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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,14 - Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana 

vocação de Deus em Cristo Jesus.  

Introdução: Tudo que se move na terra é dirigido, movido, guiado, controlado, 
direcionado por algum tipo de força. Precisamos de uma força dinâmica e 
propulsora. Um carro que se locomove, um prego que entra na madeira, 
absolutamente tudo é dirigido por alguma força maior motriz! Qual é a força que 
esta guiando a sua vida?  
1º Muitas pessoas são guiadas pela culpa. A culpa é um sentimento de opressão. 
Esta pessoa passa a vida toda fugindo do remorso e ocultando a vergonha. É 
verdade que somos produtos do nosso passado, mas não podemos ser prisioneiros 
dele. O apostolo Paulo foi perseguidor da igreja a ponto do próprio Jesus declarar: 
“Saulo por que me persegues”(At.9:4). Mas após sua conversão ele disse “não sou 
mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim”(Gl.2:20). Se Paulo ficasse preso pela 
culpa do que ele fizera no passado não seria o Grande Apostolo que foi. Nosso 
passado não pode mudar o nosso presente. Mas pode impedir nosso futuro. 
2º Muitas pessoas são guiadas pelo rancor, mágoa, ira e raiva. (Rm.12:21) 
Lembre-se disto: o rancor fere mais a você do que a qualquer outra pessoa. 
Quando você guarda mágoa no coração, seu interior apodrece. As pessoas que lhe 
magoaram no passado continuarão lhe magoando ao menos que você decida 
superar isto e virar a página da sua vida.  
3º Muitas pessoas são guiadas pelo materialismo (At.8:20) - Você jamais será mais 
feliz por ter mais, por ser mais importante ou por estar mais protegido. Todas as 
posses trazem felicidade passageira e temporária. Só Jesus nos satisfaz 
plenamente, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo amanhã.  

• A maior de todas as desgraças é uma vida sem propósitos. Sem Jesus a vida 
não faz nenhum sentido! Quando você foca em sua vida no que Deus quer que você 
faça, você não vive frustrado. As pessoas que vivem cansadas e frustradas em sua 
jornada porque estão teimando em fazer o que Deus não planejou para elas, por 
isto é um fardo. 
Mateus 9:36 - E, vendo (Jesus) as multidões, teve grande compaixão delas, porque 

andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. 

4º Quem tem uma vida com propósitos -  foca, se concentra em alcançar seu alvo 
de vida, sua missão, que está em Cristo. Eles definem o que você faz e o que você 
não faz aqui na terra! Você está aqui para cumprir os propósitos de Deus. Deus não 
deseja uma vida complicada para você. A paz que você procura está em Nele! João 

14:27 - Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. 

Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 

Conclusão: Obedeça e você será mais feliz, fique com os propósitos de Deus e você 
terá uma vida mais segura, calma e tranquila. A paz é real e possível de ser vivida 
na pessoa de Deus. Não desista de Deus por causa dos seus problemas, busque-O! 
Mateus 7:24 - Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 

assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; 

 

 

 

 

Quebra gelo: Qual foi o lugar 

mais longe que você já foi? 

Perguntas para 

compartilhar: 

1ºO que você gostaria de 

apagar do seu passado? 

2º Você acredita que é 

possível fazer isso? 

3º Se você olhar o seu 

passado como parte de 

sua vida. Ele não será a 

mais sua vida. 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e País. 

26/10 – Treinamento de 

Lideres e Culto Regional 

31/10 – Culto do GCEU 

Multiplicação 

 

 

Dirigido por 

quem? 
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