
QUAIS SÃO NOSSAS MOTIVAÇÕES?
 

5/10/2004

10h

 

ECLESIASTES 4. 4 “Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras, traz ao
homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito.”
 

Muitas pessoas têm focado suas vidas em alvos errados.
 

Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo.
 

Muitos são dirigidos pela culpa – tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e
ocultando sua vergonha. Elas permitem que seu passado controle seu futuro. 
Contudo, devemos ter em mente que Deus não leva em conta nosso passado, pois ele é
especialista em dar as pessoas um novo começo.
 

Muitos são dirigidos pelo rancor e pela raiva – essas pessoas se apegam a mágoas, sem
jamais superá-la. Em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na  continuamente
em suas mentes.
 

Muitos são dirigidos pelo medo – seus medos são porvavelmente resultado de experiências
traumáticas. 
 

Muitos são dirigidos pelo materialismo – o desejo de adquirir, de consumir torna-se o único
objetivo na vida. É a felicidade temporária. 
Mas Deus deixa claro em sua palavra que devemos primeiro buscar as coisas do reino e o
restante será acrescentado.
 

PRECISAMOS DESCOBRIR NOSSAS MOTIVAÇÕES – NOSSOS PROPÓSITOS DE VIDA

 

è      Sem Deus, a vida não tem nenhum propósito, e sem um propósito a vida não tem
significado. E sem significado a vida não tem esperança ou relevância.

 

è      Uma vida sem propósito é pior do que a morte.



 

è      Muitas pessoas passam a vida inteira tentando criar um legado a ser deixado
sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem. Mas o que realmente importa 
não é o que os outros acham ou pensam de nós, mas o que Deus diz sobre nós. Não
temos que aparecer para o homem, mas para Deus.

 

è      LEMBRE-SE- você não foi posto na terra para ser lembrado. Você foi posto na
terra para se preparar para eternidade.

 

è      Chegará um dia em que estaremos diante de Deus, e ele fará uma auditoria em
nossa vida.

è      Se nossa motivação aqui na terra não tiver sido as coisas do alto; se Jesus não
tiver sido nossa motivação de vida, talvez não venhamos  a passar a eternidade com ele.

 

è      Deus nos tem dado talentos. Devemos usa-los para o reino. 
 

O QUE DIRIGE NOSSA VIDA? Deus OU O MUNDO?
 

 


