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NADA MUDA EM MINHA VIDA

Nossa vida costuma ser uma rotina, acordamos o mesmo horário todos os dias, fazemos as mesmas coisas sempre vemos as 
mesmas pessoas e falamos os mesmos assuntos... Só que sempre estamos ansiosos por algo novo, por que sempre nos 
cultos é falado que uma nova história Deus tem pra mim, grandes coisas estão por vir, existe mais de Deus pra mim. Só que 
muitas vezes nos sentimos “JESUS CRISTO” ( Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente.  Hebreus 13:8)

Mas Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre por que ELE é bom, e não precisa de mudança! Porém entenda que a vida de 
JESUS mudou, não ficou a mesma. Veja só...  Ele estava no céu com Deus, Joao 1 :1-2 No princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.  Depois veio até a terra, João 6:38
Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois foi para o 
inferno: 1 Pedro 3:18-19  Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a 
Deus; mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito; No qual também foi, e pregou aos espíritos em 
prisão; Apocalipse 1:18 E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves 
da morte e do inferno. 

Ele não muda! Ele é o mesmo, mais a vida dEle teve uma mudança drástica. Ele desceu do céu  para a terra e da terra para 
o inferno, não perdeu em nenhum momento, venceu a terra venceu a morte venceu o inferno e venceu o diabo! Este é o Teu 
Senhor, O VENCEDOR. Todos os desafios para ele são momentos de conquistas, na terra Ele pregou no inferno ele pregou 
e no céu Ele reina.

E a sua vida por que nada muda esta sempre do mesmo jeito? Neste texto de Jeremias 29:11-14 diz: Porque eu bem sei os 
pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que 
esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me 
buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o SENHOR, e farei mudar a vossa sorte...  ENTENDA, 
as mudanças só vão acontecer na sua vida se você estiver disposto a enfrentar o desconforto delas, quem não esta pronto 
para enfrentar as dificuldades que uma mudança radical traz não haverá mudança e quem não falar SENHOR estou aqui e 
quero mudança não haverá mudança. Você quer mesmo MUDAR?

Quem procura a mudança a encontra, quem busca o Senhor o acha! Jesus foi do céu ao inferno para que você 
conseguisse sair do inferno e ir ao céu! Mais Ele preparou o caminho que não existia, quem tem que percorrer este 
caminho é você. E já esta tudo muito explicito para você, Ele disse: EU SOU O CAMINHO A VERDADE E A VIDA 
João 14:6 ... O Caminho leva a paz,  porém pelo caminho tem luta,  tem gigantes! João 16:33 Tenho-vos dito isto, para 
que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.  Nós que queremos 
mudança não podemos recuar nem desistir temos que avançar, prosseguir! Hebreus 10:38 Mas o justo viverá da fé; E, se 
ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O caminho que ele ensinou é avançar até a morte sem jamais voltar atrás,  e 
o premio que Ele recebeu e também nos da. Filipenses 2:9-11 Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu 
um nome que é sobre todo o nome; Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, 
e debaixo da terra, E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 

Você é quem pode mudar sua vida só que as mudanças são desagradáveis no começo, mais trazem um prazer no futuro.
2 Coríntios 4:17  Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mui 
excelente; Mudanças Doem, Machuca, expõem, muitas vezes até Humilha!!! 

APLICAÇÃO: Tenho visto muitas pessoas querendo Mudar a todo mundo, querem mudar a Mãe, o Pai, os Irmãos, 
a Família... Querem mudar o emprego, o Patrão... Querem mudar a namorada, querem mudar a casa, a Escola! 
Vejo um bombardeio de mensagens querendo mudança na CIDADE, ESTADO E PAÍS, Querem que a 
PRESIDENTE mude, que o Sistema “X” e/ou “Y” Mude... PORÉM PARA ISSO TUDO ACONTECER, A 
MUDANÇA TEM QUE PARTIR EM MIM! NA MINHA VIDA, DENTRO DE MIM!

Desafio você, para identificar o que “NADA MUDA EM MINHA VIDA”, olhe dentro de si mesmo, e determine em 
nome de JESUS, EU VOU MUDAR!

... AGORA! Deus abençoe


