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Texto-Base: Juízes 16:6-21
•
•
•
•
•

Nenhuma energia, serviço que você faz pra Jesus é inútil.
Talvez tenha uma “Dalila” sugando a sua força, na escola, no trabalho ou até dentro da igreja e você
nem está percebendo.
Como Sansão, somos aliciados por satanás, para entregarmos a nossa força, dia a dia.
Não são grandes coisas que tiram do caminho de Deus, são coisas pequenas, que às vezes nem
podemos medir.
Não permita que seu corpo fraqueje na obra do Senhor.

#01 – Sansão escolheu a prostituição
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Talvez você está trazendo porcaria (dinheiro ilícito, drogas, vícios) pra dentro de casa.
Deus não se mistura com as trevas, Deus é luz, onde a luz chega há um clarão, brilho, visão.
Você não pode levar sujeira, mel, pra dentro da sua casa.
É imoral quando você deixa de fazer coisas lícitas.
É imoral quando você engana, rouba no troco, pede suborno e quando você se diz cristão mas não
cumpre os decretos de Deus.
A prostituição não é apenas imoral mas é também um ato repugnante pra Deus.
Quem comete um ato de imoralidade sexual contra sua família não tem identidade, não sabe quem é.
Você foi chamado para a santidade de Deus, para uma servidão ainda nesta terra.
Seus atos de servir trarão pérolas na sua coroa.
Por conta da imoralidade você não tem uma identidade no céu, pois elas não veem Jesus em você.
Quando você anda por aí, as pessoas veem facilmente Jesus em você? Nos seus atos, atitudes,
pensamentos, palavras, modo de vestir.
Mude prau ma vida com Deus, independente se vai ser melhor ou pior.
Sansão ouvia, mas não escutava a Deus nem o obedecer.
O nosso corpo é o templo de Deus, entre nós não deve nem haver sequer menção de imoralidade.
Efésios 5:3-5
Muitos estão perdendo a sua herança com Deus, por estarem se prostituindo.
Novela, programa de comédia são inadmissíveis na vida de um Cristão.
O pecado acaba com a nossa vida, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo.
Jesus quando morreu disse que não estaria mais em templo de madeira, pedra, mas sim conosco, em
nosso corpo.
Nós não somos mais donos de nós mesmos, você já sabe qual foi o preço.
Não entre na zona de risco, cai fora! Dê uma chance pra você, pra Deus, ele vai mostrar o que é melhor

#02 – Sansão foi levado pelas vozes do mundo
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•
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Ás vezes confudimos a voz de Deus com a voz do mundo.
Todo o dia o pecado vem e te chama e é uma Guerra.
Deviamos estar enchendo a nossa cabeça e coração com as coisas do alto.
Sansão deixou Dalila vencê-lo pelo cansaço.
Pergunte ao seu cônjulge o que tem te tentado?
Cuidado com seu treinador, seu “amigo(a) de academia”.
Os líderes da igreja precisam meter a colher na vida dos outros!
Não apenas começe bem a sua jornada, mas também termine.
Cobre seus liderados para que o sangue deles não seja cobrado de você.
Sansão se desviou de pouco em pouco, sem ao menos perceber.
O Espírito Santo já te alertou onde você não está bem espiritualmente?
Deus vê em cada um de nós uma esperança, ele quer sejamos uma ferramenta de salvação.
O cristão deve ser firme, resistir, todos os dias, a esses vozes que vem das trevas.
Não deixe seu cônjulge fraquejar, cobre-o(a), ore, jejue junto com ele(a).

#03 – Sansão perde a visão e perde a sensibilidade.
•
•
•
•

Sansão nem percebeu que o Senhor o tinha deixado.
O maior fracasso de Sansão foi perceber que Deus não fazia mais parte da vida dele.
Você já imaginou o que é ser deixado por Deus? Lembra quando você era do mundo?
Louve a Deus por ele ter te tirado da vida de pecado! Você o louve a Deus por sua nova vida?

Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão,
devido ao endurecimento dos seus corações.
Efésios 4:18
•

Perba que Sansão desviou-se de Deus gradativamente, o Senhor não quer que isso acontece com você
ou com a sua família.

