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SÉRIE: INABALÁVEIS 

SEGUNDA-FEIRA: BLINDANDO A MENTE E O CORAÇÃO 

“E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as 

suas mentes em Cristo Jesus.”  Filipenses 4:7 

Não é difícil encontrar, em nossos dias, pessoas sem paz. Os desafios cada vez maiores 

e a pressão da realidade a nossa volta têm produzido no ser humano não só problemas 

físicos, mas também emocionais. O apostolo Paulo, na carta a igreja de Filipos, vai trazer 

uma poderosa liberação profética, nos permitindo hoje aprender e receber chaves para 

acessarmos o entendimento de verdades capazes de produzir proteção para nossa mente 

e coração através da paz que vem de Deus. Aqui vão elas: 

1- EXISTE PAZ DE DEUS PARA VOCÊ EM TEMPOS DE CRISE 

“E a paz de Deus...” Filipenses 4:7 

O primeiro detalhe importante do texto é a delimitação que Paulo faz ao se referir à paz, 

afim de deixar claro que não se trata de qualquer fonte de paz (como, por exemplo, a 

que o mundo oferece - João 14:27), mas a paz que vem de Deus.  

A paz do mundo é baseada, na maioria das vezes, no controle humano das situações 

da vida, e quando se perde o controle de alguma situação então se perde a paz. Esse 

tipo de “paz” normalmente é resultado de soluções claras para os problemas enfrentados 

no dia a dia, porém, desaparece em tempos de adversidade, se mostrando passageira 

e momentânea. 

2- ESTEJA PRONTO PARA VIVER A PAZ QUE TODOS DIZEM NÃO SER POSSÍVEL 

“...que excede a todo entendimento...” Filipenses 4:7 

Diferente da paz que se apresenta em soluções claras ou no controle humano, a paz 

que vem de Deus excede o entendimento. Isto quer dizer que ela não se limita a nossa 

razão humana, ou a nossa capacidade de compreendê-la e se torna inexplicável a ponto 

de permitir ter paz mesmo em tempos de guerra e dificuldades. 

“Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.” 

Isaías 26:3 

Nisto entendemos que a chave para acessar esta paz não é o entendimento, mas a 

confiança. Confiar em Deus é ter a certeza de que Ele continua no controle de todas as 

coisas e tem poder de guardar em perfeita paz aquele cujo propósito esta firme Nele.  

3- BUSQUE EM DEUS A PROTEÇÃO QUE A SUA MENTE E CORAÇÃO PRECISAM 

“...guardará o vosso coração e mente...” Filipenses 4:7 

Quantos ataques são direcionados a nossa mente e ao nosso coração todos os dias?  

São ataques à nossa esperança, confiança, alegria e fé! 

É impressionante que Paulo se utilize da expressão “guardar” quando se refere a mente e 

coração. Ninguém guarda o que não tem valor. 
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O coração, no contexto bíblico, não se refere ao músculo que bombeia sangue, mas na 

maioria das vezes faz referência à sede de nossos sentimentos e emoções. Nisto 

entendemos que quando nosso coração não está guardado nos tornamos vulneráveis a 

dor e as frustações, se tornando alvo fácil para depressão ou para uma vida amarga e 

rancorosa. 

“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.” 

Provérbios 4:23 

A mente, por outro lado, diz respeito ao raciocínio e construção do pensamento, e se 

relaciona com a capacidade de análise da realidade. E uma vez desprotegida se torna refém 

do medo. 

O diabo tem interesse em vencer o homem com investidas diretas em sua mente, assim 

como fez no Jardim do Éden, pois sabe que vencendo no campo da mente ele desvia o 

homem dos propósitos de Deus e o afasta da devoção a Cristo.  

“O que receio, e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a 

mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.” 

2 Coríntios 11:3 

Conclusão: A única forma de blindarmos nossa mente e o nosso coração é recebendo 

a paz que vem de Deus. 

Por isso, lembre-se sempre: 

- Existe paz de Deus para você em tempos de crise; Esteja pronto para viver a paz que 

todos dizem ser impossível; Busque em Deus a proteção que sua mente e coração 

precisam; Este é o poder da Paz que vem de Deus!  

