GRUPO FAMILIAR
DE CRESCIMENTO

E TODOS perseveravam no ENSINO dos apóstolos, e na COMUNHÃO e no PARTIR do pão, e nas ORAÇÕES. At 2.42

______________________________________________________________________________________

AVANCE PARA O SEU DESTINO
“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o
aconselharei e cuidarei de você.” (Salmos 32:8 NVI)
“Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça”, e ele foi chamado amigo de Deus.
(Tiago 2:23 NVI)
“Comece fazendo o que é necessário, então o que é possível, e de repente você estará fazendo o
impossível.” (Francisco de Assis)
“Não vá para onde o caminho pode te levar; siga antes para onde não existe caminho algum e
deixe um rastro.” (Ralph Waldo Emerson)
Você pode perguntar: Qual o meu Destino?
Abraão foi chamado amigo de Deus e hoje podemos experimentar dessa amizade e intimidade.
Quando decidimos dar um passo em direção à Deus, percebemos que Ele já deu o primeiro passo
e está nos esperando! Você precisa se entregar para Jesus! Você pode fazer isso agora mesmo. A
salvação está disponível através do sacrifício de Jesus, basta ter fé!
Seu destino é um lugar de intimidade com Deus, pois é ali que Ele vai compartilhar o coração, os
sonhos e projetos específicos Dele para sua vida! O Senhor confia os seus segredos aos que o
temem, e os leva a conhecer a sua aliança. (Sl 25:14 NVI)
PARA AVANÇAR PARA O SEU DESTINO:
1. ESTEJA DISPONÍVEL (Gênesis 12:1 NVI)
Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está; você tem que deixar o
que é conhecido, o que é previsível e o que é fácil.
Para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar um passo para longe da
sua segurança. (Craig Groeschel)
Dessa forma, você precisará trocar sua agenda e prioridades! Mude!!
2. TENHA FÉ (Gênesis 12:2-3 NVI)
Cada vez que nos dispomos a correr um risco, a ir a algum lugar e a fazer algo desconhecido,
assustador ou incerto, aprendemos a confiar mais e mais em Deus.
Deus nunca conta toda história. Ele não contou os detalhes da história para Abraão, mas lhe fez
uma promessa!
Não somos transformados pelas promessas que fazemos a Deus; somos transformados
crendo nas promessas que Deus nos faz. (Craig Groeschel)
Muitas vezes é preciso que você coloque o pé para que depois Deus coloque o chão! Você não
precisa de detalhes, você precisa de fé! Avance!!
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3. SEJA OBEDIENTE (Gênesis 12:4 NVI)
Às vezes a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar onde
está. Deus hoje te chama para se aventurar em um novo território. O que arde em seu coração?
Para onde Deus está te chamando? Ele está te chamando para liderar pessoas? Liderar um Grupo
Familiar? Se envolver em um ministério? Ajudar pessoas em situação de risco? Dar um passo
para o casamento sem todos os recursos? Adotar uma criança? Começar um novo negócio? Um
emprego novo? Iniciar um novo curso ou uma nova faculdade? Fazer uma especialização? Se
Deus está te chamando para ir, você precisará se mover de onde está! Comece, dê o primeiro
passo, e deixe que Deus vai cuidar de todo o restante da jornada!
“Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar,” (Zc 4:10
NVT)
Concluindo, como você vai contar sua história daqui alguns anos: “Senti que Deus me chamava,
mas fiquei com medo, por isso não fiz nada.” Ou será: “Senti que Deus me chamava para fazer
algo e, embora tivesse sido mais fácil ficar, pela fé eu fui!”
“Aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia do Senhor.” (Fp 1:6) “Você
não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo.” (Craig Groeschel) Vá em
frente, o Senhor é contigo!!Compartilhe, ministre e ore uns pelos outros.
Que o Senhor os abençoe e os multiplique poderosamente em nome do Senhor Jesus.
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