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SÉRIE: FÉ VITORIOSA.  

SEGUNDA-FEIRA – A FÉ QUE FORTALECE A MINHA HUMANIDADE 

Vamos iniciar essa série de meditações que terá duas semanas. Oro para que nesse tempo a nossa fé 

aumente e gere os frutos na nossa vida.  

“Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala 

em todo lugar a fragrância do seu conhecimento” 

2 Coríntios 2:14 

 

“Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa 

fé.”    1 João 5:4 

 

Em Cristo, você recebeu uma fé poderosa, funcional, verdadeira e prática! 

 

Todos precisamos ter uma fé viva e saudável, para viver neste mundo e na eternidade! 

 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que 

recompensa aqueles que o buscam.”  Hebreus 11:6 

 

Vivemos em um mundo cheio de fé! Fé exotérica, panteísta, mística, mágica, religiosa, humanista... fé 

teórica, filosófica, humanística, conformista, pacifista... Mas, qual foi a fé que Jesus, nosso Rei de Amor, 

nos ensinou? 

 

“Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana,  

mas no poder de Deus.”    1 Coríntios 2:5 

 

A nossa carne, está espiritualmente caída pelo pecado, e precisamos estar atentos porque a nossa 

religiosidade pode nos trazer orgulho, mas a real fé, vitoriosa em Jesus, nos trará humildade e 

humanidade. 

 
“Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a 

humildade. ”  John Stott 
 
A fé em Cristo não remove nossa humanidade, remove nosso pecado.  
 

Embora eu esteja neste mundo, não pertenço a ele. Sou de Deus. A minha cidadania é celestial.  

Enquanto eu viver neste mundo, habitará em mim “Aquele que é Maior”. Maior é aquele que está em mim 

do que aquele que está no mundo (1 Jo. 4:4). E lutarei contra o orgulho, vaidade, religiosidade, 

incredulidade, vaidade e prepotência. 

Jesus veio para que o pecado morresse em mim, e não a personalidade que Deus criou em mim, para que 

eu fosse o que Ele desejasse fazer em mim e a partir de mim. 

Quando falamos de uma fé vitoriosa em Cristo, não estamos falando de uma fé triunfalista, cheia de 

eufemismos humanos, mas uma fé viva, operosa, que funciona, que faz sentido, que impulsiona, move, 

alimenta, abençoa e transforma.  

 

A FÉ QUE FORTALECE A MINHA HUMANIDADE 

Mateus 14:23-36 (Evento em que Pedro começa a andar sobre as águas) 

 

A FÉ VITORIOSA EM CRISTO VAI TE AJUDAR A... 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/2/14+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/hb/11/6+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/2/5+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/14/23-36+
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1. TER ENCONTROS DE SOLITUDE COM DEUS - v. 23a  

“Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar.” 

 

Se você está só correndo está na hora de, biblicamente, também parar para o Encontro. 

 

A FÉ VITORIOSA EM CRISTO VAI TE AJUDAR A... 

 

2. ENFRENTAR DIAS DE VENTOS CONTRÁRIOS - v. 24b, 25 

“Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado 

pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre 

o mar.” 

 

3. CONFRONTAR SEUS MEDOS - v. 26 

Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram:  

"É um fantasma! " E gritaram de medo. 

 

4. SUPERAR SUAS DÚVIDAS - v. 27 

Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu. Não tenham medo! " 

"Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas". 

 

5. ULTRAPASSAR SEUS LIMITES - vs. 28-31 

"Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, 

quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me! " 

Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, porque você 

duvidou? " 

 

6. VENCER SUA INCREDULIDADE HUMANA - v. 32  

“Quando entraram no barco, o vento cessou.” 

Não pare, prossiga... 

 

“Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à 

maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.”  Efésios 4:13 

 

7. TESTIFICAR DO PODER DE JESUS - v. 33 

“Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és  

o Filho de Deus". 

 

8. SER PARTE DA RESPOSTA PARA A DOR DO MUNDO - vs. 34-36 

 

“Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genesaré. Quando os homens daquele lugar 

reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. 

Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto; e todos os que nele tocaram foram 

curados.” 

 

CONCLUSÃO 

Qual a direção você tem tomado em sua vida? 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/4/13+
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A direção da fé vitoriosa é esta... 

