DECIDA SER MAIOR DO QUE SUA FRAQUEZA
TEXTO: 2 Pedro 2:19
“O homem é escravo daquilo que o domina.”
“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais
uma vez.” (Thomas Edison)
“O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, por que é a fonte de todos os vícios.”
(Agostinho de Hipona)
INTRODUÇÃO:
 Como está sua vida hoje?
 Entramos no segundo semestre do ano!
 O que pode ser diferente neste segundo semestre do ano?
 A vida não é sobre você, a vida é um presente com um propósito, não é sobre você
e sim sobre Deus, sobre pessoas e sobre uma missão neste mundo!
 “Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.” (Romanos 14:12)
 Para que você seja maior que sua fraqueza...
1. EXAMINE SUA VIDA PESSOAL:
 “Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao
SENHOR.” (Lamentações 3:40)
 O que você tem dentro de você?
 Não coloque limites onde Deus está te mostrando oportunidades!
 E olhe para cá: Por favor, abra mão do controle e pare de se preocupar com
aparências e reputação!
2. DECIDA MUDAR HOJE:
 “Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida?” (Tiago 4:14)
 Jesus nos ensinou na oração do Pai nosso: “O pão nosso de cada dia nos dá hoje!”
 SONHE GRANDE, COMECE PEQUENO!
 O que você precisa começar a mudar hoje?
 “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da
sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. ”. (Romanos 12:2)
3. PEÇA AJUDA DE DEUS:
 Disse o Senhor: “Clame a mim e eu responderei...” (Jeremias 33:3)
 O Seu Deus está disposto a ouvir e abençoar. Veja como Ele é...
 “Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam
cancelados” (Atos 3:19)

 “O Todo-poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das
profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são
superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas.”
 (Gênesis 49:25-26)
4. RECUSE-SE A CULPAR OS OUTROS:
 “É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra
o SENHOR.” (Provérbios 19:3)
 Suas cabeçadas na grande maioria das vezes são pela sua insensatez e não pela
culpa de Deus e das pessoas.
 Não seja vítima de ninguém!
 NÃO CAIA NA TENTAÇÃO DE SE VITIMIZAR:
 “Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão;
antes, trabalhei mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus
comigo.” (1 Coríntios 15:10)
 Os construtores não são vitimas, mas influenciadores e construtores de um novo
tempo.
 Não se vitimize por ser negro, pobre, mulher, jovem, com alguma deficiência, crente.
Você é único e especial, seu maior inimigo pode ser você mesmo, seus medos,
mitos, traumas ou preconceitos.
 Seja o construtor do seu amanhã.
A VIDA É MUITO GRANDE PARA SER VIVIDA DE FORMA PEQUENA!
CONCLUSÃO:
 Depois de receber sua cura, ajude os outros que ainda estão no caminho!
 “Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que
recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.” (2
CORÍNTIOS 1:4)
 “Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.”
 Gálatas 6:2
 VIDA CRISTÃ É: RECEBER, REGOZIJAR E COMPRATILHAR!
 Não desista!
 “Você não é um fracasso até que você desista!” (Rick Warren)