Para reflexão: Ministrados por essa lição a pergunta a se fazer é: Sua paz tem sido 

momentânea, passageira ou duradoura e capaz de guardar sua mente e coração em 

tempos de adversidade? 

Para oração: Deus é a fonte da paz que precisamos e essa fonte é inesgotável. Por isso 

se hoje você, após fazer uma análise de sua própria vida, sente que não possui essa 

paz, reconheça que somente em Cristo somos guardados e protegidos, e esteja pronto 

para receber a paz de Deus, através de Jesus Cristo. Fale com Ele! 

Para aplicação: Paulo conclui o verso 7 não apenas dizendo que nosso coração e 

mente serão guardados, mas que serão guardados em Cristo. Por isso trazemos sobre 

você esta verdade para aplicar fé: guardado em Cristo não lhe resta mais o que temer! 

Para indicação: Ouça a música “Casa do Pão”, de Heloisa Rosa, em qualquer uma das 

plataformas musicais, e seja edificado através dela.  
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SÉRIE: INABALÁVEIS 

TERÇA-FEIRA: VIVENDO ALÉM DAS EXPECTATIVAS 

 “Senhor, ouvi falar da tua fama; temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em 

nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo; em tua ira, 

lembra-te da misericórdia.” 

Habacuque 3:1,2 

Estamos diante da oração de um profeta. O ofício profético no Antigo Testamento não 

necessariamente tinha a obrigação de interceder pelo povo como faziam os sacerdotes, 

mas sim trazer direção, uma ordem ou decreto divino. No texto que lemos, Habacuque vai 

liberar, de forma poética, princípios para estabelecer bases solidas, dentro de uma oração, 

como referencial para nós hoje. 

Você já parou para pensar que, quando criança, o nosso maior desejo é o brinquedo novo, 

porém, à medida que mudamos de ciclo e de fase as expectativas vão se alterando 

também? Não que esteja errado gerar expectativas, pelo contrário, as expectativas revelam 

nosso olhar para o futuro, para o mundo e para as pessoas a nossa volta. Todavia a 

pergunta importante para nós hoje é: O que fazer quando nossas expectativas são 

frustradas? Vamos pensar em algumas verdades que nos ajudarão.  

1 - A VIDA NÃO ACABA DIANTE DE EXPECTATIVAS FRUSTRADAS 

“Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras; mesmo falhando a 

safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no 

curral nem bois nos estábulos.” Habacuque 3:17 

 

A oração de Habacuque trabalha uma hipérbole, ou seja, um exagero, e a proposta do 

profeta é revelar a realidade de expectativas frustradas. Pois todos que plantam querem ver 

florescer, da mesma forma que todos que veem florescer querem presenciar a árvore 

frutificando, de igual forma quem constrói um curral quer vê-lo repleto de ovelhas, e bois 

nos estábulos, todavia não é isso que Habacuque sugere. No entanto, sempre há um dia 

seguinte, um novo amanhecer.  

A sequência do texto nos mostra duas situações que podem ser exercidas quando 

expectativas são frustradas, como veremos a seguir. 

2 - VOCÊ PODE ACESSAR A FONTE DE ALEGRIA E EXULTAÇÃO EM TEMPOS DE 

ADVERSIDADE 

“Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.” 

Habacuque 3:18 

Sabemos que diante de expectativas frustradas e da realidade difícil da vida as palavras 

que parecem fazer menos sentido são exultação e alegria. E quem sabe pareça para 

alguém que o profeta está forçando um pensamento positivo ou negando a realidade 

presente, mas não. É importante pensar e perguntar para o texto: 

- Como é possível ter alegria e exultação mesmo com expectativas frustradas? 
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O profeta não está negando a possível realidade difícil (verso 17), mas deixando claro que 

a sua fonte é o Senhor (verso 18). O nosso maior erro é basear nossa vida nas expectativas 

que geramos no nosso coração sobre situações ou acontecimentos. Se a nossa fonte é o 

Senhor podemos ter alegria e exultação mesmo com expectativas frustradas, pois Ele cuida 

de nós em todos os momentos e é a nossa maior segurança. 

