
ESTABELECENDO NOVAS METAS
Filipenses 3:7-14

INTRODUÇÃO

Estamos em um novo ano e mesmo que queiramos que tudo continue  como sempre, precisamos
compreender  e  priorizar  as  coisas  que precisam permanecer  e  o que precisa  mudar  e  assim
alcançar novos patamares, pois Deus não é um Deus de estagnação mas um Deus grandioso e
insondável.

1) ESTABELECENDO NOVAS METAS

A maioria  de nós já entendemos que para finalizar  nossos afazeres e tarefas,  a organização,
priorização e dedicação é extremamente importante. Tarefas simples do nosso dia dia podem ser
procrastinadas  por  meses  quando  não  as  priorizamos.  Este  ano,  gostaria  que  todos  nós
pudéssemos pensar sobre como foi o ano passado em termos de vida espiritual e quais foram os
avanços e feitos que alcançamos nesta área. Para isto é necessário estabelecer novas metas de
como podemos crescer em nossa vida espiritual. 

Para facilitar nossa compreensão, aqui vão algumas perguntas que devo fazer a mim mesmo para 
serem usadas em nossa própria avaliação.

 Intimidade com Deus   

✔ Sinto Deus bem de perto, mesmo quando não é para atender meus pedidos pessoais?
✔ Sei quando Deus está falando comigo, ou me pede para fazer algo que Ele quer que eu 

faça?
✔ Vejo claramente Deus me guiando em minha vida pessoal?

 Fé                                   
✔ O que realmente sei sobre Deus, é capaz de manter minha fé inabalável?
✔ Quem é Deus pra mim? Quem é o Espírito Santo e Jesus, e como Eles atuam em minha 

vida? (experiências pessoais)
✔ Creio 100% que Deus está escutando minhas orações?
✔ Como é minha reação, em relação às coisas espirituais quando estou enfrentando um 

problema: Duvido que Deus possa interferir, as vezes penso que o final feliz foi uma 
questão de pura sorte; ou não tenho dúvidas de que Deus esteve e está no controle o 
tempo todo?

✔ Como é minha reação, em relação às coisas espirituais quando NÃO estou enfrentando um 
problema: Mantenho entusiasmo, mantenho o mesmo padrão de fidelidade ao Senhor?

Talvez, tenhamos respostas que as consideremos positivas para algumas destas perguntas como 
também repostas negativas que poderão nos mostrar um retrato de nossa vida espiritual. Se suas 
respostas foram muito negativas, não se desespere! Assim também se foram positivas, não se 
glorie nem se ensoberbeça, sempre há necessidade de crescimento. Lembre-se que Deus é 
insondável e infinito.

Nosso desafio para este novo ano é identificar as áreas de nossa vida espiritual que estejam 
deficientes e estabelecer metas de crescimento espiritual.

2) CRESCENDO E MANTENDO A VIDA ESPIRITUAL

O Alimento – 1Pd 2:1-2
Devemos nos lembrar que um dos principais meios de crescimento é a alimentação. Cristãos mal 
nutridos não conseguem ter um bom crescimento espiritual. Cristãos mal nutridos também se 



tornam alvos fáceis de doenças espirituais. Um cristão enfermo é rancoroso, não consegue 
perdoar, está sempre insatisfeito com Deus e com os outros irmãos e não consegue se alegrar com
a bênção dos outros. É mais ou menos como o irmão do filho pródigo. Lucas 15:29

A Santificação – Heb. 12:14
Outro fator importante é manter em mente que nossa saúde espiritual, na parte que nos compete,
depende de manutenção constante. A Santidade (se manter afastado do pecado) é nossa principal
imunização contra a enfermidade espiritual e ao mesmo tempo, é proteção contra os ataques do 
inimigo. Ler 1 João 5:18

CONCLUSÃO

Apesar de considerarmos este estudo de grande profundidade, devemos ser conscientes de que 
existem muitos outros itens que fazem parte de nossa vida espiritual. Contudo, gostaria que 
considerasse isto somente o início para começarmos o ano mais conscientes de nossa vida 
espiritual. Estabeleça alvos de crescimento espiritual para sua vida neste ano. Ore e peça ao 
Espírito Santo para te guiar nesta jornada para que ao final deste novo ano que se iniciou 
possamos perceber claramente nosso próprio conhecimento.

Que Deus te abençoe,

Pr. Ilamarques Morais


