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Tema: Passando pela prova
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Pr. Gleison Assem

Passa pela “noventena” não foi fácil.
Ficamos impedidos de fazer muitas coisas e essas restrições nos fez mudar.
Algumas dessas mudanças são negativas: moleza, preguiça, desânimo, falta de compromisso.
Essas mudanças negativas não podem me atrapalhar na obra do Senhor.

#01 – A Vida continua, e o meu propósito também!
•
•
•
•

Como cristão eu preciso continuar minha convicção.
Você ainda precisa crer!
Crer que Deus está aqui, ele ainda está contigo.
Ele é o teu refúgio!
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los
prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
Jeremias 29:11-13

• Apesar de tantas perdas, é Deus que sabe o que é bom pra gente!
• Ele tem planos bons, que nos farão prosperar
• Continue vivendo, servindo e sendo um filho obediente.
O Senhor é o meu pastor; de nada terei falta.Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a á
guas tranquilas;restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome.
Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás
comigo; a tua vara e o teu cajado me protegem.
Salmos 23:1-4
• Busque Deus, tenha Deus, seja um filho.
• Ter uma autoridade é uma coisa boa.
• Alguém que não tem Deus não tem orientações.
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Mesmo quando tiver em perigo, não temas pois Deus está contigo
Sl 46:1-7
Não esqueça que Deus está conosco em todas as situações.
É nas dificuldades que Deus se faz presente.
Deus mostra o seu rosto através de seus irmãos, líderes, pastores.
Devemos louvar a Deus por seus grandes feitos.

