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• Ser crente não é só ir à igreja, é pensar diferente para não se amoldar ao mundo.
• Ex 4:29 – 31
• Não bastar ir para o acampamento, tem que tomar decisões.
Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: "Por que tratas os teus servos dessa
maneira? (Êxodo 5:15)
• Obedeça sua mãe mesmo que ela seja encrenqueira.
#01 – Não tentem negociar com Satanás – Ele vai ocupá-lo e tirar a sua paz.
•
•
•
•

Não fale, mas mostre aos seus líderes que você mudou com suas atitudes.
As dificuldades virão, seja fiel às suas decisões.
Tenha perseverança, continue firme para cumprir suas decisões.
Deus quer te libertar da escravidão.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não
permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados,
ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar.
1 Coríntios 10:13
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas
perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte.
2 Coríntios 12:10

• Pare de lutar com sua força, peça ajuda de Deus para vencer o pecado.
• Deus é mais forte que essa vontade de mentir, se masturbar, fofocar.
• Peça para o seu líder orar com você pela dificuldade que você está passando.
Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos,
os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.

Apocalipse 22:15
#02 - Não sejam ingratos com Deus ou reclamem com seus líderes.
•
•
•
•

Seja convicto – não tenha a mente dividida.
Deus te deu essa oportunidade, continue!
As pessoas precisam saber quem você é e de quem você é.
Satanás vai tentar fazer você desistir de qualquer jeito.
Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
levada e agitada pelo vento.
Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor;

é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.
Tiago 1:6-8
•
•
•
•

Se você não tiver convicção, qualquer conversinha se leva.
Se você não for convicto, não vai chegar a lugar nenhum.
Jó 13:13-19
Tenha convicção da sua fé.

