
Retomando:O que Deus falou com você neste final de ano e início de ano novo? Você sentiu que
Deus estava mostrando algo a você ou dando alguma direção?

Estudo 34 – Deus tem um Projeto

 Resumo:Neste estudo, falaremos a respeito do projeto de Deus para a nós neste ano de 2019.
Aprenderemos que Deus sempre trabalha com planejamentos, veremos como é este projeto e
como podemos vive-lo em nossa vida.

Texto: Gênesis 1:31  e Jeremias 29:11.

Introdução:O planejamento é uma chave muito importante na vida de todo ser humano. Fazer
projetos e trabalhar em prol deles, nos garante uma vida mais feliz, organizada e com mais chances
de sucesso. O início de um novo ano, normalmente é a época onde mais são feitos projetos,
avaliações a respeito do que passou e onde o ânimo e a vontade de mudar tomam conta do coração
da maioria das pessoas. Isso é muito importante, além de saudável. É interessante perceber que,
além disso, o projeto também é algo que vem de Deus, é Bíblico. O nosso Deus é um Deus de
planejamentos e Ele já projetou algo lindo para a sua vida este ano.

1)Você tem vivido tudo o que Deus planejou para a sua vida?
Quando não temos conhecimento de algum projeto que foi feito para nós, para o nosso benefício,
perdemos a oportunidade de vivê-lo. Quantas coisas boas já deixamos de desfrutar por não
saber que elas eram para nós e estavam à nossa disposição? Quantas leis e direitos deixamos
de receber os benefícios pela falta de conhecimento? No texto de Gênesis, vemos a descrição da
execução de um lindo projeto, o Jardim do Édem. Este era um projeto de Deus. A Bíblia nos mostra
que Deus planejou um paraíso, um lugar de felicidade, de paz e da Sua presença constante e fez o
homem e colocou-o neste lugar. Seu planejamento era para que o homem vivesse esse projeto lindo.
O texto nos mostra que depois que Deus fez tudo, Ele VIU QUE ERA MUITO BOM! Infelizmente,
o homem decidiu não viver esse projeto tão maravilhoso. Ele escolheu viver o seu próprio projeto e
o projeto de satanás e por conta dessa terrível escolha, teve consequências que trouxeram muito
sofrimento. Aprendemos com este exemplo, que para o nosso próprio bem e para que vivamos
uma vida feliz, o melhor a ser feito é escolher viver o projeto de Deus para a nossa vida. Deus
já tem um projeto para a sua vida neste ano de 2019, é um projeto maravilhoso! Jeremias nos
fala que Deus tem planejamentos de paz e não de mal e que o Seu intuito é nos dar o final que
desejamos. Mas cabe a nós e somente a nós, escolher viver esse projeto. Por mais que ele tenha sido
planejado para nós, ainda assim, é necessário que haja em nós o desejo de vive-lo. Talvez esse ano
que passou, você percebeu que não viveu o projeto de Deus para a sua vida, ou então, em
alguma área, você escolheu viver o seu próprio projeto e por conta disso, sofreu
consequências. Este ano pode ser muito diferente. Sua vida pode ser muito melhor, basta apenas
dizer: Sim, Senhor! Eu desejo viver tudo o que o Senhor planejou para a minha vida.



2)O que é necessário fazer para viver o projeto de Deus?
Algumas vezes, não vivemos o que Deus planejou, justamente por não termos as posturas corretas
para nos apropriar deste projeto. É possível sim, viver todo o projeto de Deus, desde que tenhamos
cuidado em colocar em prática algumas ações importantes.

I – Conhecer o projeto. Este é um passo fundamental. Quando não conhecemos algo muito bem,
temos a tendência de recusar e consequentemente perder algo que poderia ser muito bom. Mas a
partir do momento em que conhecemos o projeto de Deus, acabamos nos apaixonando por ele
e sentindo forte desejo em vivê-lo. Com certeza, neste início de ano, alguns desejos foram
despertados em seu coração, por exemplo, o desejo de ser melhor para a sua família, de se empenhar
mais em algum projeto, de estar mais perto de Deus, dentre outros. Deus já começou a despertar
você. Mas é necessário que você ore e peça que Deus revele a você o Seu projeto e também leia
a Bíblia a fim de conhecer tudo o que Deus tem para você. Conheça o projeto de você o desejará.

II – Decidir vive-lo e ser obediente. O próximo passo é decidir viver este projeto. Não nos
empenhamos em correr atrásde algo que decidimos que não queremos. É necessário decidir que
você deseja isso para a sua vida e despois, ser obediente a cada instrução. Quando não
obedecemos às instruções de Deus, estamos deixando claro que a nossa decisão foi viver os
nossos próprios projetos e não o Dele. A obediência é justamente o que nos levará a viver tudo
o que Deus planejou. Decida viver o projeto de Deus e seja obediente a cada passo para que ao
final você tenha vivido tudo o que Deus planejou.

III – Ser perseverante.Quando existe um grande projeto, precisamos estar cientes de que nem todo
passo na execução deste projeto é fácil. Existem momentos onde é muito difícil obedecer ou fazer o
que é necessário para que o planejado aconteça. Nesses momentos, a perseverança é fundamental.
Como é triste um projeto inacabado, não é? Não permita que na sua vida o projeto de Deus
fique inacabado, vá até o final e veja algo maravilhoso em sua vida. Seja perseverante, mesmo
que alguns passos pareçam muito difíceis, ao final, todo esforço será recompensado e terá
valido a pena.

Conclusão: Chega de viver os seus próprios projetos e viver uma vida frustrada, cansado e
desgastado. Deus tem um planejamento maravilhoso para cada área da sua vida e esse planejamento
é MUITO BOM! Dedique-se em conhecer esse projeto, decida vive-lo e ser obediente em cada
passo e persevere para que você possa chegar ao final tendo visto algo maravilhoso acontecer em
sua vida. Você deseja viver o que Deus projetou para você?  Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Em um caderno especial (pode ser o seu caderno de devocional), anote tudo o que você já
sabe que Deus tem pedido a você. Anote áreas da sua vida onde você pode e deve mudar e, depois
de orar, estabeleça algumas metas para este ano.