3 – DEUS É A FORÇA PARA RECOMEÇAR 

“O Senhor Soberano é a minha força; ele faz os meus pés como os do cervo; ele me 

habilita a andar em lugares altos.” Habacuque 3:19 

Geralmente a primeira coisa que vai embora quando nossas expectativas são frustradas é 

a força de continuar! Porém, o profeta nos faz aceitar e crer que mesmo diante da realidade 

difícil Deus é a força de que precisamos quando nossos braços estão cansados e nosso 

coração se frustrou diante da realidade da vida. 

O texto diz que “o Senhor faz os meus pés como os do cervo, e ele é quem me habilita para 

andar em lugares altos”, ou seja, o Senhor nos prepara, nos ajuda e nos capacita a olhar 

além das situações. Ele nos capacita a não ficarmos presos nas circunstâncias, mas a 

pensar nas coisas que são do alto e viver nesse parâmetro.  

Conclusão: É desejo de Deus que tenhamos uma vida plena, sendo influentes e relevantes 

mesmo em tempos difíceis. Para tanto, vamos nos lembrar que: 

• A VIDA NÃO ACABA DIANTE DE EXPECTATIVAS FRUSTRADAS; 
 

• PODEMOS ACESSAR A FONTE DE ALEGRIA E EXULTAÇÃO MESMO EM 
TEMPOS DE CRISE; 

 

• DEUS É A FORÇA PARA RECOMEÇAR QUANDO TUDO PARECE PERDIDO; 

Para reflexão: Qual é a nossa reação quando as nossas expectativas são frustradas? 

O que aprendemos com o profeta Habacuque hoje? 

Para oração: Em nenhum momento o profeta orou pela colheita, pelo gado, ou por 

recursos financeiros (e isso não é errado), mas o único pedido do profeta em todo o 

capitulo foi:  

...aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica; na ira 

lembra-te da misericórdia. Habacuque 3:2 ARC 

O profeta sabia que se o avivamento chegasse traria resultados para todas as outras 

áreas necessárias. Peça a Deus hoje por um avivamento que toque a sua vida, sua casa, 

e igreja de Cristo. E assim, beneficiará todas as áreas vitais da sua vida e da sociedade. 

Para aplicação: A expectativa mais segura que podemos gerar em nossas vidas é viver 

no centro da vontade de Deus, por isso aplique na sua vida o hábito de buscar a boa, 

perfeita e agradável vontade de Deus para você. 

Para indicação: Nossa indicação é a canção: Todavia Me Alegrarei - Leandro Soares 
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SÉRIE: INABALÁVEIS 

QUARTA-FEIRA: PERMANECENDO INABALÁVEIS 

 “Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e 

permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.” Efésios 6:13 

 

Os desafios de cada geração são diferentes; vivemos em dias difíceis e não podemos negar 

a realidade dos desafios que enfrentamos hoje! O mundo nunca mais será o mesmo após 

esta pandemia e precisamos estar prontos, recebendo da Palavra de Deus toda instrução 

e ensino necessários para permanecermos inabaláveis. 

 

O apóstolo Paulo, no objetivo de cuidar da igreja de Cristo que estava em Éfeso, escreve 

uma preciosa carta lhes ensinando em ações práticas como enfrentar e vencer as 

adversidades da vida, as quais hoje também podemos aprender e aplicar em nossa 

realidade. 

 

1. RECEBA A ARMADURA QUE VEM DE DEUS 

 

Paulo está preso quando escreve aos efésios, guardado por escoltas de soldados romanos. 

Ele certamente escreve do que vê na porta da cela, um soldado romano portando capacete, 

couraça, cinturão, espada, escudo e sandálias. No objetivo de nos alertar que estamos em 

guerra, todavia não contra pessoas, ele nos exorta dizendo:  

 

“Por isso, vistam toda a armadura de Deus...” Efésios 6:13 

 

Nem sempre nós temos a realidade que desejamos, entretanto precisamos aprender a 

discernir e a trabalhar com a realidade que nós temos. Paulo nos deixa o segredo no texto 

nos mostrando que existem armaduras de Deus que vão nos proteger e nos permitir 

enfrentar e vencer quaisquer adversidades.  

 

Não enfrente qualquer batalha sem estar protegido e capacitado para isso! O estudo da 

Palavra de Deus e a oração, além da participação do que a igreja oferece em termos de 

estudos e cursos, nos ajudará a encontrar essa proteção.  

