AVISOS
Datas
Fevereiro
14/02
20/02
20 e 21/02
27/02
Março
06/03
13/03
19/03
26/03
25 a 27/03

Eventos
Santa Ceia – Pr. Paulo Roberto
Mulheres da Bênção (Sede)
Encontro com Amor de Deus
Pré-Convenção de Mulheres DF

Batismo
Santa Ceia – Pr. Paulo Canuto
Mulheres da Bênção (Sede)
Santa Ceia Ministerial
Conferência de Jovens DF

ALIMENTANDO REBANHO
Se Deus não desistiu, porque você quer desistir?
“Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito
a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu”
Hebreus 10:36

Discutir no Grupo
O que significa para você a palavra desistir?
Você já desistiu de algo em sua vida?

Introdução
O espírito de desistência é um dos grandes males que tem
assolado, não somente a Igreja de Cristo, como toda a sociedade.
Casamentos desfeitos, filhos abandonados, estudos não
concluídos, responsabilidades esquecidas e, o pior de tudo: a
comunhão com Deus deixada de lado.
1 - Muitas pessoas desistem por não confiarem em si mesmas e
acreditarem que não conseguiram vencer as barreiras que a vida
apresenta.
Você já se sentiu desmotivado e com vontade de desistir de
tudo?
Saber que Jesus nos ama e que ele morreu por nossas vidas é
importante, pois passamos a nos ver com outros olhos, com os olhos
de Deus. Jesus não desistiu de você quando estava no monte Getsêmani
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e o diabo tentou levá-lo a desistir da cruz. Ele nos ama tanto, mas tanto
que se entregou por nós. ELE NÃO DESISTIU DE VOCÊ E NEM DE MIM!
2 - Quais são os fatores que podem fazer com que uma pessoa
desista de objetivos e alvos em sua vida?

com aqueles que pleiteiam comigo; peleja contra os que pelejam contra
mim. ”
Quando perseverarmos no Senhor e não desistirmos
alcançaremos a vitória em Cristo!
Extraído



Se for medo
...a Palavra de Deus diz: “que o verdadeiro amor lança fora todo
o medo! ” 1 João 4:18



Se for fraqueza
...a Palavra de Deus diz: “quando estou fraco, aí é que eu sou
forte! ” 2 Coríntios 12:10



Se for cansaço
...a Palavra de Deus diz: “Vinde a mim você que está cansado e
Eu vos aliviarei! ” Mateus 11:28



Se for enfermidade
...a Palavra de Deus diz: “Eu vim para os doentes! ” Marcos 2:17



Se for a morte
...a Palavra de Deus diz: “Aquele que crê em mim ainda que
morra viverá! ” João 11:25



Se for fome
...a Palavra de Deus diz: “Eu sou o pão da vida! ” João 6:48



Se for sede
...a Palavra de Deus diz: “Eu sou a fonte de vida eterna! ” João
4:14

3 - Quando se sentir fraco e com vontade de desistir por não
achar que conseguirá vencer as lutas, não desanime, mas tenha a
certeza que o Senhor Jesus estará sempre ao seu lado e que cada luta
sua é a luta do Senhor, o salmista diz em Salmo 35:1 “Pleiteia, SENHOR,
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