Datas
02-04/10
11/10
23 a 25/10
01/11
08/11

AVISOS

Eventos
Encontro de Santidade
Santa Ceia
Encontro com Amor de Deus
7 Unções – Início
Santa Ceia

MÚSICA
COM MINHA FÉ (BRUNA KARLA)
Se a montanha é alta demais
Aquieta o meu coração
Se os meus olhos me acovardarem
Diante da tribulação
Tu és a minha porção de fé
Tu és a voz que me acalma
Tu és o Deus que me leva além
Do que eu posso imaginar
Do que eu possa conquistar
Com minha fé
Vou fazer acontecer
O que não aconteceu
Com minha fé
Eu vou enxergar
Além dessa montanha
Com minha fé
Vou trazer à existência
O que não posso ver
Com os meus olhos naturais
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ALIMENTANDO REBANHO
TEMA: FÉ QUE CONQUISTA
Mateus 14.21-28

Esse texto retrata um momento no ministério de Jesus em que
ele levou os seus discípulos a outro nível de fé. O texto começa dizendo
que Jesus obrigou os seus discípulos a atravessarem para o outro lado.
Provavelmente eles queriam ficar do lado de cá que representava a
zona de conforto e Jesus queria levá-los a novas experiências de fé;
levá-los a conquistas maiores. Assim como os discípulos, nós também
precisamos avançar em fé. Precisamos ativar a fé que há dentro de nós
para grandes conquistas. Quero compartilhar sobre sete maneiras de
ativar a fé:
1 - OUSE ACREDITAR NA PALAVRA DO SENHOR(Vv.25-29)
1.1. Todos os discípulos ficaram aterrorizados com a presença
de Jesus andando sobre as águas por volta das 3h da manhã. E Pedro
foi o único que pediu para ir ter com o Mestre. “Se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo, por sobre as águas.”
1.2. Você pode falar o que quiser de Pedro, mas ele foi o único
que saiu do barco. E porque Pedro saiu do barco? Porque ele tinha uma
palavra do Senhor. “E ele disse: Vem! E Pedro, descendo do barco,
andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.”
•Precisamos ousar, crer mais na Palavra de Deus. Nós estamos
envolvidos em uma obra espiritual - Mateus 16.18
•Você tem uma palavra de Deus para sua vida? Então ande
sobre essa Palavra. Porque Pedro não andou sobre as águas ele andou
sobre a Palavra que ele recebeu do Senhor!
2 - VISUALIZE OS SEU SONHOS:

2.1. Coloque uma imagem diante dos seus olhos. Se você não
consegue enxergar seu futuro, você não vai chegar.
2.2. Antes de andar sobre as águas, Pedro se viu andando como
Jesus. Aquilo que você não consegue enxergar você jamais irá
conquistar.
•Se você não tem uma visão clara do que Deus vai fazer em sua
vida e através da sua vida você vai desanimar rapidamente.
•Antes de fazer qualquer coisa, é preciso ter uma visão de Deus
para sua vida. O que você consegue ver é o que você irá conquistar.
3 - PROCLAME SEUS ALVOS PUBLICAMENTE:
3.1. Se você não falar com convicção ninguém vai acreditar. Nós
somos da fé e os da fé falam antes de acontecer - II Coríntios 4.13
3.2. Falar antes de acontecer é fé. Falar depois é apenas uma
constatação. Quem crê de verdade, abre a boca e fala o que Deus vai
fazer antes mesmo de acontecer. Quem espera acontecer para falar,
ainda vive no nível natural, nível apenas da alma.
•Nós precisamos de uma geração cheia de fé, quem tem o DNA
de Deus. Gente que abre a boca e fala com convicção das promessas
de Deus, que chama a existência as coisas que não são como se já
fossem.
•Precisamos emprestar os nossos lábios a Deus! Seja uma boca
profética nesses dias para ativar os planos de Deus na terra!
4 - A CONFISSÃO POSTERIOR ANULA A CONFISSAO ANTERIOR:
4.1. Mantenha firme a sua confissão. Uma vez que você
recebeu uma palavra de fé, não misture com a palavra de dúvida.
Mantenha a constância da fé através de seus lábios - Hebreus 10.23
4.2. Esse é um princípio que muitos ignoram que quando você
faz uma confissão de fé seguida de uma confissão de incredulidade, o
resultado será incredulidade. E quem dúvida não recebe nada do
Senhor - Tiago 1.6 - A onda do mar começa grande, chegando à praia
é só espuma.
•Por isso, é importante manter firme a nossa confissão. Porque
se você falar que vai acontecer primeiro e depois você falar que não
vai, o que acontecerá em sua vida é o que você falou por último Provérbios 18.21.
5 - VOCÊ SEMPRE ATRAI AQUILO QUE VOCÊ ACREDITA:
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5.1. E como a gente sabe no que é que uma pessoa acredita?
É só observar as suas palavras.
5.2. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio.
Se seu coração estiver cheio de fé, quando você abrir a sua boca sairão
palavras de fé. Se seu coração estiver cheio de incredulidade quando
você abrir a sua boca sairão palavras de incredulidade.
•Olhe para a sua vida e veja se o que você está vivendo hoje
não é fruto de coisas que você falou muitas vezes no passado. O lugar
que você mora, o carro que você dirige, o trabalho que você tem, tudo
é atraído pelas palavras que saem de sua boca.
•Se você ficar falando de crise, de dificuldade, de portas
fechadas, de falta de recursos, tudo o que você terá na sua vida é crise,
dificuldades, portas fechadas e falta de recursos. Você vai comer
sempre do fruto dos seus lábios - Provérbios 18.20.
6 - DECIDA MUDAR O NÍVEL DA SUA FÉ:
6.1. Isso significa que todos nós podemos crescer em fé, em
ousadia, em autoridade. Tem uma hora na nossa vida, que precisamos
decidir mudar de nível da nossa fé e operar no nível em que Deus nos
chamou para andar.
6.2. E como eu posso saber que Deus está requerendo de mim
uma fé mais forte, mais ousada e mais consistente? Avaliamos isso,
pelo tamanho do desafio que é colocado diante de nós. Existe uma fé
para enfrentar o leão, outra para o desafio do urso e outra para o
desafio de Golias.
•Quando você muda de posição e opera com a fé antiga aquela
fé não sustenta o seu ministério, sua liderança e os desafios da sua
vida. Você precisa operar num novo nível de fé. E Deus está chamando
você para assumir uma nova postura hoje e abraçar desafios maiores!
FINALIZANDO
1) Você tem uma Palavra de Deus para estar onde você está e
para fazer o que você está fazendo?
2) “VOCÊ SEMPRE ATRAI AQUILO QUE VOCÊ ACREDITA”. Você
pode compartilhar um exemplo dessa verdade em sua vida?
3) Qual parte dessa palavra mais marcou a sua vida?
Extraído

