“Eis que vos dou poder para pisar serpentes
e escorpiões, e toda a força do inimigo, e
nada vos fará dano algum”.
(Lucas 10.19)

SEMANA 09 À 15 DE
NOVEMBRO DE 2020.

PODER DE DEUS PARA VENCER
O nosso Pastor tem ensinado sobre como
dominar sobre o mal e temos aprendido sobre o Poder
que nos foi dado por Deus. “Eis que vos dou poder
para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do
inimigo, e nada vos fará dano algum”. (Lucas 10.19)
Com isso, em nosso GF conversaremos sobre
o PODER que vence os nossos problemas e que
transforma a nossa personalidade. Vamos ler a Bíblia
em Romanos 1.16, que diz:
“Porque não me envergonho do evangelho
de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de
todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do
grego”.
A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo
Testamento, a maioria utilizada em referência à
ressurreição de Cristo, o fato histórico mais poderoso
que já aconteceu e que separou o mundo em antes de
Cisto (A.C.) e depois de Cristo (D.C.).
Em Efésios 1.18-20 afirma que o mesmo
poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está à
nossa disposição para operar mudanças em nossas
vidas.
Entenda bem... O mesmo poder que levantou
Jesus Cristo dos mortos está à nossa disposição agora
mesmo para transformar a nossa fraqueza em força.
A seguir, veremos duas coisas que o PODER de
DEUS opera em nossas vidas:
1ª) O PODER DE DEUS PARA
CANCELAR OS PECADOS:
Em Colossenses está escrito: Quando vocês
estavam mortos em pecados e na incircuncisão da
sua carne Deus os vivificou com Cristo. Ele nos
perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita
de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos
era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz
(Colossenses 2.13, 14)
É importante dizer que o “cancelar”, não se
refere a uma negação do passado, mas o “cancelar”
significa eliminar, neutralizar ou compensar alguma
coisa. Precisamos compreender que o nosso Deus
pode perdoar nossos pecados porque Ele pagou cada
pecado que nós cometemos, conforme vemos em
Romanos: Portanto, agora já não há condenação
para os que estão em Cristo Jesus. (Romanos 8.1)

O nosso Jesus foi crucificado para que
possamos parar de nos crucificar. Ele foi flagelado
por causa de nossas aflições. Estas são as boas novas
do Evangelho. Por isso, acreditamos que se Deus
esquece o pecado no momento em que você o
confessa, então você também deveria esquecê-lo.
2ª) O PODER DE DEUS PARA VENCER
OS PROBLEMAS:
Ao passarmos por momentos difíceis, a
Bíblia nos desafia a pararmos de nos ater aos
problemas e concentrarmos nas promessas de Deus.
Veja o que Paulo pergunta em Romanos 8.35-37:
Quem nos separará do amor de Cristo? A
tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a
fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como
está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte
todo o dia; Somos reputados como ovelhas para o
matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais
do que vencedores, por aquele que nos amou.
A palavra vencedor já significa aquele que
supera e assume o controle, mas super vencedores
indica que podemos ter uma vitória esmagadora e
indica também que vencemos não por nossa própria
força e sim pela força de nosso DEUS.
Essa é a mensagem da ressurreição: não
importa a situação, Deus pode invertê-la. Não
importa o nosso desespero, Deus produz a esperança.
O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos
permitirá que nós superemos os nossos problemas e
as dificuldades.
Coloque seus problemas nas mãos de Deus
e Ele dará poder para enfrentá-los e vencê-los.

QUEBRA-GELO:

Estamos vencendo este
período de COVID-19, apesar das dores sofridas.
Logo, chegou o momento de compartilharmos
testemunhos sobre a esperança que Deus nos trouxe
em tempos de crises. Compartilhe.