 

“Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi NA DIREÇÃO DE JESUS.” 

 

E aí? Vamos juntos? 

SÉRIE: FÉ VITORIOSA.  

TERÇA-FEIRA – FÉ QUE DEFINE A MINHA IDENTIDADE 

A Fé Vitoriosa Reafirma minha IDENTIDADE 

Efésios 5:1-20 

“Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. ” Efésios 

5:8 

 

A Fé Vitoriosa DEFINE a minha IDENTIDADE de... 

1. FILHO AMADO DE DEUS - v. 1 

“Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados,” 

 A Fé Vitoriosa DEFINE a minha IDENTIDADE de... 

2. CRISTÃO RESGATADO PELO AMOR - v. 2 

“E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de 

aroma agradável a Deus.” 

“andai em amor” – Edição Revista e Atualizada de Almeida. 

É assim que um resgatado pelo amor anda e vive! 

A Fé Vitoriosa DEFINE a minha IDENTIDADE de... 

3. SANTO REGENERADO E GRATO PARA A GLÓRIA DE DEUS – vs. 3-4 

“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual nem de qualquer espécie de 

impureza nem de cobiça; pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nem 

conversas tolas nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. ” 

A Fé Vitoriosa DEFINE a minha IDENTIDADE de... 

4. SERVO FIEL E OBEDIENTE - vs. 5-6 

“Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral nem impuro nem ganancioso, que é idólatra, 

tem herança no Reino de Cristo e de Deus. 

Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os 

que vivem na desobediência.” 

A Fé Vitoriosa DEFINE a minha IDENTIDADE de... 

5. DISCÍPULO MADURO - vs. 10 

Pela fé com Cristo... 

- Tenho discernimento: v. 10 
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“E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.” 

 

- Sou Frutífero em obras: vs. 11-13 

“Não participem das obras infrutíferas das trevas; antes, exponham-nas à luz. 

Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. 

Mas, tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas.” 

- Sou Ativo no ministério: v. 14 

“Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá 

sobre ti". 

- Sou Sábio no procedimento: vs. 15-16 

 

“Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, 

aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.” “Portanto, não sejam 

insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.” 

 

- A Fé Vitoriosa DEFINE a minha IDENTIDADE de... 

6. MINISTRO CONSAGRADO CHEIO DO ESPÍRITO - vs. 18-20 

“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando 

entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando 

graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.” 

Um ministro da nova aliança, pela fé, rejeitou uma vida de hedonismo, entregue à bebida e aos vícios, 

escolhendo uma maneira diferente de viver.  

Espiritual, adorador, grato e fiel ao nome do Senhor! 

Uma flecha inflamada enviada para servir a nova aliança atingindo em cheio os planos de satanás e 

expandindo o Reino de Deus.  

CONCLUSÃO 

É exatamente isto que EU SOU EM CRISTO. 

O diabo quer te enfraquecer, mas Deus te deu uma fé vitoriosa Nele.  

Pela fé em Cristo você se tornou...Filho, resgatado, santo, servo, discípulo, ministro da nova aliança!  

Você possui uma IDENTIDADE bem clara e definida diante do mundo.  

A Bíblia é a Palavra da fé, creia no que a Bíblia diz que você é.... Nela está sua real identidade.  

“Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão; antes, trabalhei 

mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.”  1 Coríntios 15:10 

SÉRIE: FÉ VITORIOSA.  

QUARTA-FEIRA – REFRIGERA MINHA ALMA! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/15/10+
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“Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como 

está escrito: "O justo viverá pela fé".  Romanos 1:17 

“A fé não é a crença de que Deus fará o que você quiser.” 

Max Lucado  

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA 

“Refrigera a minha alma”   Salmos 23:3 – ARA “Restaura-me o vigor”  Salmos 23:3 - NVI 

 

“O Senhor é o meu Pastor” 

Que palavras lindas, sábias e poderosas, cuja beleza ímpar, parece nos arrebatar a viajar pelos campos 

verdes e os ribeiros cristalinos do antigo Israel. 

O Salmo 23, escrito em uma linguagem poética, traz em seus versos, significados profundos sobre o zelo 

do Senhor, para com seus filhos.  

Este texto foi escrito pelo rei Davi, que foi pastor em sua juventude. Davi estava cuidando de suas 

ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa de seu pai Jessé, para ungir um novo rei. 

