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VIVENDO EM TEMPOS DIFÍCEIS!
 

 Hoje vamos falar sobre a necessidade de 

profetizarmos em meio as dificuldades e superar 

os obstáculos que aparecem em nossas vidas.  

Precisamos compreender que todos nós já 

tivemos falhas, e todos nós já experimentamos 

grandes fracassos nas nossas vidas. Esses 

fracassos podem ter acontecido nos negócios, nas 

finanças, no casamento, nos relacionamentos, no 

ministério, entre outros.  

Todavia, a Bíblia mostra que até mesmo 

dois dos homens mais chegados a Jesus 

fracassaram gravemente.  

Um deles foi Judas, que diante da ruína 

rejeitou a misericórdia e o perdão de Deus. E, ele 

até mesmo se autocondenou e se enforcou.  

O outro foi Pedro, que também fracassou 

horrivelmente, porém ele soube dar a volta por 

cima e receber a misericórdia e a graça de Deus e, 

como resultado, tornou-se o líder da igreja.  

Em 1 Coríntios 10.12 diz: “Assim, aquele 

que julga estar firme, cuide-se para que não 

caia!”  

É necessário que paremos de confiar em 

nós mesmos para mantermos a nossa confiança 

em Deus e, igual afirmamos na semana passada, 

confiarmos o nosso futuro a Deus.  

Atenção: Lembre-se que uma qualidade 

não vigiada pode se tornar em uma fraqueza 

dobrada.  

Devemos confiar em Deus e, sobretudo 

agirmos igual a Pedro, recebendo, assim, da graça, 

da misericórdia e do favor de Deus para as nossas 

vidas, superando com a ajuda de Deus todas as 

barreiras impostas.  

Entenda: É a nossa atitude diante do 

fracasso que fará toda a diferença. E, existem dois 

tipos de pessoas ao longo da história.  

1º) Aqueles que souberam superar 

fracassos; e  

2º) aqueles que apagaram suas histórias 

diante do fracasso. 

 

 

A verdade a ser lembrada é que o que 

apaga a nossa história na vida não é a morte, e sim 

o nosso comportamento em momentos que somos 

exigidos ao máximo.  

Veja por exemplo.  

Nos Estados Unidos um homem chamado 

Martin Luther King tem seu nome falado por 

todos com o maior respeito, porque diante da 

oportunidade de fracassar ele decidiu romper e ir 

além.  

Veja Daniel Berg e Gunnar Vingren, 

homens que na época de 1910 encontraram 

inúmeros desafios e tiveram algumas opções para 

fracassarem, mas eles escolheram manter sua 

caminhada avante e hoje estamos aqui vendo uma 

igreja como a Assembleia de Deus, pelo mundo, 

levando uma mensagem de paz e amor a quem 

tem conseguido alcançar.  

Entenda, não são os fracassos que 

destacam você, mas é a superação do fracasso que 

ti leva a um nível de respeito e influencia outras 

pessoas.  

Guarde isso: AS PESSOAS SEMPRE 

SE INDENTIFICAM COM AS NOSSAS 

DORES E SUPERAÇÕES E NÃO APENAS 

COM AS NOSSAS RIQUEZAS E 

OSTENTAÇÕES.  

Como Igreja do Senhor Jesus em nosso 

Estado nós devemos declarar que vamos avançar 

com determinação, e se houver fracassos, não 

viveremos envergonhados, pois agiremos igual a 

Pedro e superaremos os fracassos.  

Iremos cumprir uma grande missão dada 

por Jesus!  

Vivemos em tempos difíceis, mas 

declaramos que Maior é o que está ao nosso lado.  

Deus é bom o tempo todo! O Tempo todo 

Ele é bom!  

Por isso, afirmamos hoje em nossa 

reunião uns para os outros: “Não Pare! Não 

Desista! Deus está com você.” 

 

SEMANA 25 À 31 DE 

OUTUBRO DE 2021 

Pedro declarou: "Ainda que todos te abandonem, eu 
não te abandonarei!" Respondeu Jesus: "Asseguro-

lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes 
cante o galo, três vezes você me negará". Marcos 

14:29-30 


