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Em algum momento de sua vida você já pensou em desistir, quer seja
do trabalho, da escola, de alguns familiares ou até mesmo da igreja?
Muitas vezes, ao passarmos por momentos de dificuldades logo pensamos
em desistir e isso é absolutamente normal.
Em Mateus 5:45b diz que Deus “faz raiar o sol sobre maus e bons e
derrama chuva sobre justos e injustos” .
Estas dificuldades podem ocorrer na vida de qualquer um de nós, pois não
estamos isentos de passarmos por momentos difíceis, independente se
cremos ou não. Não podemos permitir que estes pensamentos de desistir
nos dominem e venhamos a abrir mão da vida abundante que Deus tem
preparado para nós para vivermos uma vida de sofrimento.
Você já tomou alguma atitude, a qual se tivesse pensado melhor teria
feito completamente diferente?
O inimigo de nossas almas usa constantemente de influências externas
para atingir o nosso interior através de nossos pensamentos e assim
venhamos a tomar atitudes que nos distancie do plano de Deus.
Quando decidimos fazer a vontade de Deus, temos uma grande missão de
ajudar aqueles que estão desamparados e para isso precisamos estar
firmes. Precisamos conhecer o que a Palavra de Deus nos diz com relação
a nossa postura diante das dificuldades. A Palavra de vitória já foi liberada
à nós.
Em sua opinião, quais cuidados devemos tomar para vencermos
esses tipos de pensamentos contrários em nossas vidas?
Um dos cuidados que devemos tomar é: “Dar a devida atenção aos
pensamentos, pois eles são sementes lançadas”.
Estamos pensando a todo momento, por isso precisamos selecionar quais
pensamentos iremos alimentar ou não. Por mais simples que seja um
pensamento, ele pode nos levar ao pecado.
Em 1 Pedro 5:8 diz: “Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário,
anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para
devorar”.
Segunda-Feira (20h:30 min): CULTO DO ESPÍRITO SANTO.
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL (EBD) – Classes para todas as idades - 9:00 H
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O inimigo é astuto e trabalha focando em nossas fraquezas. Precisamos
nos atentar naquilo que estamos pensando, pois nossos pecados se
iniciam em nossos pensamentos e não no momento que o cometemos.
Nossas armas são espirituais e estas levam cativo todo pensamento à
obediência de Cristo. (2 Coríntios 10:4-5).
Outro cuidado que devemos tomar é: “Submeter nossos pensamentos à
Deus”. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, precisamos vencer os nossos
pensamentos.
Quais são as estratégias que você tem usado para se encher de bons
pensamentos?
Devemos aproveitar a cada oportunidade que temos para ouvir louvores
que trazem a Palavra de Deus aos nossos corações.
Devemos também ler e meditar naquilo que a Palavra de Deus diz ao
nosso respeito, se possível memorizar alguns versículo para que
venhamos a declará-los quando vierem os maus pensamentos.
Precisamos ter o hábito de orar ao Senhor para que nossa mente seja
renovada. Para vencermos os dias maus, necessitamos nos vestir da
armadura de Deus (Efésios 6:10-18).
Outro aspecto importante é estarmos em comunhão com homens e
mulheres de Deus nos cultos, nos cursos, nas células, nas
confraternizações, etc, procurando fortalecer uns aos outros.
Você já pensou em como você poderia se envolver mais com a obra
de Deus e ser mais útil para Sua obra?
É muito importante não estagnarmos em nossa caminhada com Deus. A
cada dia, muitas pessoas ainda necessitam ser alcançadas pelo amor de
Deus e nós podemos ser ferramentas de Deus para isso, quer seja abrindo
uma célula, ou auxiliando em cursos ou em algum departamento da igreja.
Líder: Convide a célula à orar pedindo para que Deus venha renovar
os nossos pensamentos a fim de vivermos a vida abundante que Ele
tem preparado para nós !!!
LEITURA BÍBLICA DA SEMANA: De 1 Crônicas 05 à 1 Crônicas 25.
ENCONTRO VIDAS TRANSFORMADAS – INSCRIÇÕES ABERTAS !!!

