Retomando: Na semana passada, fomos desafiados a escrever o texto base do estudo em uma folha
e colocar num lugar visível a fim de ler e meditar todas as vezes que o desanimo e o cansaço vierem.
Você fez isso? Como está sendo?

Estudo 61 – Quais São Seus Planos?

 Resumo: Neste estudo, veremos a importância de se ter um planejamento para a vida, como
deve ser esse planejamento e quais as orientações Deus tem para nós, a fim de que vivamos
de maneira melhor no próximo ano.
Texto: Provérbios 16.1 e Eclesiastes 3.1.
Introdução: Quem nunca iniciou um novo ano cheio de projetos e planejamentos? Planejar faz
bem e é muito importante para que haja organização e consequentemente concretização. Hoje em
dia, temos várias ferramentas disponíveis para aqueles que desejam planejar, se organizar e
estabelecer propósitos. Temos disponível no mercado os “planers” com a promessa de ajudar nesta
difícil tarefa do planejamento e organização. Ter projetos, planos, organizar-se, é muito importante
para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível.

1)Você tem propósitos bem estabelecidos na sua vida?
Muitas pessoas têm muita dificuldade em estabelecer propósitos para a sua vida, pois não sabem
ao certo onde querem chegar. Quem sabe aonde quer chegar, não tem dúvidas do caminho que
deve andar. A pessoa que não traça planos, que não tem propósitos, corre o risco de gastar sua
vida em algo que não queria, que não fazia sentido e perder muito tempo. Nós não temos esse
tempo a perder. O texto de Eclesiastes nos mostra que há tempo determinado para todo propósito.
Se existe um propósito na sua vida, então saiba que há também um tempo determinado para
que ele se cumpra. Por este motivo é tão importante estabelecer propósitos. Porém, é preciso saber
que tudo o que planejamos está sujeito à palavra de Deus. É isso que o texto de Provérbios nos
ensina. Podemos fazer planos, mas precisamos saber que todos eles dependem da palavra de
Deus. Não podemos nos esquecer que Deus sabe exatamente o que é melhor para nós, além de ser
onisciente e conhecer todos os caminhos. Mas ao invés desta palavra nos trazer ansiedade, ela
precisa nos trazer tranquilidade. Tranquilidade de saber que temos sobre a nossa vida, um Deus
que zela por nós, que nos cuida o tempo todo e que Sua vontade, ou seja, o seu “sim” ou o seu
“não” são o melhor para nós. Não podemos andar fazendo aquilo que está em nosso coração apenas,
pois a própria Bíblia nos ensina que o coração é enganoso. Se quisermos ter propósitos e planos
seguros, precisamos da palavra final de Deus.

2)Você sabe como estabelecer propósitos e fazer planos?
Ter metas, objetivos, faz com que andemos de maneira segura. Porém, como cristãos, precisamos
submeter todos eles à vontade de Deus. Ele não irá abençoar um projeto que o levará para longe da
Sua presença, por exemplo. Se no próximo ano você quiser ver a sua lista de objetivos e propósitos
toda ticada, precisa estabelecer seus propósitos segundo as orientações da palavra de Deus.
I – Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Não tem como fazer a vontade de Deus sem
conhecê-la. É necessário ler a Bíblia, pois nela está contida toda a vontade de Deus para nós. Você
sabe o que Deus deseja da sua vida para este próximo ano? Tire um tempo para orar, para
ouvir a voz de Deus, estabeleça um jejum a fim de calar outras possíveis vozes que possam
trazer confusão. Busque conhecer o que Deus deseja para a sua vida, pois é certo que a Sua vontade
é boa, agradável e perfeita. Dedique-se a conhecer a vontade de Deus.
II – Priorize Deus e a Sua vontade. Não podemos nos perder com as prioridades. Quantas vezes
colocamos como prioridade aquilo que não é. Jesus nos orienta a buscar em PRIMEIRO lugar o
reino de Deus. Isso significa que a prioridade é Deus. Em seus planos, coloque a busca pela
presença de Deus, mais leitura da Palavra, mais tempo de oração, mais jejuns, etc. Jesus
continua dizendo: e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando dedicamos nossa força
naquilo que é o centro, as demais irão acontecer naturalmente. Então, priorize a Deus e a Sua
vontade.
III- Esteja aberto ao novo. O ser humano tem medo do novo e isso é normal, visto que não
conhecemos. Se algumas coisas deram erradas durante este ano, faça diferente no ano que vem.
Deus pode estar tentando levar você para algo novo, melhor. Mas é preciso estar aberto para isso.
O desejo Dele é que avancemos e melhoremos, mas para que isto aconteça, algumas coisas
velhas tem que dar espaço para coisas novas em nossa vida. Então abra o seu coração para o
novo que Deus tem preparado para a sua vida.
Conclusão: É tempo de avaliação, é tempo de planejamento. Deus tem prazer em planejamentos,
Ele mesmo planeja todas as coisas, desde a fundação do mundo até a nossa simples vida. Com
propósitos bem estabelecidos, fica fácil ter a bênção de Deus. Não permita que 2020 seja como o
na que passou, faça diferente, cresça nas áreas onde você não cresceu, faça aquilo que você j[á
havia se proposto a fazer mas não fez, viva uma vida mais feliz e mais leve e tudo isso com a
bênção de Deus. Você gostaria disso para a sua vida neste próximo ano? Levante a mão, vamos
orar.
Desafio: Ore, jejue, separe um tempo para pensar em seus propósitos para 2020. Depois que já
tiver seguido os passos deste estudo, escreva seus propósitos em um papel e converse sobre eles
com seu líder.

Aos líderes: Chame seus discípulos para conversar a respeito de seus propósitos, ajude-os
nessa tarefa e ao final, ore abençoando cada um dos propósitos estabelecidos.

