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Estamos nessa época perdendo a esperança de um futuro promissor
Jovem, não perca tempo agora!
Não fique muito tempo no celular ou outras coisas que te façam perder tempo.
Não gaste seu tempo com coisas velhas pra atender as necessidades presente.
As pessoas estão se agarrando ao passado e deixando de viver o presente novo.
Você está aprendendo a envelhecer, você quer envelhecer?
Não seja apenas multidão, seja um discípulo de Jesus!
Os discípulos era diferentes, elas seguiam, dependiam de Jesus.
A multidão só seguia Jesus por causa do Pão
Você não consegue se desligar dos pecados, problemas velhos?
Essas coisas trazem “bichos” pra nossa vida espiritual que traz um “mal cheiro”pra sua vida!
Quando reclamamos de tudo, começamos a aprodecer e tem um cheiro ruim diante de Deus!

#01 – Viva o Hoje! O Agora!
• Questione-se se você está vivendo no passado!
• Aproveite os cultos para ter renovação na sua vida!
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por
desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser
semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. (Efésios 4:22-24)
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Sem se despir do velho homem é impossível ser semelhante a Deus
Tire as lembranças ruim da sua vida e se revista do novo!
Quanto tempo você vai ficar na sofrência?
Você curte as coisas de Deus? Se anima nos louvores?
Não fique guardando maná velho.

#02 – Não carregue a velha vida para o Novo de Deus
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Páre de carregar a parte velha da sua vida!
Entregue o hoje o amanhã pra Jesus cuidar!
Se você errou e entregou pra Jesus, ele te perdoar
Jesus veio pra nos renovar, ele transforma as coisas velhas em novas.

Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas
e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Colossenses 3:9,10

• Quando você decide comer o novo maná, não há mais diferença entre você e os outros filhos
de Deus.
• Deus nos dá o mesmo maná.
• Sua decisão precisa ser de esquecer o passado.
• Encontre forças em seus amigos espirituais, líderes, pastores.
• Não perca tempo “não gostando dos seus líderes”
• Fale diferente, fale como Deus quer que você fale.
• Não deixe as coisas importantes da sua vida passar! Aceite as exortações!
#03 – Estamos acumular maná? Como o povo de Israel?
• Deus nos entrega todos os dias novos desafios, historias, oportunidades e às vezes coisas que
não são legais pois Deus quer que nós evoluímos.
• Cuidado com os desertos (sair da igreja, deixar GA, sai do ministério, sair da casa dos seus pais),
é um campo minado, sem vida, que não vai nos fazer bem!
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo
Jesus.
Filipenses 4:19
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Você não vai se dar bem longe Deus!
Prefira aguentar as consequências!

#04 – O que você pega do passado pra maquiar as coisas?
• Não comprometa o seu future com o seu pecado do passado? Não fique remoendo os pecados
do passado.
• Não perca tempo, se arrume com as pessoas que você tem alguma coisa pra resolver!
• Largue esse maná velho
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos
sendo renovados dia após dia,
2 Coríntios 4:16
• Aguente as consequências, você será restaurado.
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