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Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o
alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com
as regras. (2 Tm 2:4-5)
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Mantenha o foco, seu alvo é Cristo
A vida civil é vida de liberdade, de direito.
Discípulo não tem direito.
Deus colocou regras, leis.
Jesus é o padrão de Deus.
A Bíblia é um padrão de regras.
Para ganhar a coroa de Jesus é preciso seguir as regras do jogo .
A vida do cristão é ditada por regras.
Nós somos soldados de Cristo.
Você é soldado de Cristo?
O que importa é o plano de Deus, e não o nosso!

#01 – Tome cuidado com seus sonhos
• Se seus sonhos não forem consagrado ao senhor, eles não irão acontecer.
Das muitas ocupações brotam sonhos; do muito falar nasce a prosa vã do tolo. (Eclesiastes 5:3)
• Avalie sua vida, veja se este trabalho foi consagrado por Deus.
• Pergunte, consagre seus planos à Deus.
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.( Provérbios 16:3)
#02 – Seus planos devem ter a aprovação de Deus
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor.( Provérbios
19:21)
• A vontade do Senhor é que prevalece;

• Deus é quem rege tudo na nossa vida;
#03 - Seu principal foco é obedecer
• Se você obedecer o Senhor, você vai acertar o alvo;
• Se você obedece, você é um Filho autêntico de Deus;
• Manda quem pode, obedece quem tem juízo;
• Deus permite situações de desvantagem se você desobedecer;
• Líder chato, são os que moldam seu caráter;

