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ROTEIRO – Base 02/05/2021 
	

CHAVES PARA SEU FUTURO 
# Jeremias 29:11 / Salmos 139:13-18 # 

 
"Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Jeremias 29:11 NVI) 
 
“Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial 
e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti 
quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; 
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos 
para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse seriam mais do que os grãos 
de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo." Salmos 139:13-18 NVI) 
 
 
INTRODUÇÃO 
• Chaves – são segredos espirituais, ferramentas que tem a função de abrir portas. 
• O desafio é: como viver o hoje tendo uma visão e uma esperança na certeza daquilo que 

você deseja ou tem convicção que vai viver no futuro? 
• Existe um futuro de Deus esperando por mim, por você. Estamos indo na direção Dele? 

§ O que Deus reservou para o seu futuro? 
 
I. CHAVE DO CONHECIMENTO 

§ Qual é o conhecimento a que esta “chave” se refere? 
§ Como conhecer a identidade que o Senhor me deu ao me formar? 
§ É possível que ela esteja distorcida? Se sim, como restaurá-la? 

 
II. CHAVE DA VISÃO 

§ O seu dia a dia, te permite parar para buscar e entender a visão que Deus 
tem sobre você? Comente! 

§ Como obter esta visão profética a seu respeito? 
 
III. CHAVE DA AÇÃO 

§ O que significa a palavra oração? (orar + ação) 
§ Além de orar, que atitude você deve ter para buscar o que sonha? 
§ Você está pronto para caminhar nesta direção, e hoje começar a viver os 

sonhos que o Senhor tem para você? 
 
 
 
 

Atenção Líder de Célula: 
. O esboço sempre pode ser alterado durante a pregação, fique atento e faça as suas anotações; 
. Você conhece a realidade de sua Célula melhor que ninguém. Lembre que você tem total liberdade para elaborar 
mais perguntas, ou até mesmo substituir as que foram sugeridas acima. 
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Íntegra do Esboço da Mensagem: 
 

CHAVES PARA SEU FUTURO 
# Jeremias 29:11 / Salmos 139:13-18 # 

 
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Jeremias 29:11 NVI) 
 
“Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial 
e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti 
quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião; 
todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos 
para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse seriam mais do que os grãos 
de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo." Salmos 139:13-18 NVI) 
 
INTRODUÇÃO 
• Chaves – são segredos espirituais, ferramentas que tem a função de abrir portas. 

“Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você 
desligar na terra terá sido desligado nos céus" (Mateus 16:19 NVI) 

• O desafio é: como viver o hoje tendo uma visão, uma esperança na certeza daquilo que 
você deseja ou tem convicção do que vai viver no futuro? 

o O que Deus reservou para meu futuro? 
o Onde e como realmente posso chegar? 
o O que preciso fazer?  
o O que pode me impedir? 

• Muitas vezes falamos algo e não atentamos para o que dissemos: "O amanhã, o futuro à 
Deus pertence". Mas se Ele é o Senhor que tem o nosso futuro nas Suas mãos, então tudo 
que precisamos, sejam respostas, direções, revelações, etc. vem Dele, está Nele. 

• O Senhor já nos deu as chaves que abrem as portas para um futuro glorioso. 
• Existe um futuro de Deus esperando por mim por você. Mas, estamos indo na direção Dele? 

 
Separamos três chaves para o futuro: 
 
I. CHAVE DO CONHECIMENTO 

“Meu povo foi destruído por falta de conhecimento.” (Oseias 4:6a NVI) 
• Estudos afirmam que nós só conseguimos detectar, enxergar, 4% de tudo que existe no 

universo. Aquilo que não conseguimos enxergar, que é desconhecido, é chamado de 
Matéria Escura. Escura porque está fora da nossa visão (mas nada está escondido dos olhos 
de Deus). 

• Existem muitas coisas sobre nós que são desconhecidas aos olhos humanos, à nossa visão 
limitada. Existem coisas que estão acontecendo, que foram escritas antes da formação do 
mundo, quando nem embrião éramos ainda. É preciso ir na direção delas para vivê-las, pois 
elas estão nos esperando. 

• O conhecimento deve vir acompanhado de entendimento e da sabedoria que é colocar em 
prática o que conheceu, entendeu e como funciona. 
“Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se 
enchem do que é precioso e agradável.” (Provérbios 24:3-4 NVI) 
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• O desejo de Deus é que possamos conhecer tudo que Ele escreveu, determinou, 
estabeleceu para vivermos. É preciso se conhecer, se descobrir o que se tem e o que se 
pode fazer. Tudo isso tem a ver com a identidade, não a que o mundo deu, mas a identidade 
a qual o Senhor nos deu quando Ele nos criou.  

• Essa identidade te levará ao teu futuro. 
 
II. CHAVE DA VISÃO 

• Não uma visão limitada, mas uma visão profética. Ver não só o que estou vivendo hoje, 
mas o que ainda viverei no amanhã. 

• Escreva seu futuro em um lugar em que você o veja sempre, que ele não saia da sua 
memória, que você não o perca de vista. 
“Então o Senhor respondeu: ‘Escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois 
a visão aguarda um tempo designado; ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a; 
porque ela certamente virá e não se atrasará.’” (Habacuque 2:2-3 NVI) 

• Não importa o que você está vivendo hoje, tenha a convicção de que “certamente virá 
e não se atrasará”. 

 
III.  CHAVE DA AÇÃO 

• Nosso Deus é um Deus de movimento. No início o Espírito pairava sobre a face do abismo. 
A ordem de Deus sempre foi: Sai, levante-se, vai, ide, marche... 

• O futuro é um lugar para o qual estamos indo, construindo. Ele não virá até nós, é preciso 
se mover até ele. 
“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas 
que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante.” (Filipenses 3:13 NVI). 

• O que está me paralisando, impedindo minha ação em direção ao meu futuro? Se estou 
parado, talvez o meu maior inimigo não seja o diabo, mas eu mesmo.  

• Rompa os seus limites e alcance o seu alvo!  
• O que seria da mulher do fluxo de sangue se não tivesse se movido até tocar a orla de 

Jesus? Veja o exemplo do cego Bartimeu, ele moveu seu clamor a Jesus filho de Davi, 
vencendo a multidão. 

 
 
CONCLUSÃO: 

• Hoje pode ser o dia que você vai começar a garantir o futuro que o Senhor tem para você, 
para sua família e geração. É preciso conhecer os planos que Ele tem a seu respeito.  

• É preciso ter uma visão profética e se mover na direção dela vencendo tudo aquilo que 
quer tentar te parar. 
 
“O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade” (Jó 8:7 NVI) 
“O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado.” (Jó 8:7 NAA) 
 
“Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice; és tu que garantes o meu futuro.” (Salmos 16:5 NVI) 
 

 
Pr. Wavison Salgado 