“Davi ia e voltava de Saul, para apascentar as ovelhas de seu pai em Belém.”  

1 Samuel 17:15 

Temos uma fé vitoriosa, porque nela descansamos sob os cuidados de um Deus amoroso, que é um BOM 

PASTOR.  

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

1. PORQUE ME ENSINA QUE EU SOU OVELHA - v. 1a 

“O Senhor é o meu pastor,” 

O Senhor só será pastor de quem se submeter como ovelha de seu pastoreio. 

Davi revela aqui “o segredo” do sucesso do seu reinado. Ele foi o chefe do maior reino que Israel já teve. 

O próprio Messias seria conhecido como “o filho de Davi”. 

Estes versos falam da paz, estabilidade e felicidade daqueles que aceitam a liderança divina em suas 

vidas. 

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

2. PORQUE ME ENSINA A TER DEPENDÊNCIA - v. 1b 

“De nada terei falta. ” 

Jesus certa vez ilustrou o carinho e o cuidado do Pai em prover e atender todas as necessidades materiais 

dos seus discípulos.  

Ele tem cuidado de nós, e reforça que devemos estar constantemente na sua dependência, confiando na 

sua providência divina. 

“Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai 

celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? ” Mateus 6:26 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/1/17+
https://www.bibliaonline.com.br/aa/sl/23/3+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/23/3+
https://rudecruz.com/parabolas/a-oracao-do-pai-nosso-evangelico/
https://rudecruz.com/parabolas/a-parabola-do-joio-e-do-trigo/
https://rudecruz.com/parabolas/a-parabola-do-joio-e-do-trigo/
https://rudecruz.com/parabolas/as-bem-aventurancas/
https://rudecruz.com/genesis/as-palavras-tem-poder/
https://rudecruz.com/parabolas/a-parabola-da-ovelha-perdida/
https://rudecruz.com/parabolas/a-parabola-da-ovelha-perdida/
https://www.bibliaonline.com.br/aa/1sm/17/15+
https://rudecruz.com/milagres/jesus-e-a-mulher-samaritana/
https://rudecruz.com/parabolas/as-bem-aventurancas/
https://rudecruz.com/reis/eliseu-ressuscita-o-filho-da-sunamita/
https://rudecruz.com/parabolas/o-pao-que-desceu-do-ceu/
https://rudecruz.com/parabolas/o-pao-que-desceu-do-ceu/
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A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

3. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR DESCANSO - v. 2a 

“Deitar-me faz em verdes pastos” 

O PECADO CANSA E A FÉ DESCANSA. 

O Mestre tem o alimento espiritual que sacia a nossa fome. As suas palavras são espírito e vida, o 

verdadeiro pão que desceu do céu. Esta é nossa fé vitoriosa.  

“Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens.”    João 

10:9 

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

4. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR SATISFAÇÃO - v. 2b 

“Guia-me mansamente a águas tranquilas.” 

Guia-me mansamente a águas doces e calmas. 

O MUNDO E O PECADO SÃO INSACIÁVEIS! 

A palavra é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de águas vivas, que 

jorra para a vida eterna. 

“Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele 

uma fonte de água que salte para a vida eterna. ” João 4:14 

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

5. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR ALÍVIO - v. 3 

“Refrigera a minha alma;” 

Sou renovado pela fé vitoriosa em meu pastor, que refrigera o calor do meu coração. 

Todos precisamos de alivio neste momento. O Bom Pastor traz remédio para nossos aflitos corações.  

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

6. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR JUSTIÇA - v. 3b 

“Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.” 

Guia-me pelas veredas da justiça! 

As veredas são passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se nem para a 

direita, nem para a esquerda. 

É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre pra frente, até 

chegar ao aprisco, sob a liderança e a proteção do pastor. 

