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1 
COMECE DE ONDE 

VOCÊ ESTÁ

“Eu o instruirei e o ensinarei no 
caminho que você deve seguir; eu o 

aconselharei e cuidarei de você.” 
Salmos 32:8
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Qual sua história de vida?
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Nova Vida = Nova Criação

Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. 
Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista 
humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente.  

Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A 
velha vida acabou, e uma nova vida (criação) teve início! 

2 Coríntios 5:16-17 (NVT) 
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Para enxergar o futuro de forma 
diferente eu preciso ter ESPERANÇA

A esperança sempre foca no FUTURO.  

O que foca no passado — no que poderia ter sido diferente — é  
FRUSTRAÇÃO, e não esperança. 
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OS ACONTECIMENTOS RUINS DO 
PASSADO NÃO PODEM SER 

APAGADOS, MAS PODEM SER 
REDIMIDOS E NÃO REPETIDOS.
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Por que eu limito a minha esperança?

1. Eu olho para a MINHA REALIDADE e não para a VERDADE de 
Deus.   

2. Eu não quero me frustrar de novo — deixo de sonhar e planejar. 

3. Eu olho a minha possibilidade, e não as infinitas possibilidades 
do Deus Pai Criativo Todo-Poderoso que me ama.
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Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus 
esforços nisto: esquecendo-me do passado e olhando para 
o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de 
receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em 
Cristo Jesus.  

Filipenses 3:13-14 (NVT)  



Deus tem planos para você!
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Sei que podes fazer todas as coisas; 
nenhum dos teus planos  pode ser 

frustrado.  
Jó 42:2 (NVI-PT)
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Eu sou o DEUS DA ESPERANÇA, 
não da frustração.

Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e 

paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês 

transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.  
Rm 15:13 NVT



“Você não precisa ter fé para concluir, 
basta ter fé para dar o primeiro passo.”  

Craig Groeschel 
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1 - Comece pequeno

Não desprezem os começos humildes, pois o SENHOR se alegra ao 
ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. - Zc 4:10 

• Pequenas mudanças, pequenas vitórias. 

• Pequenos passos, a partir de onde você está. 

• PEQUENAS COISAS QUE NINGUEM VÊ GERAM RESULTADOS 
QUE TODO MUNDO DESEJA
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2 - Cuide dos detalhes ( Daniel 6:4-5)

Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar 
Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram.  

Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel; não era desonesto 
nem negligente. 

Finalmente esses homens disseram: "Jamais encontraremos algum motivo 
para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do 
Deus dele.”



Deus ama e se importa com você! 

Mas primeiro Ele deseja que você SEJA  
e depois você FAÇA!
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3 - Priorize UMA COISA SÓ — LC 10:41-42

Mas o Senhor respondeu: “Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com 
todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela 
fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela”. 

A pergunta de Jesus: Você sabe o que realmente é importante e 
necessário em sua vida NESTE MOMENTO?
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A “uma coisa” mais importante para Salomão:  
SABEDORIA

“ Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça-me o que 

quiser, e eu lhe darei”. …  

Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, 

pois, quem pode governar este teu grande povo? “  

2 Crônicas 1: 7, 10
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A “uma coisa” mais importante para Davi: 
A PRESENÇA DE DEUS

“Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente: é habitar na 

casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do 

Senhor e contemplar o seu santuário.” 

 
Salmos 27:4
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4 - Seja o PROTAGONISTA de sua história

Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: “Assim diz o Senhor: 
‘Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá 
que eu sou o Senhor’ ”. 

“Mas quem fará isso?”, perguntou Acabe. O profeta respondeu: “Assim diz o Senhor: 
‘Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão’ ”. 

“E quem começará a batalha?”, perguntou. O profeta respondeu: “Você”. 

1 Reis 20:13-14 



Se você quiser que Deus faça, você 
precisa assumir sua posição e ir em 

direção a Ele e depois avançar para o 
seu alvo!

�21



�22

Deus trouxe você aqui para  
começar algo novo em sua vida. 

Ele deseja dar uma DIREÇÃO DIVINA para você. 

Ele lutará por você, mas você tem  
que entrar na batalha. 
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COMECE! 

BUSQUE A PRESENÇA! 

ENTRE NA BATALHA!