 

2. ESCOLHA RESISTIR 

 

“...para que possam resistir no dia mau...” Efésios 6:13 

 

Em uma guerra antiga, onde os exércitos se enfrentavam no campo de batalha, armados 

com espadas, lanças e flechas, vencer começava com uma decisão intencional de não 

recuar, mas resistir aos ataques aplicando toda força possível nisto. 

 

Paulo vai usar a expressão “resistir” no texto e nos ensinar que nem sempre vencer é 

avançar, dominar ou conquistar. Ele não diz: “Para que possamos avançar no dia mau”, ou 

então “dominar o dia mau”, mas sim “resistir o dia mau”. Existem fases na nossa vida que 

a única coisa necessária é resistir e não recuar. Por quê? Todo dia mau passa! 
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3. PERMANEÇA INABALÁVEL  

 

“...e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.” Efésios 6:13 

 

O resultado de alguém que se vestiu da armadura de Deus e escolheu resistir é se tornar 

inabalável. Todavia Paulo não diz que “seremos” inabaláveis, mas sim que 

“permaneceríamos” inabaláveis, por quê? Pois vestir-se da armadura e resistir é uma 

decisão diária que precisa ser renovada e encarada todos os dias. 

 

Só pode ser considerado inabalável aquele que foi exposto a grandes abalos sem ceder; 

experimentaremos isto em nossas vidas se escolhermos “permanecer” vestidos da 

armadura de Deus, “resistindo” todos os dias até a volta de nosso amado Jesus.  

 

Conclusão: É verdade que enfrentaremos dias maus, porém, não precisamos enfrentá-los 

de qualquer jeito, despreparados e sem armas! Você pode acessar em Deus proteção, 

enfrentando os desafios como nunca antes. Por isso lembre-se de que é preciso: 

 

- RECEBER AS ARMADURAS QUE VEM DE DEUS; 

- ESCOLHER RESISTIR; 

- PERMANECER INBALÁVEL. 

 

Para reflexão: Quando lutamos desprotegidos e desarmados nossa postura nunca é de 

vencedores, entretanto quando temos a certeza de estarmos guardados e com armas mais 

fortes e poderosas que os nossos adversários, enfrentamos e resistimos a qualquer 

adversidade.  

Por isso hoje precisamos nos vestir da armadura de Deus, escolhendo resistir e enfrentar 

cada desafio e adversidade da vida com a plena confiança e certeza de que agindo assim 

permaneceremos inabalavéis.  

Para oração: Através da oração somos respondidos e atendidos (Jeremias 33:3), e a 

oração transforma nosso coração e possibilita o caminho que nos permite acessar grandes 

coisas em Deus (2 Crônicas 7:14). Que em oração possamos clamar ao Senhor acessando 

toda proteção e armas que nos farão permanecer inabaláveis. 

Para aplicação: Quantas vezes somos pressionados pelas circunstâncias a recuar e 

desistir? Desistir da familia, desistir da igreja, desistir dos sonhos e projetos de Deus para 

nós e para nossa casa. A proposta hoje para você é: aplique estas verdades em sua vida e 

resista! 

Para indicação:  Indicação do filme: “Até o último homem”, dirigido por Mel Gibson 
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SÉRIE: INABALÁVEIS 

QUINTA-FEIRA: LIVRES DA PRISÃO DA ANSIEDADE 

 “Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo 

mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.” Mateus 6:34 

Vivemos em uma realidade extremamente nova e desafiadora, onde é possível perceber 

por pesquisas e dados estatísticos um número cada vez maior de pessoas presas pelas 

correntes da ansiedade, desenvolvendo doenças emocionais, quadros de depressão e 

síndromes como a do pânico. Parece que a expressão de Jesus nunca foi tão atual quando 

Ele diz “venham a mim todos os cansados e sobrecarregados”. 

Ao ler o texto em que nosso estudo se baseia, a primeira pergunta lógica que pode surgir 

é: Como não se preocupar quando tudo a nossa volta nos produz preocupações? A política, 

a economia, o grande índice de criminalidade, a pandemia! A verdade é que Jesus não 

mascarou a realidade, mas deixou claro que cada dia traria desafios difíceis. Todavia existe 

um caminho bíblico para que nossa vida não seja aprisionada pelas preocupações e pela 

ansiedade. Vamos juntos? 

