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•

A Nossa vida de cristão não é fácil como imaginamos.
"Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições;
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo".
João 16:33
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Na nossa vida crista, nos momentos difíceis, o nosso caráter é aperfeiçoado.
O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem
sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes
alicerces.
1 Pedro 5:10
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Deus nos aperfeiçoa nos sofrimentos
Fixe seus olhos em Deus e aprenda a descansar nele.
Graça é receber algo de Deus, sem merecer.
Deus nos dá uma vida alegre, mesmo em meio às dificuldades.
Deus quer nos aperfeiçoar, restaurar.
Nos momentos difíceis, a carne quer que nós desistamos de tudo, mas isso é covnversa do diabo.
Deus quer que, através das dificuldades, que você se pareça com ele.
Permita que Deus te capacite, que ele te ensine.
Devemos ter empatia, nos colocar no lugar do próximo que está passando dificuldades.

O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor
Jesus, o grande Pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere
em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.
Hebreus 13:20,21
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Firmar é dar ou adquirir firmeza, estabilidade, fixar
É você ter convicção, crer no Deus verdadeiro, poderoso.
Deus pode nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu
poder.
Ef 3 20
Você tem convicção de quem você é? Que você vai viver eternamente com Deus?

Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Isaías 26:3
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Você precisa saber quais irmãos da igreja estão precisando de ajuda.
Não só ore, mas se aproxima, conforte, cuide dos seus irmãos.
Sozinho você não consegue passar pelas dificuldades.
Precisamos da ajuda de pessoas pra passar pelos perigos.

Por isso não tema, pois estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o
ajudarei; Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Isaías 41:10
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Você não está sozinho(a).
Esse sofrimento não é pra destruir, é pra te deixar mais forte.
Lc 6:47-49
Onde está alicerçada a sua fé.
Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação,
sabedoria e conhecimento; o temor do Senhor é a chave desse tesouro.
Isaías 33:6
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2 Co 4:8-9
Deus nunca nos deixa e nem nos abandona.
Deus tem o controle de tudo, ele sabe todas as coisas.
Ele prometeu que vai nos dar a vitória.
Procure um irmão para orar e incentivar, ore mesmo e ligue para esta pessoa.
Deus quer que venhamos a nos amar, nós sozinhos somos nada, mas quando temos amigos é
mais fácil seguir a nossa jornada

