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Texto base: Filipenses 3.12-16
Paulo tinha plena consciência do seu alvo e uma aspiração que não estava nesta vida
ou em qualquer valor da terra, mas no céu, porque é ali que Cristo está:

“Portanto, se fostes ressuscitados juntamente co Cristo,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à
direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que
são aqui da terra; porque morrestes, e a vossa vida está
oculta juntamente co Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a
nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis
manifestados com ele, em glória.”
Cl 3.1-4
Ø O que pretendes buscar neste novo tempo (ano)?
Ø Onde está o teu pensamento?
Ø Onde está o teu coração? Mt 6.21 – “Porque, onde está o teu tesouro, aí está
também o teu coração.”
Paulo tinha um sentimento e que aconselha que o tivéssemos também:

“Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando
para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para
o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” Fl
3.13,14
Ele já tinha alcançado muitas coisas, mas com pleno entendimento que havia muito
mais, procurava esquecer-se de todas elas e avançava.
Ø Há algo que o tem impedido de avançar? O que?
Há muito a ser feito, que neste novo ano possamos arregaçar as mangas e continuar
trabalhando enquanto é dia, crendo que o nosso Deus está nos guardando.

“Ora, àquele que é
para vos apresentar
glória, ao único
Cristo, Senhor

poderoso para vos guardar de tropeços e
com exultação, imaculados diante de sua
Deus, nosso Salvador, mediante Jesus
nosso, glória, majestade, império e
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soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os
séculos. Amém.” Judas. 24
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