1 –ESCOLHA CONFIAR NO CUIDADO DE DEUS 

“... o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal.” 

Mateus 6:34 

A ansiedade se torna uma prisão quando nos preocupamos com tudo aquilo que não 

podemos controlar. E quantas vezes nos preocupamos com coisas que não podemos 

controlar?  

O resultado de uma vida aprisionada pela ansiedade e pelas preocupações é a angústia. 

Em Mateus 6:34 temos o próprio Jesus mostrando que cada dia traria uma porção de mal 

em si mesmo, entretanto, da mesma forma que ele nos alertou sobre o mal de cada dia, Ele 

também nos prometeu que haveria cuidado de Deus sobre nós. 

“Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros; 

contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?” 

Mateus 6:26 

Haverá uma porção de mal em cada dia? Sim, e não podemos negar a realidade do que 

temos vivido, mas também haverá manifestações do cuidado de Deus em cada dia! Você 

precisa se apegar a isso e fundamentar suas emoções e seus pensamentos nessa verdade. 

Assim com Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo vai cuidar da minha e da sua 

vida em cada novo dia. 

2- ESCOLHA SER LIVRE DE TODA ANSIEDADE 

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. “1 Pedro 

5:7 

O apóstolo Pedro, tratando sobre o tema, libera uma expressão importante, quando diz que 

devemos “lançar a ansiedade”, indicando que a ansiedade está conosco mas não precisa 

ser parte de nós, é como um fardo, um peso que carregamos às vezes sem perceber. O 
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imperativo de lançar vem trazendo em sequência uma razão como causa da ação: Deus 

tem cuidado de tudo, por isso a ansiedade e as preocupações não são necessárias, livre-

se delas hoje! 

Se Deus é quem cuida de mim eu posso me ver livre de todo peso, de todo fardo e de toda 

ansiedade, lançando minhas cargas sobre Deus e descansando na certeza de seu cuidado. 

É uma decisão intencional de deixar para Deus o agir em coisas que estão fora de nossas 

mãos e controle, e confiar. Entretanto é preciso estar alerta pois seremos tentados em todo 

tempo a acumular novos fardos, e não os carregar deve ser uma decisão que precisamos 

tomar todos os dias. 

3- DEFINA SUAS PRIORIDADES  

“Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas 

lhes serão acrescentadas.” Mateus 6:33 

Prioridades desajustadas produzem fardos novos e desnecessários para nossa caminhada 

diária. Quando abrimos mão do que é prioridade e buscamos coisas necessárias (porém 

não prioritárias) vivemos no limite de nossa capacidade, fazendo tudo com a força debilitada 

de nossos braços e no final nos sentimos sozinhos, cansados, sobrecarregados e 

precisamos nos voltar a expressão de Jesus no início: “Venham a mim...” 

A nossa prioridade deve ser o Reino de Deus, nossa comunhão e nosso relacionamento 

com Ele, o desenvolvimento do conhecimento de quem Deus é, o desenvolvimento de quem 

nós somos no Reino Dele. E assim, nossa maneira de enxergar a vida, o mundo e as 

pessoas mudarão. Nossos sonhos, desejos e prioridades serão ajustados ao que Ele tem 

para nós e como diz o texto, as demais coisas nos serão acrescentadas, tome isso como 

uma promessa! 

Conclusão: O desejo de Deus é que sejamos livres para viver uma vida plena e abundante, 

por isso não se esqueça: 

- ESCOLHA CONFIAR NO CUIDADO DE DEUS; 

- ESCOLHA SER LIVRE DE TODA ANSIEDADE; 

- DEFINA SUAS PRIORIDADES SEGUNDO A ORIENTAÇÃO DE JESUS. 

Para reflexão: Uma pessoa que carrega e arrasta por onde vai sua ansiedade se torna 

refém dela. E a pergunta hoje é: Por quanto tempo mais você vai querer carregar seus 

fardos pesados ao invés de entregá-los a Deus? 

Para oração: Depois de ser ministrado por essas verdades Bíblicas você pode sim, hoje 

em oração, lançar suas cargas diante de Deus e se ver livre das cadeias da ansiedade.  

