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EDITORIAL

Como a fé me ajuda
a estabelecer alvos?

“Deus pode fazer qualquer coisa, você sabe - muito mais do que você poderia
imaginar ou adivinhar ou pedir em seus sonhos mais loucos!” (Efésios 3:20). NLH
Sabemos que estabelecer metas é importante porque a Bíblia nos diz que Jesus estabeleceu
metas. De fato, ele frequentemente anunciava
publicamente qual era seu objetivo para a próxima fase de seu ministério.
Então, por que você deveria estabelecer metas? Quero compartilhar sobre três razões para
deﬁnir metas:

1) Você precisa estabelecer metas porque é uma responsabilidade espiritual.
Se você não tem metas para sua vida, já decidiu deixar outras pessoas administrarem sua
vida. Quando você não decide com antecedência o que é importante, você está permitindo
que outras pessoas decidam. Você acaba desperdiçando sua vida, porque você não esclareceu como você quer crescer como um seguidor
(Leia mais na próxima página).
de Cristo.
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Como a fé me ajuda
a estabelecer alvos?

A Bíblia diz que para ser espiritualmente
maduro, você tem que deﬁnir seus objetivos e
se mover em direção a eles enquanto mantém
seus olhos focados neles.
“Ainda não alcancei meu objetivo e não sou
perfeito. Mas Cristo se apoderou de mim. Então
continuo correndo e lutando para pegar o prêmio... Eu corro em direção ao objetivo, para que
eu possa ganhar o prêmio de ser chamado para o
céu. Este é o prêmio que Deus oferece por causa
do que Cristo Jesus fez. Todos nós, que somos
maduros, devemos pensar da mesma maneira”
(Filipenses 3:12, 14-15 ). (A mensagem).
2) Você precisa estabelecer metas porque elas são declarações de fé.
Se você é um crente em Jesus Cristo e deﬁne uma meta, está dizendo: “Acredito que Deus
quer que eu faça isso até esse momento. Isto é
o que eu acredito que Deus vai fazer na minha
vida ”.
Objetivos não são apenas uma declaração
de fé. Eles esticam sua fé. Quanto maior o seu
objetivo, mais sua fé será esticada. E isso agrada a Deus.
Efésios 3:20 diz: “Deus pode fazer qualquer
coisa, você sabe - muito mais do que você poderia imaginar ou adivinhar ou pedir em seus
sonhos mais estranhos”. (A Mensagem).

3) Você precisa estabelecer metas porque elas concentram sua energia.
O foco é a chave para uma vida efetiva. Se
você espalhar sua energia e difundi-la em um
monte de coisas, você não fará nenhum impacto. Mas se você focar sua vida, ela será poderosa e mudará o mundo.
Você não tem tempo para fazer tudo. Mas
aqui está a boa notícia: Deus não espera que
você faça tudo! A chave para ser eﬁcaz na vida
como um seguidor de Jesus é fazer o que mais
importa e esquecer todo o resto. Os objetivos
ajudam você a manter esse tipo de foco. Como
eu sempre estou dizendo, que quando você sabe
para onde vai, ﬁca fácil dizer não para aquilo
que não lhe leva para lá.
“Eu não corro sem um gol. Eu luto como um
boxeador que está acertando alguma coisa - não
apenas o ar”. (1 Coríntios 9:26 NLH).
Como seus objetivos reﬂetem o que você
acredita sobre Deus?
Sua família estabelece metas juntas? Por
que é importante fazer isso como uma família?
Com quais coisas você gasta seu tempo e
energia? Será que está sendo no que realmente
importa?
Pense nisso.
Abraço forte,
Pr. Aloísio Campanha

ATIVIDADES
PERMANENTES
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
(Adultos e jovens) - 3:45 pm
CULTO DOMINICAL
5:00 pm
CAFÉ COM
BÍBLIA
Quarta-feira - 8:00 pm
CEIA MEMORIAL
1º domingo do mês

ANIVERSÁRIOS
- JAN
06 - Cas.: James & Stephanie Wheaton
07 - Adeildo dos Santos
11 - Reny Louzada
17 - Cecilia da Silva
21 - Lidia L Parreira / Monica Malas
22 - Meyre Ellen Nunes Gomes
24 - Clélia Pinho
25 - Douglas L Parreira
26 - Kevin J. Chan
31 - Soﬁa Soares / Cas.: Nathalia &
Douglas Parreira

Visitantes

Nos alegramos com a sua visita!
Volte sempre, pois a alegria será bem maior.

AGENDA
DE ORAÇÃO
SEGUNDA-FEIRA
Ministério Pastoral e
Família Pastoral
TERÇA-FEIRA
Diretoria da LiberNY
e Ministério de Artes Culinárias
QUARTA-FEIRA
Ministério de Louvor e Adoração e
Minist. de Jovens e Adolescentes
QUINTA-FEIRA
Famílias de Nossa Igreja
e Visitantes
SEXTA-FEIRA
Ministério de Finanças
e Ministério de Mulheres
SÁBADO
Enfermos & Ministério de Crianças
DOMINGO
Ministério de Oração,
Famílias da Igreja e Brasil

Culto de Louvor
e Adoração

Vídeo Inicial - MIAMA & Multimídia
Momento de Orações de Confissão - Congregação
Louvando & Adorando ao Senhor com Canções, Orações e Palavra
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
ARMS OPEN WIDE (Rendido Estou)
ADORADOR POR EXCELÊNCIA
OS SONHOS DE DEUS (New)
Momento de Intercessão - Pr. Aloísio Campanha
Boas Vindas e Comunicações - MIAMA Jocilene Ayres Malas & Multimídia
Mensagem - Pr. Aloísio Campanha
Dedicação de Vidas, Bens e Talentos - Congregação
Cantando Sobre o Cuidado de Deus
Grupo Vocal & Instrumental e Congregação
CONTA AS BENÇÃOS/COUNT YOUR BLESSINGS (1ª estrofe) – 444 HCC
Palavras Finais & Benção - Pr. Aloísio Campanha
Música Final - Piano
f
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