E o Senhor nos convida e trilhar pelo caminho da retidão e da justiça. O caminho que leva a Deus 

realmente é estreito, não se pode olhar para os lados, é preciso prosseguir em direção ao alvo, que é 

Jesus. 

https://rudecruz.com/parabolas/o-pao-que-desceu-do-ceu/
https://rudecruz.com/milagres/jesus-e-a-mulher-samaritana/
https://rudecruz.com/parabolas/a-parabola-do-joio-e-do-trigo/
https://rudecruz.com/salmos/lampada-para-os-meus-pes-e-a-tua-palavra/
https://rudecruz.com/parabolas/vos-sois-o-sal-da-terra-e-luz-do-mundo/
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“E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.” Mateus 

7:14 

E o supremo Pastor nos revela que Ele mesmo é o caminho, pelo qual devemos viver e caminhar. 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.”  João 

14:6 

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte! 

 A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

7. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR SEGURANÇA - v. 4 

“Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo;” 

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

8. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR CONSOLO - v. 4c 

“A tua vara e o teu cajado me consolam.” 

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

9. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR ABUNDÂNCIA - v.5 

“Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos,” 

A FÉ VITORIOSA REFRIGERA MINHA ALMA.... 

10. PORQUE ME ENSINA A ENCONTRAR UNÇÃO - v. 5b 

“Unges a minha cabeça com óleo,” 

Que palavra de fé, nossa fé vitoriosa em Cristo nos traz! Que bom alimento. Esta fé nos sustenta.  

Creia, a despeito do que vier acontecer.  

Você é uma OVELHA DO BOM PASTOR e por isto; viva em dependência Dele e você nunca ficará 

decepcionado nem se sentirá abandonado. Você terá sempre: Descanso, Satisfação, Alivio, Justiça, 

Segurança, Consolo, Abundância e Unção.  

 

CONCLUSÃO 

“Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida;” “E habitarei 

na casa do SENHOR por longos dias.” Salmos 23:6 

SÉRIE: FÉ VITORIOSA.  

QUINTA-FEIRA – RESTAURA MINHAS EMOÇÕES 

 
“De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos perplexos, mas não 

desesperados; somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. Trazemos 

sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso 

corpo. ”   2 Coríntios 4:8-10 

 

https://rudecruz.com/exodo/as-tabuas-com-os-dez-mandamentos/
https://rudecruz.com/exodo/o-tabernaculo-a-casa-de-deus/
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/4/8-10+
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“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.”  

Provérbios 4:23 

 

“Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior.”  

2 Coríntios 11:28 

 

Como está seu estado emocional? Como está seu mundo interior? Seus sentimentos, emoções e coração? 

Se tem uma coisa que você não pode esconder é o seu estado emocional. Está estampado no seu rosto! 

Vamos com fé em direção à nossa retomada das emoções saudáveis. 

 

E por isto, Paulo já nos deixou um recado poderoso, para lidarmos com nossas emoções... 

 

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus. ”   Filipenses 4:6 

 

Atitudes PRÁTICAS que vão prevenir você de ter problemas/crises emocionais:  

 

a. Evite julgar as intenções e motivações das pessoas. 

- Não entre no jogo do certo e errado. Só Deus pode fazer isto. 

- Cuide das suas intenções e motivações! 

 

b. Evite falar precipitadamente. 

c. Evite fazer comparações com outras pessoas. 

 

d. Evite viver para agradar as outras pessoas. 

 

e. Cuide do ritmo que você corre. 

 

 - QUANDO VOCÊ ESTÁ NO LIMITE, OU ALIVIA OU VAI ESTOUTAR. 

 

f. Tenha bons hábitos alimentares. 

 

g. Visite seu médico regulamente. 

  

h. Faça exercícios regulamente.  

 

i. Procure dormir bem e tirar seu dia de folga. 

 

A FÉ VITORIOSA RESTAURA MINHAS EMOÇÕES! 

 

Para que a Fé Vitoriosa em Cristo restaure suas emoções... 

 

1. MANTENHA O SEU CORAÇÃO BOM e ABERTO. 

 

“O SENHOR detesta os perversos de coração. ”  Provérbios 11:20 

 

Não feche o seu coração para as pessoas da sua vida. 

 

E em especial, livre-se da MÁGOA. Este elemento é altamente tóxico para suas emoções.  

“Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. ” Gênesis 27:41 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/6+
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E nunca tenha inveja das pessoas. A inveja é diabólica, destruidora. 

 

Para que a Fé Vitoriosa em Cristo restaure suas emoções... 

 

2. ESCOLHA PERDOAR COMO DEUS PERDOA. 

 

- Deus perdoa INSTANTANEAMENTE. 

