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• O quê ainda te faz feliz?
• Bill gates tinha um propósito de colocar um computador em casa família do mundo!
#01 – Mantenha-se fiel aos seus compromissos
• Não podemos abandonar nossa intimidade com Deus quando alcançamos nossos objetivos.
• Não desista dos seus planos, da sua faculdade.
• Construa uma proposta e mantenha até o final é essencial para seu sucesso.
“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.” (Colossenses 3:23,24 )
• Deixe o seu desânimo pra trás antes de trabalhar, de lutar por seus sonhos.
“Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, ‘não’; o que passar disso vem do Maligno". (Mateus 5:37)
#02 – Doe generosamente
• Tenha uma meta de praticar a generosidade.
• Busque conhecimento para ser generoso.
• Você pode ser generoso não só apenas com dinheiro, mas também dividindo o seu
conhecimento.
• Olhe pro próximo sempre observando sua necessidade, tentando cooperar com a sua vida
eterna e sua vida aqui na eterna.
“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem
na pobreza.” Provérbios 11:24
•
•
•
•

Quanto mais você ensina, mas as pessoas falam bem de você!
Jesus foi o homem mais generoso do mundo.
Você pode ser generoso dedicando um pouco do seu tempo para com outra pessoa.
Escreva nas suas anotações o nome de alguém que gostaria de receber uma visita sua.
“Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.” (Mateus 6:21)

• Onde está o seu coração? Seu tesouro?
• Seja generoso no seu louvor, no sorriso, no aperto de mão, de abraço.
Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.Os homens serão egoístas, avarentos,
presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, (2 Timóteo 3:1,2)
•
•
•
•
•

Se pergunte: Quão produtivo você quer ser na obra de Deus?
Você vai continuar em sua moleza espiritual? com problemas com líderes, pastores, irmãos?
Não se anule, haja, mexa-se, faça algo.
Deus vê a inteção no seu coração.
Coloque o seu coração no reino de Deus

#03 – Dê aos seu corpo o respeito que ele merece
•
•
•
•
•
•
•

Tenha um exercício, não fique parado.
Não encurte o propósito de vida pra você! Cuide da sua saúde!
O quê você aguentaria com sua saúde agora?
Tome conta dessa área da sua vida.
Deus quer derramar bençãos na sua vida, você precisa estar com saúde pra recebê-las
Interaja com outros, trabalhe para Deus.
Olhe as oportunidades que Deus tem dado pra você!

“Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; pois o santuário de Deus, que são vocês, é
sagrado.” (1 Coríntios 3:16,17)
• Hb 3:5-6, 1 Pe 2:9
• Não insista em maltratar o seu corpo, com desleixo, irresponsabilidade, ficando parado, sem
fazer exercícios.
• Enquanto você fica parado, irmãos e parentes estão indo para o inferno.
• Pegue a obra de Deus, que ele tem separado para nós e faze-la.
#04 – Passe mais tempo com a sua família
• Passe também mais tempo com a sua família de Deus.
• Reuna-se mais, faça mais comunhão, convide sua família pra ir junto das suas reuniões da
igreja.
• O cristão tem o espírito de alegria, essa alegria leva esperança para outras pessoas.
• Peça de Deus para que seja produtivo.
• Deixe o Senhor cuide de todos os problemas que você acha que tem que pode te impedir de
serví-lo.

