Siga em Frente

Quebra gelo: Defina com
UMA
PALAVRA
sua
expectativa para esse ano.

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,
Congressoa Geral do
GCEU.

31/01 a 03/02
Faça já a inscrição do
seu GCEU

Introdução: O futuro nos espera! Essa é uma frase inspiradora.
Mas, assim como o futuro nos traz expectativas de realizações e
oportunidades, ele também traz consigo perigos e dificuldades. Não
devemos os preparar somente para as conquistas e vitórias, mas
também para as batalhas e guerras. Siga em frente pois Deus
estará com você do inicio até o fim.
Vamos aprender com Paulo os princípios para termos um ano
incrível!
Esqueça o que ficou para trás e olhe para frente, para o que
está por vir!
Paulo deixou algumas coisas para trás, pela sublimidade do
conhecimento de Cristo, seus títulos, sua posição ele tinha por
perda diante do que tinha agora em Cristo! Fl 3.2-9. Se quisermos
seguir em frente e voarmos, precisamos deixar algumas coisas para
trás! Precisamos virar a página!
a)
Precisamos deixar para trás o pecado: Habitos,
pensamentos, relacionamentos, comportamentos e algumas vezes
amizades que sugam nossa energia e piedade! Com pecado não se
brinca, pois podemos nos tornar escravos! Rm 6.16 .
b)
Precisamos deixar para trás os maus sentimentos:
amor não correspondido, insultos recebidos e mágoas no coração!
Perdoe! Mc.11:25
c)
Precisamos deixar para trás os fracassos: Nos
negócios, nas finanças, em alguma área da vida! Amor! Levante
ajunte os cacos e comece de novo! Vai da certo! Faça uma leitura
diferente, como José e Paulo fizeram! Gn 45.5, Fl 1.29
Conclusão: Você precisa de libertação em alguma área de sua
vida deixar hoje alguma coisa para trás? Em silêncio coloque agora
diante de Deus! Tudo posso naquele que me fortalece!
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