 

Deus está mais disposto a nos perdoar, do que nós em pedir-Lhe perdão. Isto é totalmente diferente do 

perdão humano.  

 

“Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por 

isso não os abandonaste. ”  Neemias 9:17b 

 

- Deus perdoa COMPLETAMENTE.  

Pode-se soletrar T-U-D-O! Uma vez tendo pago uma conta, eu me esqueço dela. Deus faz a mesma coisa. 

Deus perdoa o seu pecado uma vez que você peça a Ele que o perdoe, pela fé em Jesus Cristo. "Conta 

paga!"  

 

"Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados."  

Jeremias 31:34b 

 

Você precisa perdoar tudo nos outros e em você mesmo. Tem muita gente sofrendo tremendamente 

porque não consegue se perdoar. 

 

- Deus perdoa REPETIDAMENTE.  

 

Você alguma vez já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Existe somente uma saída - CRER em 1 

João 1:9 e agir de acordo: 

 

“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de 

toda injustiça. ” 

 

Você não tem que esperar ser perfeito antes de pedir perdão. O perdão não cuida das coisas futuras. Ele 

apenas limpa o passado. Mantenha uma estrita prestação de contas para com Deus. 

 

Simplesmente entenda que Ele te ama incondicionalmente! 

 

- Deus perdoa GRATUITAMENTE.  

 

Existe alguma coisa de graça? De jeito nenhum! Mas o perdão é gratuito para nós.  

A condição está em Efésios 2: 8-9:  

"Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das 

obras, para que ninguém se glorie". 

 

Para que a Fé Vitoriosa em Cristo restaure suas emoções... 

 

3.  DECIDA AMAR COMO JESUS AMA. 

 

Veja o amor de Jesus por Pedro, e assim também é o amor Dele por você e por mim... 
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Um amor tão grande que o colocou como Pedra da sua igreja! 

 

Mateus 16:18 – "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as 

portas do inferno não prevalecerão contra ela;" 

 

- Lembre-se, Jesus sempre nos ama, mesmo quando... 

 

1. Nosso temperamento decepciona - João 18:10 

 

“Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha 

direita.” 

2. Nosso caráter decepciona - Lucas 22:33-34 

 

Mas ele respondeu: "Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte".  Respondeu Jesus: "Eu lhe 

digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece" - Lucas 22: 33-34. 

 

- Lembre-se, Jesus sempre nos ama, mesmo quando... 

 

3. Nosso emocional desequilibra - Mateus 17:4 

 

“Então Pedro disse a Jesus: "Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas: uma para ti, 

uma para Moisés e outra para Elias". 

 

4. Nossa fé vacila - Mateus 14:29-30 

 

"Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco, e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. 

Mas, sentindo o vento, teve medo; e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me." 

 

- Para que a Fé Vitoriosa em Cristo restaure suas emoções... 

 

CONCLUSÃO 

 

Nem todas, mas muitas das suas emoções danificadas são fruto das escolhas do pecado. 

 

Hoje é tempo de arrependimento e mudança de vida. 

NÃO HÁ NADA QUE A PRESENÇA DE JESUS NÃO POSSA CURAR! 

 

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para 

que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, 

Jesus. ”  Atos 3:19,20 

 

Para construir uma vida melhor, você não precisa de mais nada, você tem tudo, porque você tem Jesus. 

 

A partir de hoje, decida construir uma vida emocional saudável, cuide de seu interior, cuide de seu coração 

mantendo-o aberto para Deus e para as pessoas ao seu redor. 

 

SÉRIE: FÉ VITORIOSA.  

SEXTA-FEIRA – ALIVIA MINHA DOR 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/3/19,20+
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A FÉ VITORIOSA ALIVIA A MINHA DOR 

“Registra, tu mesmo, o meu lamento; recolhe as minhas lágrimas em teu odre; acaso não estão 

anotadas em teu livro?”   Salmos 56:8 

 

Toda dor que chega até você, chega primeiro ao coração de Deus. 

 

Como eu posso transformar a minha dor em algo para o meu bem, por meio de uma FÉ VITORIOSA 

EM CRISTO? 

 

- DEUS USA A DOR PARA IMPULSIONAR VOCÊ. 

