AVISOS
Datas Eventos
Dezembro
11/12 - Santa Ceia Fraternal
- Sétima Unção
- Traga 1kg de alimento não perecível

Alimentando Rebanho
BATALHA NA MENTE
Introdução
Todo problema começa em nossa mente. Quando
vemos limites diante de nós, imediatamente surgem
pensamentos de fracasso. Se o problema começa em
nossa mente é lá também onde surge nossas vitorias,
portanto, a mente ocupa um lugar importantíssimo em
nossa vida em razão de governar nossas atitudes. O
que somos é o resultado do que pensamos. A maioria
das pessoas possuem suas mentes condicionadas a
viverem em alguma espécie de prisão, conta-se que os
cientistas fizeram a seguinte experiência: Pegaram
uma pulga e colocaram dentro de um recipiente com
tampa, todas as vezes que a pulga saltava ela batia na
tampa, até que os cientistas perceberam que ela já não
saltava tão alto mais, para evitar tocar com violência na
tampa. Depois de algum tempo retiraram a tampa, e
mesmo estando livre para saltar para fora do recipiente
ela continuava a dar pequenos saltos pensando que a
tampa ainda está lá. Há muitas pessoas assim, suas
mentes estão condicionadas a viverem uma vida
limitada, tem oportunidades, porém não as aproveitam.
– Três fontes de pensamentos Há pelo menos três
fontes de pensamentos que podem ocupar nossa
mente e governar nossa vida.
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1 – Nossos próprios pensamentos – Jer.17:9 Quem
controla nossa mente, controla nossa vida. Ficamos
profundamente chateados quando somos enganados
por alguém, porém a pior tragédia é quando permitimos
que nossos próprios pensamentos destroem nossa
vida
2 – Pensamentos malignos – Ef.6:16. Os pensamentos
malignos são como flechas atiradas com fogo em sua
ponta, quando atinge o alvo ela crava e incendeia ate
queima-lo totalmente. Assim são os pensamentos
malignos, eles quando alcançam nossa mente
queimam nossa vida ate destrui-la por completo.
3 – Pensamentos Divino – Is.55:8-9 Porque os meus
pensamentos não são os vossos. Nossa vida segue os
pensamentos que permitimos ocupar nossa mente.
Quando os Israelitas saíram do Egito muita coisa
mudou na vida deles, menos sua maneira escrava de
pensar, a caminho de uma terra que produzia leite e
mel com abundancia, eles ainda estavam presos a vida
que viveram durante 430 anos como escravos. Só não
viveram em uma terra melhor até agora porque nossos
pensamentos estão distantes dos de Deus. Ele tem
uma terra prospera.
B – Pensamentos que lutam pelo controle de
nossas finanças – M at.6: Senhor quer dizer aquele
que exerce completa autoridade de governo sobre
alguém. Neste texto Jesus diz que há dois senhores,
Deus e Mamon. Cada um deles tem seu pensamento
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sobre o dinheiro. O pensamento de Deus é que se
queremos uma colheita precisamos plantar, e se
queremos colher o que nunca colhemos precisamos
plantar o que nunca plantamos. Mamon diz que quanto
mais você reter, mais você terá. Qual pensamento
estará no controle de sua mente no dia do sacrifício
anual?
C – O poder de M amon sobre o Jovem Rico –
M at.19:16. Aqui há algo bem interessante, esta mesma
história se repete ainda hoje, pessoas que estão
debaixo da influência de Mamon deixam o culto tristes,
e alguns ate deixam a igreja. Mamon se sente mau
porque não quer deixar que a pessoa passe daquele
limite de finanças em sua vida.
D – O poder do pensamento de Deus sobre uma
viuva – Ireis 17:9-A história é de uma mulher viuva
debaixo de uma de pensamentos pelo controle de sua
mente. Mas, mesmo diante da morte ele não cedeu a
Mamom que lhe dizia: se você fizer isto estará
antecipando sua morte. Ele agiu de acordo com o
pensamento de Deus não dando lugar aos dardos
inflamados do maligno
Conclusão - Nossa vida segue nossos pensamentos e
são eles que nos colocarão sob o poder provedor de
Deus ou debaixo da desgraça de Mamom. Primeira
Timóteo 6:10 diz: Porque o amor do dinheiro é raiz de
todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram
a fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.

