
ESBOÇO PARA CÉLULAS

MINISTRAÇÃO CULTO DE DOMINGO 06/05/2018 
MINISTRO: Pr. Valtuir Martins

TEMA: MEU ALVO É CRISTO!
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“Seja capaz de dizer não por você já ter dito sim.”

Isso é um desafio muitas vezes em nossas vidas. Muitas vezes dizemos sim para uma 
coisa, e quando vemos, dizemos sim para uma outra coisa totalmente contrária. Mas a 

questão é... dissemos sim para Jesus! Dissemos sim para tomar nossa cruz e viver uma vida 
para Deus diariamente. Temos que ser capazes de dizermos “não” a certas coisas , pelo 
fato de já termos dito SIM para a vida com Jesus Cristo! Devemos esta dispostos a até 
“decepcionar” as pessoas, para seguir nosso objetivo maior, seguir aquilo pelo qual 

dissemos “sim”! Pessoas sem foco, não sabe o que querem. Ou dizem não para tudo, ou 
sim para tudo.

É o foco em Deus que nos faz passar pelas provas do dia a dia. Davi venceu Golias por 
que manteve seu foco em Deus, e não no tamanho do gigante. Pedro afundou ao tentar 
andar sobre as águas, por que ele não manteve seu foco em Jesus (Mateus 14:25-31).

Essa história nos mostra que devemos ter foco! Foco em DEUS. E isso não é 
impossível, mas as coisas que estão ao nosso redor muitas vezes nos distraem.

Filipenses 3:14 | 1 Pedro 1:8-9 | 1 Coríntios 9:26 | Mateus 6:33

No que você se foca? Você é do tipo de pessoa que agarra várias conchas, ou escolhe 
apenas a estrela do mar? Dizer sim para Deus significa dizer não para o mundo, 

consequentemente para as coisas do mundo. Isso implica dizer não para diversas coisas, 
pessoas, situações. E muitas vezes queremos dizer sim para algumas coisas do mundo. A 
questão é, você não pode carregar conchas e a estrela ao mesmo tempo. Você não pode 

dizer SIM para Deus e SIM para o mundo! Quando perceber, as conchas tomarão o espaço 
de suas mãos, até que a estrela seja deixada de lado. A estrela é Deus, e Ele tem um 

propósito muito maior! Devemos nos manter focado em Deus e não em pequenas coisas. 
Devemos dizer não para essas coisas por já termos ditos SIM para Jesus!


