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O SUCESSODe Uma Pessoa DependerÃ¡ De Quem EstÃ¡ No Controle Da Sua Vida
Â Â Â Â Â Â (Js. 1:9) Esforça-te e tem bom ânimo; não temas nem te espantes; porque o
Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
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O Sucesso De Uma Pessoa De Pender&#xe1; De Quem Est&#xe1; No Controle Da Sua Vida
O Livro de Esbo&#xe7;o de Prega&#xe7;&#xe3;o: &#x22;O SUCESSO DE UMA PESSOA
DEPENDER&#xc1; DE QUEM EST&#xc1; NO CONTROLE DA SUA VIDA&#x22; &#xc9; um livro que
tr&#xe1;s em seu conte&#xfa;do uma mensagem com um tema profundo e de f&#xe1;cil
compreens&#xe3;o, e para facilitar a sua leitura, todos os textos e vers&#xed;culos b&#xed;blicos
citados e registrados est&#xe3;o anotados por extenso na tradu&#xe7;&#xe3;o da B&#xed;blia
&#x22;RA &#x2013; Almeida Revista e Atualizada&#x22; tudo isto, para facilitar a sua leitura.
O tema cont&#xe9;m uma cadeia de subtemas, que s&#xe3;o explanados, e comentados. O Livro
cont&#xe9;m um Esbo&#xe7;o completo, n&#xe3;o s&#xe3;o apenas id&#xe9;ias ou partes
fragmentas e resumidas de um esbo&#xe7;o, e por fim, al&#xe9;m de edificar a sua vida,
ser&#xe1; uma ferramenta valios&#xed;ssima que n&#xe3;o poder&#xe1; faltar em seu acervo
material e espiritual.
Tema Central
O SUCESSO DE UMA PESSOA DEPENDER&#xc1; DE QUEM EST&#xc1; NO CONTROLE DA SUA VIDA
Subtemas

1)Deus te levar&#xe1; para a terra da tua afli&#xe7;&#xe3;o, mas n&#xe3;o te preocupe, porque
l&#xe1;, Deus te far&#xe1; crescer
2)Voc&#xea; crescer&#xe1; na terra da tua afli&#xe7;&#xe3;o, porque o Senhor est&#xe1; contigo,
Ele far&#xe1; prosperar os seus caminhos
3)Na hora certa, Deus vai tirar voc&#xea; da terra da tua afli&#xe7;&#xe3;o, e te colocar&#xe1; em
um lugar de honra e de vit&#xf3;ria
Se voc&#xea; quiser ter uma vida bem sucedida, basta voc&#xea; seguir um princ&#xed;pio que
&#xe9; &#xe0; base de uma vida vitoriosa. E qual seria a base de uma vida vitoriosa? A base de
uma vida vitoriosa est&#xe1; em: &#x22;Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua
justi&#xe7;a, e todas e todas estas coisas vos ser&#xe3;o acrescentadas&#x22; (Mt.6:33) O
caminho est&#xe1; em buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Jos&#xe9; foi um servo que
soube extrair de Deus estas coisas, pois, ao longo de sua vida o Senhor foi acrescentado um
derramamento de b&#xea;n&#xe7;&#xe3;os e de vit&#xf3;rias e cumprindo as suas promessas na
vida dele.
Veremos nessa mensagem que o sucesso de uma pessoa depender&#xe1; de quem est&#xe1; no
controle da sua vida.
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