UMA IGREJA QUE AMA A DEUS,
RELACIONA SE COMO UMA FAMILIA E
FORMA DISCIPLULOS
QUESTÃO
Precisamos ser FORTALECIDOS NO SENHOR? Leia Joel 3.10
APRENDENDO
- Introdução: O profeta Joel chama o povo para a luta e desafia a todos para se
fortalecerem. Como nos fortalecer?
1- Sendo humilde: II Samuel 3.39
Davi foi humilde e se humilhou quando foi perseguido. Reconheceu sua fraqueza.
Por isso Deus lhe exaltou, “pois todo o que se exalta será humilhado; e o que se
humilha será exaltado” (Lucas 14.11).
Seja humilde e reconheça suas fraquezas!
2- Através da oração: Salmos 142.6
A oração é uma força imbatível. Através da oração somos fortalecidos. Quando
oramos também devemos confessar nossas fraquezas a Deus e pedir que nos
fortaleça.
A oração te fortalece em suas fraquezas.
3- Pelo poder de Deus: II Coríntios 12.9,10
A fraqueza humana é superada pelo poder de Deus, por isso Deus se agrada dos
pequeninos (Mateus 11.25) para usar o seu poder. Com o poder de Deus um menino
vence um gigante (I Samuel 17.45).
Quando se sentir fraco clame pelo poder de Deus!
4- Buscando união: II Coríntios 13.9
O apóstolo Paulo declara que o povo de Deus é forte e se reconhece como uma
pessoa fraca (I Coríntios 4.10). Mas quando estamos em união somos fortalecidos
(Salmos 133). Se uma pessoa ficar sozinha, logo vai se enfraquecendo.
Não fique sozinho, busque ajuda!

PARA REFLETIR
Deus quer fortalecer a sua vida, por isso você também deve reconhecer que é fraco,
mas declarar: eu sou forte!
APLICAÇAO
Veja em áreas de sua vida, que você precisa ser fortalecido e orem juntos para que A Palavra
de Deus opere com Poder
FINALMENTE
Dedique um tempo de oração para que um fortaleça o outro, e que seja uma marca da sua
família, da seu (GA) e de cada um dos membros do seu grupo.

