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ONDE ESTÁ A SUA CONFIANÇA?
Um dos versículos mais conhecidos da bíblia está em filipenses 4.13,
quando o apóstolo Paulo diz: “tudo posso naquele que me fortalece”. Outro
versículo bastante reconhecido entre nós, está em Josué 1.9 Em que diz:
Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se
desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar”.
Entretanto, será mesmo que, assim como dizem os versículos citados,
nossa força e coragem estão no Senhor?
Nosso inimigo está a todo tempo tentando atingir nossas mentes com
distrações e oposições para que nós não consigamos nos apropriar da força
de Deus em nossas vidas.
Vamos observar a seguir quais são essas estratégias operadas pelo
diabo que nos colocam em distração e oposição ao agir de Deus.
• DISTRAÇÃO
1- Comparação – Não se distraia comparando sua vida com a do próximo,
viva sua experiência, sabendo que Deus já preparou o melhor para você.
2- Não aprender com as lições – Em todas as circunstâncias que vivenciamos, sejam elas simples ou complexas, Deus está tentando nos ensinar
através delas. Não se distraia! Tire lição de todas suas experiências.
3- Acelerar o processo – Muitas vezes nos precipitamos e agimos antes do
tempo certo, portanto, não se precipite! Deixe Deus estar no controle de sua
vida!
4- Pular etapas – Deixamos de viver o que precisamos viver hoje, enquanto
pensamos no futuro. Não pule etapas e aguarde a hora certa, ela vai chegar!
• OPOSIÇÃO
1 – A dúvida é colocada em nossa mente para confiarmos em algo que não
é Deus e questionarmos a sua força. Mas sabemos que onde há fé não há
dúvidas, portanto, não deixe o inimigo afetar sua mente com mentiras!
2 – Outra estratégia do inimigo que nos coloca em oposição a Deus é tentar
nos convencer de que Deus está retirando algo bom de você. Não caia nessa mentira! Sabemos que Deus prepara o melhor para aqueles que o amam!
3 – O diabo sabe quais são os nosso medos. Ele usa nossas vulnerabilidades para que não consigamos depositar nossa fé na força do Senhor! Mas

saiba que nada é maior que o poder de Deus, nem mesmo os seus maiores
medos!
Precisamos aprender a olhar para o Senhor e confiar Nele! Não deposite sua fé no Reino errado, mas sim no Reino de Deus. Não confie somente em suas forças e entregue tudo ao Senhor!
Quando nós cremos, nós confiamos e começamos a perceber a boa
mão do Senhor em nossas vidas, sabendo que com Ele estamos prontos
para qualquer batalha!
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor
e no seu forte poder.”
Efésios 6.10
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PROGRAME-SE
SÁBADO

03/08
19H00
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04/08

10H00 E ÀS 19H00
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MULHERES INTERCESSORAS
LEVE UM PRATO DOCE OU SALGADO - CONVIDE UMA AMIGA
LOCAL: CG ITAQUERA

CULTO DE SANTA CEIA E CONS. DE PRIMICIAS
O GRANDE MOMENTO DA FAMÍLIA, MOBILIZE SUA CÉLULA
LOCAL: CG ITAQUERA

REUNIÃO COM CASAIS
CONVIDE UM CASAL E VENHA ESTAR CONOSCO
LOCAL: CG ITAQUERA

B A I X E D O A P P D A C G I TA Q U E R A

UMA IGREJA FAMÍLIA,
VIVENDO O AMOR DE CRISTO,
ALCANÇANDO O PRÓXIMO
E FORMANDO DISCÍPULOS.
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