
  

 

 

 

Por que você não pode? 
 

 

 A bíblia diz em Filipenses 4:13 

que “tudo posso naquele que me 

fortalece”. Isso é tão incrível e forte ao 

mesmo tempo, que em um ano muito 

atípico como este que passou e neste 

novo ano de 2021 que está iniciando, 

uma frase que você não poderá dizer é: 

“não posso”.  

Não diga “ah eu não posso ler 

mais a Bíblia”.  

Não diga “não posso orar 

mais” ou “não posso evangelizar”.  

Não diga “ah eu não posso 

participar mais de um grupo 

familiar”.  

Não diga “não posso ser mais 

generoso em minhas ofertas” ou “não 

posso ser uma benção na vida de 

alguém”.  

Não diga “não posso ser um 

membro melhor para minha igreja” 

ou “não posso liderar um grupo 

familiar em minha igreja”.  

Basta! Não diga não posso...sabe 

por que?  

 

 I- Entenda que você pode se 

quiser parar de pecar e viver uma vida 

de santidade.  

 

II- Tenha em mente que você 

pode se Deus quer. Através de Jesus 

Cristo você pode fazer tudo o que Deus 

quer que você faça. Você pode enfrentar 

tudo o que ele quer que você enfrente. 

Você pode lutar todas as batalhas que 

Ele quer que você lute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Não tenha medo. Você 

precisa entender que se Deus está em 

você, você pode conquistar grandes 

coisas neste ano de 2021. Em Salmos 

37:5 diz “Entrega teu caminho ao 

Senhor confia nele e o mais ele fará!”.  

 

IV- Comece hoje e não olhe para 

trás. Diga: eu posso! Não se torture pelo 

passado, viva um novo dia, viva um 

novo ano, viva uma nova história! Em 

Efésios 3:10 está escrito “Àquele que é 

capaz de fazer infinitamente mais do 

que tudo o que pedimos ou pensamos, 

de acordo com o seu poder que atua em 

nós”.  

Você pode em Deus! E não 

tenha dúvida: essa força que você 

precisa só pode vir de Jesus.  

SEMANA DE 11 À 17 DE 

JANEIRO DE 2021 

“Entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o 

mais ele fará!” Efésios 3:10 
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