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A Minha Vida vai Mudar - ESQUECER E AVANÇAR
Filipenses 3:12 Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o
que fui também preso por Cristo Jesus. 13 Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma
coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Shalom amados... Hoje Deus tem uma palavra FORTE para nós... Diga A MINHA VIDA VAI MUDAR! Estamos
na terceira Semana... Já deixamos o Questionamento e a Murmuração... Precisamos alcançar o que ainda não
alcançamos! Todos nós temos um objetivo, uma meta um alvo. O ser Humano não pode caminhar a esmo, sem ter
um norte... Hoje deparamos com muitas pessoas sem saber o que quer, sem saber onde ir, sem saber o que alcançar...
Não podemos ser assim... Pois sabemos muito bem quem somos, E onde vamos...
Lembra que quando Criança tinha alguns lugares que você não alcançava devido a estatura? Quem sabe era a toalha,
o sabonete que estava em lugar alto... ou até mesmo segurar naquela barra do teto do ônibus! TE DIGO NESTA
NOITE QUE VOCÊ VAI ALCANÇAR O QUE NUNCA ALCANÇOU... O QUE VOCÊ NÃO ALCANÇOU, TU
ALCANÇARAS.
Tinha um homem Pequeno por nome ZAQUEU, Ele queria ver JESUS, ele subiu em uma arvore, apenas para
alcançar a visão... DEUS COLOCARA ARVORE PARA VOCÊ SUBIR E ALCANSAR SUA VISÃO EM JESUS!
A minha vida vai mudar! TU VAI ALCANÇAR!!!
Paulo, escreve uma carta aos Filipenses, Neste texto ele fala a respeito de sua soberana vocação... A Salvação, da
Glória!!!Ele já estava em grande ênfase de seu ministério, só que precisava da plenitude, do completo... Quantas
curas tremendas já não receberam? Quantos livramentos você não passou? Quantas coisas DEUS não fez por ti?
Quantas coisas temos que jamais sonharíamos em ter? Filipenses 3:12 Não que já a tenha alcançado, ou que seja
perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele diz neste
Versículo, Olha não que já tenho alcançado tudo... Não que esteja tudo já nos conformes...
Paulo não ficou no discurso de não ter alcançado. Quantas vezes amados o não alcançar nos frustra Quem sabe você
esta querendo atrofiar em uma área só por que não alcançou AINDA... TE DIGO VOCÊ NÃO ALCANÇOU POR
QUE VOCÊ ERA PEQUENO... TU ESTÁ CRESCENDO MEU IRMÃO E VAI ALCANÇAR. VOCÊ ESTÁ NA
IGREJA DO CRESCIMENTO! VOCÊ ESTÁ NO EVANGELHO DO CRESCIMENTO!
Como a minha vida vai mudar e eu vou alcançar? Tem algo importante... Filipenses 3:13 Irmãos, quanto a mim,
não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e
avançando para as que estão diante de mim,
Tem coisas que temos que esquecer!!! Uma coisa faço, ESQUECER! A minha vida muda quando eu começo a
esquecer algumas coisas! Você já percebeu como temos facilidade de falar de derrotas... Facilidade de não esquecer
as dores? Não Esquecer decepções! (((“é né, nunca vou esquecer o que você me fez”))) Tem coisas que nem pode
mais fazer parte de nossas lembranças... ESQUECE IRMÃO, E CORRA PRA FRENTE, TU NÃO É SIRI,
CARANGUEJO PARA FICAR CORRENDO PROS LADOS... TE DIGO QUE SEU CEREBRO É NOBRE DE
MAIS, PARA TER LEMBRANÇAS TÃO DESPRESIVAS... NÃO SE COLOCA LIXO DENTRO DE GAVETAS,
DENTRO DE GELADEIRAS E ARMARIOS...
Quando a lembrança vir, ela só te acha se você estiver no mesmo lugar... Já deixou algo em um lugar e foi procurar e
não encontrou? Porque não encontrou? PORQUE SAIU DAQUELE LUGAR... PAULO DIZ: ME ESQUECENDO
DAS COISAS QUE PARA TRAZ FICARAM... EHHHH
AVANÇANDO PARA AQUELAS QUE ESTÃO DIANTE DE MIM Quando essas coisas, lembranças, traumas
frustrações quiserem te encontrar, quando chegar NÃO TE ENCONTRARÁ MAIS... POIS VOCÊ AVANÇOU!
Não podemos estar estacionados, parados... TEMOS QUE CRESCER, AVANÇAR!

A minha vida vai mudar, quando eu ESQUECER e AVANÇAR

