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• Marcos 5:21-34
• Todos nós temos sofrimentos que precisamos superar, mas sozinhos nós não conseguimos
resolver tudo.
• Jesus te conhece, ele te criou, ele sabe quem você é, tudo o que você faz e pensa, ele sabe, ele
conhece o teu sofrimento.
• Na sua vida pode haver vários obstáculos pra conseguir a solução pros seus problemas, mas vá
ao encontro de Jesus.
#01 – Superar a limitação
• Todos temos limitações, até os heróis da bíblia tinham, mas Deus nos dá a força para vencê-los.
• Não use as limitações como muleta, para não chegar perto de Jesus.
• Ensine alguém que é novo na fé a aprender a palavra de Deus.
#02 – Preconceito
• Racismo, intolerância, etc.
• Entre os irmãos não deve haver preconceito, somos todos iguais.
#03 – Duração do problema
•
•
•
•

Ore ao Senhor para que ele te livre do problema, peça a ajuda dele.
Mas o sofrimento traz perseverança
Deus tem um tempo certo pra que você receba a sua benção.
Persevera no Senhor, confia nEle.

#04 – Sofrimento
• O sofrimento nos acompanha, nesse mundo teremos aflições
• Tenha bom ânimo para enfrentá-los

5 Dicas para resolver os problemas
#01 – Vontade
• Tem pessoas que sonham em resolver o seu problema, mas não tem vontade
• Você tem que ter a vonta de de vencer
#02 – Determinação
• Determinação é decidir com firmeza
Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos
oficiais permissão para se abster deles.
Daniel 1:8
#03 – Fé
• Tenha fé em você, que você consegue buscar Jesus e tenha fé que ele pode te curar.
• Nós temos que fazer a nossa parte.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que
recompensa aqueles que o buscam.
Hebreus 11:6
• Você crê que seu problema vai ser resolvido?

