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O QUE DESEJAR PARA 2011? 

Texto: Rm & Hb 12.1-2   

Data: 02/01/2011 

Tema 2011: Passo a passo rumo a maturidade 

Introdução 

1º Lugar – Vamos 
relembrar...  

Portanto, irmãos, rogo-lhes 
pelas misericórdias de 

Deus que se ofereçam em 
sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês 

Rm 12.1 

Portanto, irmãos, rogo-lhes 
pelas misericórdias de Deus 

que se ofereçam em 
sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus; este é o 
culto racional de vocês 

Rm 12.1 

Não se amoldem ao padrão 
deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação 
da sua mente, para que sejam 

capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus.  
Rm 12.2 
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2º Lugar – Vamos 
refocalizar...  

Portanto, também nós, uma vez 
que estamos rodeados por tão 
grande nuvem de testemunhas, 

livremo-nos de tudo que nos 
atrapalha e do pecado que nos 

envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos 

está proposta,  
Hb 12.1 

Portanto, também nós, uma vez 
que estamos rodeados por tão 
grande nuvem de testemunhas, 

livremo-nos de tudo que nos 
atrapalha e do pecado que nos 

envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos 

está proposta,  
Hb 12.1 
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livremo-nos de tudo que nos 
atrapalha e do pecado que nos 

envolve, e corramos com 
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Portanto, também nós, uma vez 
que estamos rodeados por tão 
grande nuvem de testemunhas, 

livremo-nos de tudo que nos 
atrapalha e do pecado que nos 

envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos 

está proposta, 
Hb 12.1 

tendo os olhos fitos em 
Jesus, autor e consumador da 
nossa fé. Ele, pela alegria que 
lhe fora proposta, suportou a 

cruz, desprezando a 
vergonha, e assentou-se à 
direita do trono de Deus. 

Hb 12.2 
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3º Lugar – Vamos 
resolver...  Resoluções  

1. Resolvi que farei tudo o que considerar 
ser mais importante para a glória de Deus e 

para o meu próprio bem, ganho e prazer, por 
todo o tempo que eu viver, sem levar em 

conta quando, quer que seja agora ou num 
futuro muito distante. Resolvi fazer tudo o 

que eu pensar ser o meu dever, 
principalmente para o bem e proveito da 
humanidade em geral. Resolvi fazer isso, 
sejam quais forem as dificuldades que eu 

encontre, ainda que muitas e grandes. 

4. Resolvi nunca fazer qualquer 
coisa, quer por meio da alma, 
quer por meio do corpo, nada 

mais, nada menos, que não 
glorifique a Deus; nem ser, nem 
sujeitar-me a tal coisa, se puder 

evitá-la.  

5. Resolvi nunca 
perder um momento, 

mas aproveitar o 
tempo da forma mais 
vantajosa que puder. 

7. Resolvi nunca fazer 
qualquer coisa da qual 
eu devesse ter medo, 
caso esteja vivendo a 
última hora de minha 

vida. 



10/01/2011 

4 

13. Resolvi esforçar-
me por descobrir 

objetos apropriados 
de caridade e 
liberalidade. 

14. Resolvi jamais 
fazer coisa 

alguma motivado 
por vingança 

Conclusão  


