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Mateus 9:36
Ter um propósito na Vida!

Mateus 9:36
Ter um propósito na Vida!

Alguma vez você já se sentiu sem direção? Já ficou perdido em algum
lugar?

Você acredita que somos influenciados? Você já foi guiado em decisões
de sua vida?

Mateus 9:36 nos fala que Jesus sentiu compaixão pelas pessoas, pois elas
estavam desamparadas e aflitas, como ovelhas que não tem pastor. Ovelhas
sem pastor caminham sem direção, não sabem para onde ir. Quando estamos
perdidos ficamos aflitos, nos sentimos desamparados e inseguros. Da mesma
forma se nossa vida não tem um propósito, vivemos como pessoas perdidas.

O mundo oferece muitas escolhas pra nós todos os dias, e pode ser difícil
saber o que fazer. Muitas vezes procuramos conselhos, especialistas. Quem
já viu ciganas nas ruas e pessoas as procurando, cartomantes, mãe Diná ,etc.
Isto mostra o quanto as pessoas estão perdidas. Muitos andam dirigidos pela
televisão, através das novelas e telejornais. (Leia Filipenses 3:13-14)

Você tem propósito em sua vida? Para que você acha que Deus te criou?

Você concorda com esta frase de Myles Munroe: “O maior desafio de
nossas vidas é saber o que fazer.”?

É uma pergunta bem difícil, mas vamos pensar um pouco sobre esta frase de
Myles Munroe : “A morte não é a maior tragédia que podemos enfrentar,
mas viver sem propósito sim.” O que você acha desta frase?
Ter uma vida de propósito é ter uma visão do que Deus quer de nós, e viver
por isto. Jesus é um exemplo para nós nisto também, quando questionado aos
12 anos ele disse: “Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis
que eu devia estar na casa de meu Pai?” (Lc 2:49). Em outro momento de
sua vida: (Mc 1:38) “Respondeu-lhes Jesus: Vamos a outras partes, às
povoações vizinhas, para que eu pregue ali também; pois para isso é que
vim.”. (Jo 10:10) “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.”
Agora que vimos um pouco sobre o propósito da vida de Jesus,
pergunto novamente: Qual o propósito de sua vida?
Alguns dizem ser mãe, viver, criar filhos mas Deus tem um propósito certo
para você, se você não encontrou ou tem duvida do que seja, é porque o seu
ouvir esta prejudicado.
Leia com a célula: Êxodo 19:4-6 - Ouvir aqui não é apenas escutar o que
Deus diz, mas principalmente obedecer!
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Leia 2 Pe 1:10 - Gastamos energia todos os dias fazendo coisas que nem
sempre sabemos se realmente são importantes. Não são nossa vocação, nem
nossa eleição e na maioria das vezes negligenciamos aquilo que é importante
para o nosso futuro. As vezes priorizamos a carreira e perdemos a família, as
vezes gastamos anos em uma área, estudando e trabalhando e só depois
descobrimos que não era a área que gostávamos. O maior fracasso do
homem é obter sucesso na tarefa errada
Você é feliz na sua profissão? Você se sente realizado com o que você
faz?
Precisamos ter alvos bem definidos pelo que lutar. As vezes somos frustrados
pois não entendemos o chamado de Deus para nós, e combatemos combates
que não são nossos. Quando conhecemos o propósito de Deus para nós é
como Paulo descreve em 1 Co 9:26.
Uma outra dica encontramos em Mt 6:33, quando entendemos esta prioridade,
nossa vida para a ter outro sentido.
Algo que pode fazer a diferença para nós é conhecer o propósito de nossas
vidas, dando ouvidos a Deus, e sabendo o que fazer para se tornar sua vida
próspera.
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