Para aplicação: Estabeleça essas verdades em seu coração e declare a si mesmo o quanto 

você acredita e decide confiar no cuidado de Deus sobre sua vida, sua casa e sua familia. 

Para indicação: Ouça a canção “Não tenhas sobre ti”, no arranjo de Paulo Cesar Baruk, 

com Laura Soughelis.  
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SÉRIE: INABALÁVEIS 

SEXTA-FEIRA: SUA FÉ INABALÁVEL 

 “Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão 

que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com 

lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo.” Filipenses 3:17-18 

Introdução 

Desde a época da igreja primitiva, a oposição ao evangelho é um dos gigantes que tentam 

se levantar para nos amedrontar e impedir de seguirmos. No entanto, nos dias atuais, os 

inimigos da cruz de Cristo, muitas vezes não se apresentam como tal. 

Propostas aparentemente legítimas, estão buscando tirar a atenção e desviar o nosso foco 

do Alvo. E quando menos percebemos, já estamos ilhados num lugar de sequidão. 

Ao tomarmos tal decisão, de proteger a nossa fé, certamente nos blindaremos destas 

situações que tentarão nos fazer sutilmente perder a rota! 

“‘Tudo me é permitido’, mas nem tudo convém. ‘Tudo me é permitido’, mas eu não 

deixarei que nada domine.” 1 Coríntios 6:12  

Feche seus olhos por um minuto. Veja com os olhos do seu coração tudo o que Deus 

sonhou para você.  

Deus te chamou para a grandeza. Deus te chamou para ser um farol entre as nações. 

Começando por sua casa, sua rua, sua empresa. 

“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.” Mateus 5:16 

A seguir apresentamos três princípios que nos ajudarão a manter a nossa fé protegida e 

inabalável: 

1. Reafirme diariamente a quem você pertence e serve. Gal 1:1  

“Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas 

por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos.” Gal 1:1 

Que maravilhoso é saber que nós pertencemos ao Senhor e que para ele não há 

impossíveis! 

Quando mantemos esta verdade fresca em nossa memória, não temos tempo para ficar 

lamentado de situações que são tão pequenas e insignificantes perto de quem é o nosso 

Pai. 

2. Reafirme diariamente quem é a sua família. Gal 1:2 

“E todos os irmãos que estão comigo.” Gal 1:2 

A igreja não é simplesmente um lugar para se frequentar, mas sim, uma família para 

pertencer! 
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Através das celebrações, ministérios e células, temos cultivado uma grande e unida família. 

Se você se manter envolvido e ativo nestes ambientes, certamente sua fé estará segura e 

o seu coração em paz. 

3. Reafirme diariamente a sua declaração de fé. Gal 1:3-5 

“A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se 

entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar desta presente 

era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo 

o sempre. Amém.” Gal 1:3-5 

Quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, então naturalmente nos afastamos 

dos maus pensamentos e desejos perversos. 

Quantas oportunidades Deus tem colocado diante de você para compartilhar sua fé? 

Na fila do supermercado, no ponto de ônibus, na rua onde você mora, nos demais 

ambientes onde podemos desfrutar da companhia de outras pessoas, vamos aproveitar 

todas as oportunidades para derramar do amor de Deus.  

Conclusão: Não abriremos mão de tudo o que Jesus já conquistou por nós na cruz!  

Sabendo quem somos e a quem pertencemos, em unidade com a nossa família espiritual 

e estando sempre prontos para responder a razão da nossa esperança, nada poderá nos 

paralisar e impedir de viver do melhor de Deus. 

Para reflexão: O que tem buscado desviar o seu foco do Alvo? O que eu posso fazer hoje 

para fortalecer a minha fé? 

Para oração: Vamos pedir ao Senhor para nos esconder debaixo das suas asas, nos livrar 

de toda armadilha das trevas e também para que ele nos ajude a manter nossa fé protegida 

e inabalável. 

Para aplicação: Vamos todos nos comprometer a alimentar nossa fé, faça seu devocional 

diariamente, pratique a oração, ouça louvores, participe das programações da igreja, cresça 

com as oportunidades que Deus te oferece.  

Para indicação: Ouça a música “Rompendo em fé” 

 

 

 

 

 

 

 

 


