Mt 6.22,23 Hb 12.15

13/01/2020

Superar na graça ou acabar
na desgraça.

Introdução:
Algumas decepções são maiores que a nossa capacidade natural de superação. Por isso mesmo, o único
caminho viável para que as atravessemos é a Graça de Deus. Quando pela fé, ousamos fazer do presente ou do
futuro um argumento mais forte que o do passado.
Diante daquilo que a vida e as pessoas nos impõem, temos não só a possibilidade, mas a responsabilidade de
tomar uma decisão:
Vamos privar-nos da Graça e entregarmos à amargura ou
Vamos considerar o amor de Deus
Vamos ficar com o segundo e experimentar o poder regenerador do Espírito Santo e superar o passado e abrirnos para desfrutar do presente e do futuro que o Senhor preparou para nós.
Se não compreendermos o amor do pai não mergulharemos nas águas do Espírito.
Às vezes apostamos nossas fichas em algo que não termina como planejamos.
Satanás quer nos prender nas decepções e desviar nossa trajetória da conquista, acorrentando-nos ao lugar
sombrio da frustração. Muitas pessoas tem perdido o Bom de Deus ou a Bondade de Deus, por estarem velando
aquilo ou aqueles que de alguma maneira morreram. A Bíblia está cheia de homens que tiveram que desprenderse dos seus mortos para entrar no melhor de Deus. O choro só pode durar uma noite Sl 30.5
O que acontece quando nós entregamos a lamentação ?
1.
Perdemos a visão e a alegria das vitórias que Deus pode nos dar. Os discípulos no caminho de
Emaús. A lamentação turva nossos olhos e tira-nos o brilho da vida. ( Ele está ao seu lado).Diga isso pra seu
irmão, ( O Senhor está contigo).
2.
Caímos no desânimo, a lamentação tem o poder de derreter o coração de uma família, de uma
equipe, de um povo. Não podemos permitir que uma voz de luto se sobreponha à palavra de Deus.
3.
Pra quebrarmos os grilhões da frustração, temos que escolher a linguagem dos fiéis. Na casa de
Deus há sempre gente pronta para lutar com aqueles que têm uma palavra de vitória.
Conclusão: A gente esperando a nossa atitude, Deus está conosco, vamos influenciar pessoas.

AVISOS
Nosso RESGATE esta pertinho, vai ser agora nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2020. E vai ser
sobrenatural, o link para a inscrição de quem vai fazer já esta no site ou nos grupos da Igreja, corre
lá e faz o seu. E pra quem vai trabalhar também tem link nos grupos, não deixe para último dia.
Matrícula para as crianças da ED. esta sendo feita lá no balcão de informações.
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