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Uma simples parte da nossa vida ‘sem pilha’ pode atrapalhar a nossa vida.
Se a sua vida não estiver energizada, ela poderá dar problemas.
Tudo depende de quanta carga você tem para realizer a suas responsabilidades.
Como está indo as suas atividades neste momento?
Você está colocando a carga necessária para realizer as suas atividades.
Em alguns momento da nossa vida a nossa ‘bateria’ descarrega.

#01 – Quando estamos fracos, nos sentimos incomodados
•

Sempre onde há fraqueza, há incômodo, e ele te pertuba.
Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza". Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o
poder de Cristo repouse em mim. 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 12:9,10
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O poder de Deus, a carga de Deus, a Energia de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza.
É neste momento que o poder de Deus vai te mostrar uma saída pra você ser operante, seja na sua
vida pessoal, espiritual e na sua obra.
Quando sou fraco, é que Deus nos torna forte.
Sou aperfeiçoado por Deus quando me sinto fraco.
Eu e você somos criações de Deus.
Essa dificuldade, essa dor que você está sentindo agora, já estava no plano de Deus.
Deus quer usar essa dificuldade, essa dor, para nos aperfeiçoar.
Nos últimos dias haverá um esfriamento e esses dias já chegaram.

#02 – Quem está de fora, percebe que você está fraco!
•
•
•
•
•

Deus usa seus líderes, amigos para te avisar que você está fraco!
Em várias vezes, em nossa vida, nos engatamos, perdemos tempo, pois pertimos que a fraqueza
nos domine.
Cuidado para o diabo não te isole, não caia na conversa dele, ele quer que você ache que as
pessoas da igreja vão ficar falando da sua vida.
O inimigo quer enganar até os escolhidos, os filhos de Deus
Ouça os mais experientes, tira fora o orgulho, ele vem antes da queda.

•
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Se você continuar orgulhoso continuará caindo, de novo e de novo.
Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes.
Hebreus 12:12
Necessitamos de bons amigos para nos alertar.
Os seu amigos te falam a verdade? Falam quando você precisa se ajeitar? Esses sãos seus amigos
de verdade.
Queira amigos que te confrontam, que te corrigem, pois eles querem teu bem e desenvolvimento.
Você precisa de cobraça, a cobrança é boa, quem acha que não precisa de cobrança tem um
espírito orgulohoso
Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos,
sejam pacientes para com todos.
1 Tessalonicenses 5:14

#03 – Advirta, exorte, chame a atenção dos ociosos e axuliem os enfraquecidos
•
•
•

É nossa responsabilidades avisar aqueles que estão enfraquecidos
É através da cobrança que vamos nos desenvolver.
Se você não for bom, não se desenvolver, você nunca vai sair do lugar.

Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Romanos 8:26
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Ás vezes não sabemos como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda.
O Espírito Santo nos auxilia.
Você precisa de amigos que te confrontem, que querem que você melhore.

#04 – Parar a situação de incapacidade e agir.
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Quem se mexe, age, resolve os problemas da vida.
Você vence o pecado quando você se disciplina pra ler a palavra.
Quanto mais você se fortalice, menos você perde pro pecado.
Páre de pensar que você não é capaz, Deus te capacita.
Deus nos deu um Espírito de força.
Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine;
Romanos 12:7
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Deus não quer que ficamos parados.
Se não há atrito, não há brilho.
Você não pode parar, não pode estacionar.
Uma carga nova pode resolver os seus problemas.

•

Não fique reclamando! Vá atrás de uma carga nova, só você pode resolver, só você pode ir atrás de
uma carga nova.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração (Jr. 29:13)
Recorram ao Senhor e ao seu poder; busquem sempre a sua presença.
Salmos 105:4

•

Buscar a Deus vai gerar resultados eternos.
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda.
2 Timóteo 4:7,8
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Você tem uma coroa para receber de Jesus.
Você está esperando a vinda de Jesus? Está aguardando que ele volte?

#04 – Tenha a certeza que você vai concluir bem as suas tarefas
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Tudo o que for fazer, faça de coração, não faça só por fazer.
Suas tarefas tem sido agradávei aos olhos de Deus? O seu andar está agradável diante Deus?
Você está servindo a Deus com excelência?
Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre
integridade e seriedade; (Tito 2:7)
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens,
(Colossenses 3:23)

O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde
você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. (Eclesiastes 9:10)
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Tito 2:7, cl 3:23, ec 9:10
Aproveite enquanto você pode fazer e faça logo.
A sua força depende de Jesus, onde quer que você esteja, não importa a distância.
De onde você estiver, você pode pedir ajuda de Deus, e el epode te mandar uma nova carga de
qualquer lugar.
Está nas suas mãos, é decisão sua, se reconectar com Jesus.

