar de ser... ou só na necessidade, preciso ser SEMPRE.
Infelizmente até no Reino de Deus há pessoas que não colocam a vida naquilo que estão fazendo; Como
vou mudar? Quando Jesus disse esse texto, ele estava ensinando para os Fariseus, homens que eram
extremamente religiosos; Faziam de tudo que a religião pedia, mas esqueciam de colocar vida naquilo
tudo, então de nada estava sendo aproveitado;
Olham alguns Exemplos de pessoas que colocaram a vida e experimentaram A MUDANÇA DE VIDA de
DEUS.:
A Mulher do Fluxo de Sangue... Rompeu multidão, saiu do arraial, tocou no mestre...colocou a sua vida
ali...
Cego Bartimeu, Que clamou, gritou
E os 4 homens que levaram o paralitico e desceram pelo telhado, isso que é QUERER MUDAR DE
VIDA...
Zaqueu subiu em uma arvore...
A Bíblia está recheada de personagens que mostraram força, entregaram a VIDA!!! Quer mudança de
verdade? Coloque a vida no que faz!!! Olha o que diz: Pv 19:15 A PREGUIÇA FAZ CAIR EM
PROFUNDO SONO, E O OCIOSO PADECERÁ FOME. Deixa de ser preguiçoso, A preguiça traz o
sono e o OCIOSO Parece fome!! Pv 20:13 NÃO AMES O SONO, PARA QUE NÃO EMPOBREÇAS;
ABRE OS TEUS OLHOS E TE FARTARÁ DE PÃO!
Jesus sabia que nós somos mestres em fazer coisas, mas fazer sem colocar a vida, sem colocar todo o nosso
empenho; Por isso Ele ensinou, ame o Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com
todo o seu coração, com toda a sua força; Quando olhamos para as pessoas hoje em dia, não é diferente;
Muitos até fazem, mas fazem sem colocar a vida naquilo que estão fazendo...
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Será que você não poderia mudar para DEUS? Estes teus sonhos e projetos não poderia você dedicar mais
para a realização dos mesmos? Quanto você trabalha para isso? Por um emprego melhor, por uma
família melhor, por uma casa melhor, UMA VIDA MELHOR!
Pode ser melhor? Por exemplo:
Na Família: Há pessoas que foram presenteadas por Deus com a família, mas tratam a família de qualquer
jeito, brigam, discutem, desprezam, dão valor a tantas outras coisas fúteis, e se esquecem da família, não
colocam vida nessa área tão importante; "Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente
dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel." (I Timóteo 5 : 8)
Nos Estudos: E o que falar dos estudos? Quantas pessoas murmuram de estudar, não gostam de gastar
tempo lendo, estudando, querem coisas mais fúteis como face book, waths app, internet, vídeo game.
(Cuidado com as armadilhas para a prisão) Sabem mexer em tudo que se diz respeito a site de
relacionamento, e não sabe fazer um calculo em uma planilha de excel diz que não sabe... COLOCA A
SUA VIDA MEU IRMÃO!!! NINGUÉM NASCEU SABENDO!!! Você está preparado para a
mudança de DEUS? E depois reclamam que não conseguem um emprego bom, sua vida não melhora,
etc.
E o trabalho? Quantas pessoas tem chances tremendas quando entram num emprego, mas basta um mês,
para ela começar a murmurar, chegar atrasado, sair mais cedo, reclamar do patrão, reclamar do salário,
etc. Seja o melhor ali dentro!!! São pessoas que Deus está dando asas, DEUS ESTÁ QUERENDO
REVELAR O IMPOSSIVEL, mas elas não querem voar, e quando voa caem em mesmo lugar. Tem
tudo para explodir em uma grande mudança, mas não pagam o preço, não empenham suas vidas; Isso é
muito triste;
Queridos, se isso é triste no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, imagine no reino espiritual...
Há pessoas que Deus chama, cura, liberta, prospera, restaura, faz de tudo, mas a pessoa não coloca a vida
nas coisas de Deus; Parece que a gente vive exatamente o contrário do que Jesus mandou:
Uma coisa que tenho dificuldade é lentidão... Já lhe deu com pessoas lentas? Sangue do cordeiro, andar com
pessoas na rua que não andam se arrastam, não falam e sim poetizam, quando ele acaba de te dar bom
dia, o sol já se pos!
Como Deus te olha? Como ele te vê? Aquilo que é para você fazer, você tem feito?
Há pessoas que tem dificuldade de se entregarem para Cristo; estão na igreja, mas ainda duvidam de Deus,
ficam se perguntando se Deus é assim mesmo, se precisam fazer tudo isso que DEUS está lhes falando;
Quem já foi em um estádio ver um jogo ou em um show, como você se comportou la? Como hoje você
levanta as mãos a adoração? Há pessoas que Deus faz um esforço terrível para que elas creiam; Elas
chegam na igreja desconfiada se Deus existe, quando são convencidas, ficam cismadas se precisam
mesmo se batizar, quando são convencidas, ficam desconfiadas se precisam mesmo dar dízimo, oferta e
primícias, quando convencidas, ficam nas maiores desculpas para freqüentar uma célula, ir ao
Encontro, fazer treinamento de líderes, de abrir uma célula;
Há pessoas que não colocam a vida em nada daquilo que fazem;
PORÉM ESTOU CRÉDULO QUE HOJE ESTOU DIANTE DE UMA GERAÇÃO QUE RESPONDE A
ESPECTATIVA DE DEUS, QUE NÃO FICAM PARADAS, ENTÃO LEVANTE DA SUA
CADEIRA E SE EXPRESSE NA MEDIDA QUE VOCÊ RECEBE ESTA PROFECIA!
Você é um altar de Deus na terra hoje, mas um altar precisa ter um sacrifício para ser queimado; Jesus
deixou claro que quando o seguimos, precisamos perder a nossa vida aqui para ganhar a do céu;
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O reino de Deus é tomado por esforço, ninguém implanta um reino com uma vidinha mais ou menos, ou é,
ou não é;
DIGA, AGORA É COM FORÇA!
Deus tem muitos sonhos, projetos e planos para sua vida, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a
nossa cidade, mas tudo isso só será conseguido se emprenharmos nossa vida; A MINHA VIDA
MUDOU!!
Diga hoje que vai parar de dormir até meio dia, levanta meu irmão, se não o impossível de Deus acontece e
você nem vê porque estava dormindo!
Não podemos ser como o pato, que faz tudo de forma mais ou menos; Faz tudo e não faz Nada!
Deus te deu asas para voar, boca para cantar e proclamar a Palavra, Deus deu pés para correr, te deu
capacidade não só de nadar, mas de mergulhar nas profundezas do Reino; Então se aprimore naquilo
que você faz, seja o melhor naquilo que Deus te deu; Coloque vida na sua vida;
Ame, sirva o Senhor com toda a sua força;
A MINHA VIDA JÁ MUDOU!

