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Você sabe exatamente onde quer chegar? Você sonha com isso?
A sua vida tem sentindo, você não está aqui por acaso!
Deus tem um propósito pra sua vida!
Qual é o propósito da sua vida?
O Futuro é um lugar onde Deus quer que você chegue! Mas pra isso você precisa planejar.
A hora de pensar grande é agora!
Esse é o momento para você crescer!
Não faça faculdade por comodidade, porque é fácil, porque foi a única que sobrou.
Você pensar bem no curso de faculdade que você vai fazer, não escolha pela comodidade.
Não deixe que os seus sonhos escapem pelos dedos da sua mão.
Tenha alvos para alcançar
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das
coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante,
Filipenses 3:13
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Cuide de suas emoções, não seja controlado por elas!
Anote o alvo que você tem e corra atrás dele!
Você precisa visualizar onde você quer chegar, onde você quer chegar!
Você sonha com o que você vai fazer no céu?
Lembre das suas decisões com Jesus e não deixe o comodismo te atrapalhar.
Os planos bem elaborados levam à fartura; mas o apressado sempre acaba na miséria.
Provérbios 21:5

• Ore por seus planos e sonhos e apresente-os a Deus.
#03 – Páre de fantasiar e vá se esforçar
• Quem fantasia só vai conseguir desiluções
Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo.
Provérbios 12:11
• Você está correndo atrás de fantasias?

• Em quê seus sonhos estão baseados? Apenas nos seus desejos?
• Não deixe seu pensamento vagear, pois isso abre uma brecha muito grande pra outra ideia
entrar.
• Temos que nos esforçar pra conseguir o que nós queremos.
• O que você acha que faz que você é bom?
• Não fique olhando pro além! Pro nada!
• Saia do papel, empreenda, crie coisas novas!
O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde
você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria.
Eclesiastes 9:10
• Busque ser o melhor naquilo que você faz!
• Não atrapalhe as coisas que são fundamentais para a sua vida!
#04 – Tudo deve ser construído aos poucos e nas prioridades certas
Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto; deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua família.
Provérbios 24:27
• As coisas não vão cair do céu, não brinque com o momento em que você tem que construir o
seu future!
• Se você não correr, você vai ser mais um no monte de nada!
• Deus nos criou pra ser transformação, mudança.
• A hora de trabalhar é agora, não na sua velhice!
• Você precisa de disciplina e aprovação de Deus, com essas duas coisas coisa você pode realizar
muitos sonhos.
• Não perca tempo da sua vida fantasiando, sem alvos, sem metas.
• Pra casar, você precisa: ser maior de idade, aliança, casa e uma renda mínima pra viver.
• Não coloque a carroça na frente dos bois.
• Comece certo os seus planos.
Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu:
Eclesiastes 3:1

