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Tema: Vida e Propósitos

ASCENSÃO E QUEDA DE SALOMÃO

O PERIGO DA ASCENSÃO
O ser humano traz em sua
essência a necessidade de melhorar
sempre, buscar voos mais altos,
traçar objetivos a serem alcançados,
e isto de certa forma é muito bom,
pois quem não tem objetivos, perde
o prazer em viver, porém o grande
problema não está na busca pela
ascensão, e sim como agir quando os
objetivos são alcançados.
A ascensão pode acontecer
em vários setores da vida,
profissionalmente, socialmente,
ministerialmente, familiarmente e em outros
campos da vida, o importante entender que
ninguém chega a lugar algum sozinho.
Esse tema pode parecer simples, porém não
é difícil ver ou ouvir a história de alguém que foi
humilhado ou envergonhado por outra pessoa
com melhor poder aquisitivo, ou por ser mais
influente ou mais conhecido, por isso existem
alguns cuidados que o indivíduo deve tomar
para quando alcançar os lugares almejados.

5- Sempre seja agradecido.
6- Nunca seja arrogante, pois na vida
ninguém nasce sabendo.
7- Sempre se lembre que se a
misericórdia do Senhor não estiver sobre
sua vida, você não vai a lugar algum.
8- A lei da semeadura e colheita é
irrevogável, se plantou, vai colher.
9- Seja lembrado pela humildade e não
pelo orgulho.
1- Sempre busque alcançar ascensão,
10- Que as pessoas te ouçam e obedeçam
mas sempre se lembrando das pessoas que pelos argumentos e não pela truculência.
contribuem para que isso se torne possível.
11- Que a sua história seja lembrada pelos
2- Reconheça as pessoas que são
brilhos do sol e não por suas tempestades.
importantes na sua vida durante toda
12- Nunca se esqueça que Cristo sempre
a jornada.
foi o maior de todos, porém veio ao
3- Quando alcançar a meta, nunca se
mundo para servir e não para ser servido.
esqueça do lugar de onde tudo começou.
4- Respeite aqueles que se tornarem
seus subordinados, pois respeito a
gente conquista.
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