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• A palavra de Deus nos compara com várias coisas pra nos ensinar.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se
cansarão; caminharão, e não se fatigarão.
•
•
•
•

Isaías 40:31
Aqueles que esperam no Senhor voa alto.
Nós nascemos pra superar todas as dificuldades que a vida tenta colocar sobre nós.
Deus nos fez pra voar alto, pra passar por cima de todos os problemas.
A mãe águia tem todo o cuidado com o seu filhote, assim também Deus tem todo o cuidado
por nós.

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo
e broquel.
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Salmos 91:4

A nossa fidelidade com Deus é um escudo que usamos pra vencer as dificuldades.
Deus nos coloca em situações difíceis para poder voar.
Não seja um cristão acomodado.
As dificuldades no “obriga a voar”
Você está preparado pra novos desafios.
Não se acomode em apenas um ministério que você já sabe!
Deus te capacitou pra inúmeras coisas.
Você tem vários talentos, alguns deles talvez precisar ser lapidados.
Com certeza você sabe fazer mais de uma coisa.
Deus fica de olho em nós a todo momento, se você está fraquejando pra que você esteja a
todo tempo sendo renovado.
• Deus nos apara, nos protege, para que alcançemos novos voos.
• Não tenha medo de às vezes voar sozinho(a).
• Deus renova as nossas forças.
Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu
Deus é contigo, por onde quer que andares.
Josué 1:9
• Deus estará com você por onde você andar!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nas dificuldades, a águia voa por cima das nuvens Negras, ela sabe que lá está a tranquilidade.
Quando corremos pro braços do pai, sempre encontramos segurança nEle.
Pra vencer, precisamos correr e nos apegar à palavra de Deus
Nós devemos encarar os nossos problemas de frente.
Tenha certeza que Jesus vai garantir a sua vitória, se aguarre com a palavra de Deus e confie
que Jesus tem a solução para todos os nossos problemas.
Não foque as dificuldade, os problemas, pois você vai estar se afastando cada vez mais de Deus
Confie, entregue o problema ao Senhor que ele vai nos ajudar.
Se você peseverar até o fim, você vencerá.
Tudo o que acontece com cada um de nós está dentro da vontade de Deus
Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você.
Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros.
Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda; afaste os seus pés da maldade.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provérbios 4:25-27

Esqueça o que passou, mas mantenha o seu foco.
O nosso alvo é Cristo, mantenha-se firme, chore, alegre-se, mas mantenha-se firme.
A águia vive bem até os quarentea anos de idade, nessa idade ela precisa se renovar.
Deus nos chamou para serví-lo por vários anos.
Os que são mais antigos na igreja não pode ficar pra trás vendo apenas as coisas acontecer.
Você com qualquer idade pode fazer qualquer coisa acontecer.
A igreja é um corpo só!
Dedique não apenas o seu dinheiro na obra, mas também seu esforço, seu tempo!
O seu tempo só acaba quando você estiver morto!
Enquanto você tiver vida, louve ao Senhor, sirva, faça o seu melhor.
Veja o que você pode fazer para melhorar.
Saia da sua zona de conforto, não espere “pegar uma lapada” mais segura.
Renove a sua vontade de viver, largue, afaste todo tipo de “picuinha” ou qualquer coisa que te
afaste do primeiro amor.
• Você se lembra do dia da conversão? O quanto você era empolgado pra serví-lo em qualquer
coisa?
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
•
•
•
•
•
•

Arranque as coisas velhas do seu corpo que te derrubam.
Você sabe qual é a boa e perfeita vontade de Deus pra sua vida?
Deus não te chamou pra ficar sentado no banco!
Deus tem chamou pra passar sua experiência, conhecimento pros novos na fé!
Igreja é ajudar o próximo, estar em comunhão, não é chegar, assistir o culto e sair.
Fale com todos os irmãos que você puder, fale com os visitantes, isso é igreja.

Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de
Cristo Jesus.
Filipenses 1:6
•
•
•
•

Termine a obra que você começar, que ela tenha início, meio e fim.
Tenha força e determinação, pois grande coisas Deus quer fazer na sua vida, mas só se você
deixar.
Se você não deixar, o trabalho vai continuar com ou sem você.
Deus quer derramar as bênçãos na sua vida, se não for na sua, vai ser pra quem se levanter
pra trabalhar pra ele.

