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Cabe a cada um de nós saber como contornar as adversidades que aparecem em nossas vidas.
Podemos sim superar perdas, enfermidades, falta de recursos, através da orientaçõe de Deus, do poder
dele e o relacionamento com ele.
Deus nos mostra como passar sobre essas adversidades.
Deus não vê com bom olhos os que reclamam.
O Filho de Deus precisa estar conectado a todo momento com Deus, mais ainda nesses dias.
É um risco muito grande se esfriar no relacionamento com Deus agora!
O diabo tem muito mensageiros pra te atacar nesses momentos de dificuldades.
Você precisa estar em grupo de amizade, com sua família, orando, congregando.
Não perca tempo, você precisa estar agregando ao corpo de Cristo!
Você tem perdido a cabeça facilmente? Se estressa? Vê que chegou o fim, sendo que é o começo ainda?
Você tem separado um tempo pra conversar com Deus sobre as dificuldades que tem chegado em sua
vida?
Em momentos de dificuldades você se prosta ao chão para adorar ao Senhor?
Não haja por emoções, assim suas chances de ter sucesso aumentam.
Não coloque suas emoções na hora de tomar decisões
As suas emoções têm que ser controladas por você, para que não haja decisões erradas.

#01 – Seja íntegro e justo
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Não se engane, não permita que esses dias confundam a sua cabeça
Não permitam que as necessidades desses dias inflamem o seu coração e te digam o que fazer.
O profeta domina o seu Espírito!
É hora de você tomar cuidado.
Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram; por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes
quando vi a prosperidade desses ímpios.
Salmos 73:2,3
A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até à plena claridade do dia.
Provérbios 4:18
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Quem é integro tem os seus caminhos renovados todos os dias, sua riqueza é preservada, é sólida.
O justo anda por fé e não por vista.
As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência.
Provérbios 10:6
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O justo é abençoado com segurança.
Seja justo mesmo em dias de escassez.

#02 – Tema a Deus
Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo,
para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento.Deus "retribuirá a cada um conforme o seu
procedimento".Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça.
Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal: primeiro para o judeu, depois para o
grego;
Romanos 2:5-9
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Temer a Deus não é o medo de uma pessoa ruim, de um ditador.
Não precisamos temer a ira de Deus, a não ser que a nossa consciência nos condene!
Você está com a sua consciência limpa? Tem confessado os seus pecados para o Senhor?
Temer a Deus é ter referência é respeitar a pessoa de Deus.
Jó temia a Deus e por isso foi bem sucedido, e nós podemos também temer a Deus!

#03 – Jó evitava o mal
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Você tem evitado o mal?
Fazer o bem não é fácil, e muitas vezes para fazer o bem precisamos investir a nossa vida, dinheiro ou
tempo.
Fazer o mal é fácil, qualquer pessoa consegue!
Para fazer o bem precisamos sair da comodidade.
Fuja sempre da aparência do mal.
Tome atitudes diferenciadas, que estão atreladas a Cristo, ao seu caráter.
Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.

•

1 Pedro 3:11
O que são coisas más para você?

