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Sete conselhos para começar e terminar bem o ano de 2011.
Texto: “Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou” (Romanos 8.37).
Introdução: Pense um pouco... Você vence tudo o que faz? Você consegue começar e terminar
todas as coisas?
Pois é, eu também não consigo terminar todas as coisas e nem venço a todas as coisas, ou
ganho todos os jogos que jogo com meus filhos.
Nas questões da vida de fé e na nossa vida como pai ou filho, marido ou esposa, se não
formos guiados por Deus jamais alcançaremos vitórias, alguns dizem por ai de forma positivista
que nascemos para vencer.
Isso seria muito bom, mas imagine se todos nascêssemos para vencer, venceríamos de
quem, pois todos estariam no primeiro lugar do podium.
Mas podemos conquistar vitórias por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor (a morte e o
pecado, por exemplo)
Podemos alcançar vitórias por meio dos conselhos que Deus nos dá através da bíblia, por
meio das direções que o Espírito Santo. Mas isso ainda não significa que seremos 100%
vencedores, uma ou outra batalha perderemos, e certamente aprenderemos com as derrotas, você
concorda comigo?
Seremos vencedores quando dependermos daquele que nos amou, Jesus!

Gostaria de compartilhar com vocês Sete conselhos que poderão nos ajudar a começarmos e
terminarmos bem este ano, você tem o desejo de começar e terminar bem este ano?

1. Saber ouvir e dizer o não.
Quando ouvimos o não ficamos contrariados, desapontados e frustrados, pra não dizer que
ficamos irados.
Mas também quando estamos no direito de decidir, quando alguém nos pede algo, logo
vamos dizendo não.
Veja o exemplo: “Pai, posso ir na casa de meu amigo assistir um filme? - Hoje você não
vai por que tem que me ajudar com as tarefas de casa” ****
“Você pode nos ajudar a arrumar as salas e o berçário da igreja?

Pois é, hoje não vou

poder, é que tenho outro compromisso”
“Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora”(Jo
2.4).
Seria bom aprender a Dizer não:
a.Para si mesmo (Gl 5.23). Domínio próprio.
b. Para os amigos. Respeitando os limites, escolhendo os convites, etc.
c. Para o diabo. Resistindo-o (Tg. 4.7).

2. Reconhecer nossas limitações.
“E ele lhe disse: Ai, Senhor meu! Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a
mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu
estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem” (Jz 6.15,16).
a. Moisés - Pesado de lábios, liderou o povo.
b. Jeremias e Timóteo- Diziam ser muito jovens.
c. Gideão - Afirmava ser o menor, da menor das famílias.

3. Tenha uma atitude positiva.
“Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de tudo e em todas as circunstâncias, já
tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de abundância como de escassez; tudo
posso naquele que me fortalece” (Fl 4.12,13).
a. Josué e Calebe - "Eia! Subamos e possuamos a terra, porque, certamente,
prevaleceremos contra ela" (Nm 13.30).

b. Paulo – “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas em todas essas coisas somos mais do
que vencedores, por aquele que nos amou" (Rm 8.28, 37). Sejam elas boas ou ruins, pois sabemos
que quando vem de Deus algo produzirá em nós.
c. Alguém vem com uma fofoca a respeito de outro qual seria uma atitude positiva?
Dar ouvidos? Ou perguntar par a outra pessoa: Isso que você vai me contar é edificante pra mim
ou pra você? Tenho certeza que a conversa vai parar na hora.

4. Nunca espera a aprovação de todos.
“Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem
contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes” (2 Tm
2.14).
“O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Seis
dias há em que se deve trabalhar; vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado”
(Lc 13.14).
a. Espere a aprovação de Deus (At 5.29).
b. Nem Jesus foi aprovado por seus atos, foi chamado de comilão. (Lc 7.31-35).

5. Não seja conformado, busque sempre a excelência.
“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12.2).
a. O conformismo é a marca dos medíocres.
b. O segredo é nunca parar de crescer.
“Peçam, e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam, e a
porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura , acha.” Mateus 7.
7e8 Bíblia Viva.
6. Saber ouvir críticas e conselhos
a. Onde não há conselhos os planos falham. “O caminho do insensato é reto aos seus
próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 12:15”

b. As críticas nos fazem continuar buscando a excelência, Mas cuidado como você encara
as criticas, elas podem tanto de levantar como te derrubar.

7. Tenha um alvo uma meta e persiga-a
“Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, não como desferindo golpes no ar”
(1Co 9.26).
a. Trabalha tendo um ideal (“prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em
Cristo Jesus” Fl 3.14).

b. Ore com o propósito de fazer a vontade de Deus.
c. Creia sua vida tem valor e sentido eterno para Deus.

Conclusão:
“porém, somos mais que vencedores” Rm 8.37b
Paulo quando escreve sua carta aos Romanos declara que podemos ser vencedores sim, por
meio de Cristo que nos amou, mas veja a respeito do que podemos ser vencedores:
Veja o versículo 31 e seguintes...
Se não andarmos debaixo da sombra da Palavra de Deus...
Se não andarmos colocando nossos pés nos passos que Jesus andou...
Se não andarmos na dependência de Deus e crendo com fé que a direção vira do Espírito
Santo, não venceremos nem nossas próprias limitações, mas,
“Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Co
15.57).
Você quer chegar ao final de 2011, concluindo com chave de ouro, creia na palavra,
dependa de Deus, pratique a palavra e viva sua Fé, seu propósito, e pratique o amor todos os dias.
“Viva como se este fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre”
Gandhi.