 

“Os golpes e os ferimentos eliminam o mal; os açoites limpam as profundezas do ser. ”  

 Provérbios 20:30 

 

NÃO MUDAMOS QUANDO VEMOS A LUZ. MUDAMOS QUANDO SENTIMOS O CALOR 

 

 DEUS USA A DOR PARA DIRECIONAR VOCÊ. 

 

“Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus 

filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? ”   Hebreus 12:7 NBV 

 

Veja a palavra "educar". Algumas vezes, a única maneira de educar e de treinar é através da dor.  

Aristóteles certa vez disse:  

"Algumas coisas nós só aprendemos por meio da dor”. 

 

Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres,  

mas Ele GRITA conosco através da nossa dor. 

 

- DEUS USA A DOR PARA TRANSFORMAR VOCÊ. 

 

“Eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento para deixá-los puros, como a prata é purificada na 

fornalha. ”  Isaías 48:10 NBV 

 

Em outras palavras, a dor é uma ferramenta de medida. Deus usa a dor para te ajudar a ver como você é 

por dentro. Por exemplo, quando experimento a dor, a maneira como reajo a ela mede a minha fé.  

Você realmente não sabe o que está dentro de você  

até que tenha encarado o teste da dor. 

 

A DOR É UM TESTE. ELA EXPÕE VOCÊ, SEM FILTROS. 

 

Um dos testes mais poderosos, em relação à dor, será o teste do seu caráter. Quando a dor chegar, você 

terá duas opções: ir para a verdade ou se afastar dela. 

 

Analise o seu interior, em meio à dor, e cresça como uma pessoa aprovada por Deus, de dentro para fora. 

 

- DEUS USA A DOR PARA AMADURECER VOCÊ. 

“Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque, quando a perseverança 

de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de 

caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. ” 

 Tiago 1:4 NBV 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/56/8+
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A DOR É O ALTO CUSTO DO CRESCIMENTO! 

Nós queremos o produto sem o processo. O que é o produto? Nós queremos maturidade, estabilidade 

emocional, saúde, confiança, sentido e significância. Queremos propósito de vida, mas não queremos o 

processo que é doloroso, que traz sofrimento e os tempos difíceis. Nós queremos toda a estabilidade e a 

totalidade das emoções, mas não queremos ir através do processo. Você não pode tomar um atalho. 

 

Aquela coisa que mais desencoraja você é a que Deus usa para desenvolver você e isto não é um 

acidente. 

 

- PORQUE VOCÊ TEM UMA FÉ VITORIOSA EM CRISTO... 

 

1. NÃO FUJA DA DOR. 

“Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. ”  Lucas 2:19 

 

Você pode não entender como Maria, e como Jesus, até pedir para não passar pela dor, mas não pode 

gerenciar, fugindo da sua dor. Precisa enfrentar e atravessar.  

 

Se na perspectiva de Deus a dor pode gerar coisas boas em nossa vida, vamos ao encontro Dele. 

 

Não desista... A sua história ainda não terminou! 

 

Se está difícil é porque ainda não chegou ao fim! 

 

- PORQUE VOCÊ TEM UMA FÉ VITORIOSA EM CRISTO... 

 

2. NÃO CULPE DEUS. 

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito.”    Romanos 8:28 

 

Deus nunca despreza uma dor! 

3. FALE MENOS. 

“Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. ”   Provérbios 21:23 

 

Tem gente que fala demais. Muitas das nossas dores do coração são causadas pela boca aberta. Em muitas 

situações da vida, menos é mais, e ouvir, aquietar-se pode ser salvador.  

 

4. RECORRA A JESUS. 

“Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda.  

E disse: "Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento". Mateus 8:5-6 

 

Só Jesus pode sanar de fato nossa dor, porque Ele realmente nos entende.  

 

CONFIE SUA DOR PARA QUEM RESOLVE E NÃO PARA QUEM A AMPLIA. 

 

CONCLUSÃO 

Chega de dor! É hora de você ser conduzido por Aquele que é capaz de cuidar de você e usar as dores 

inerentes da vida em algo para o seu crescimento. 

 

Quer isso para você?! Recorra a Ele! É ele que resolve! Que tenhamos uma FÉ VITORIOSA!  

Semana que vem continuaremos com esse tema em outras áreas, não perca!  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/19+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/28+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/pv/21/23+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/8/5,6+

