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A capacitação de Deus.
Atos 17: 24 ao 28
O apostolo Paulo depois de ter feito uma peregrinação pela Grécia
chegou a seguinte conclusão de que a idolatria tinha tomado de
forma contundente a cultura daqueles pais.
Tamanha foi a sua alegria ao chegar em Atenas.
Ele percebe um grupo de pessoas cultuando o Deus de desconhecido.
“Porque, passando eu e observando
os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que
estava escrito: AO DEUS DESCONHECIDO”.
Paulo se enche de entusiasmo e esperança. E vê que aquele povo
estava em busca do verdadeiro Deus.
“Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer,
é o que vos anuncio”.
Quantos no dias de hoje vivem desta mesma maneira?




Buscam a Deus, mas não o conhece.
Nunca tivera uma experiência clara com Deus.
Ainda não provara de sua intimidade e do seu poder.

Quantos são os crêem em Deus, mas vive distante do seu
aconchego, carinho perdão e amor?
Jesus Cristo veio para aproximar você e eu do Pai, o que é que
nos impede?
É que precisamos conhecer e ser moldado em grandes verdades.






Verdade é que Jesus Cristo é Filho de Deus.
Verdade é que Ele viveu aqui na terra como homem.
Verdade é que ele viveu trinta anos, em completa renuncia dos
desejos humanos.
Verdade é que Jesus venceu como homem em graça e fé.
Verdade é que Ele era Deus, mas não vivia como Deus.
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava
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no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito se fez”.
João 1: 1 ao 3.
Também precisamos compreender que a vida do Senhor Jesus foi
marcada por humilhação, sacrifício e renuncia.
E o que isto quer nos dizer?
Que Jesus foi aperfeiçoado através do seu sofrimento e obediência.
Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu.
E chamando a si a multidão com os discípulos,
disse-lhes: Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz, e siga-me.
Marcos 8: 34
Tudo que Ele viveu e tudo que sofreu foram por amor anos.
Porque convinha que aquele, para quem
são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe,
em trazendo muitos filhos à glória,
aperfeiçoasse pelos sofrimentos
o autor da salvação deles.
Hebreus 2: 10

Por amor da humanidade Jesus rejeita os seus atributos
divino.






Esvaziou-se
Esvaziou-se
Esvaziou-se
Esvaziou-se
Esvaziou-se
mortos.

de se criador;
de ter o ttdo saber;
do de ter o todo poder;
de poder estar presente em toda parte;
de curar, expulsar demônios e de ressuscita

Em todas as coisas Ele tornou semelhante eu e você.
Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus
irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e
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fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação
pelos pecados do povo.
Hebreu 2,17
Nós vivendo a vida de Jesus.
“Tende em vós aquele sentimento que
houve também em Cristo Jesus,o qual,
subsistindo em forma de Deus, não considerou
o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, tornando-se semelhante aos homens;
e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz”.
Filipenses 2: 5






Buscando a sua gloria.
Caminhar pela fé e santidade.
Aprendendo andar pelo caminho estreito.
Suportando as coisas difíceis, açoites, prisão e problemas.
Certeza de que vamos chegar em meio as dificuldades.
E chamando a si a multidão com os discípulos,
disse-lhes: Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo,
[tome a sua ]cruz, e siga-me.
Marcos 8: 34

Quanto mais difícil maior a busca, quanto mais se busca maior
é o quebrantamento.




As lagrimas nos faz vencedor.
Coração quebrantado é coração de um adorador.
A adoração e a oração levam-nos a vitória.

Deus percorre o caminho das lagrimas e nos faz vencedor em
meio às circunstâncias
“Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como
também alguns dos vossos poetas disseram: Pois dele
também somos geração”.
Atos 24: 28
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“Porque vocês é Raça Eleita, Sacerdócio Real, Povo Santo,
Nação Escolhida de Deus, a fim de proclamar
as Boas Novas daquele que vos chamou das
trevas para sua maravilhosa luz”.
I Pedro 2: 9
Através de Cristo eu posso encarar todos os tipos de provação, toda
tentação de total vitória.
Jesus levou 30 anos sendo trinado e capacitado.
Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também
batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu; e o Espírito
Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba;
e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu Filho amado; em ti
me comprazo. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha
cerca de trinta anos;
Lucas 3: 2-23
Jesus equipado.




1-Jesus foi batizado.
2-Jesus foi cheio do Espírito Santo.
3-Jesus foi experimentado.

Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim
poderosas em Deus para destruição das fortalezas do diabo.
2 Coríntios. 10: 4.
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes
permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; pois não é
contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os
principados, contra as potestades, conta os príncipes do
mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da
iniqüidade nas regiões celestes.
Efésios 6: 10-12
Use as armas que Deus te deu.



fidelidade
santidade

Estas duas armas atraem a benção e o poder de Deus para sua vida.
Efesios 1: 1 ao 11.
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Pois que aproveita ao homem se ganhar
o mundo inteiro e perder a sua vida? ou que dará o
homem em troca da sua vida?
Mateus 16: 12
Olhe para Deus e para suas promessas, por mais que você ache que
esta distante.
Abrão ele estava com a idade de 90 anos e sua esposa com útero
seco, amado foi neste momento, quando já parecia não ter nenhuma
esperança, surge a promessa você vai ser pai.
Deus promete:
salvação, batismo no Espírito Santo, a cura divina, a paz interior, a
verdadeira prosperidade, de um lar feliz, de uma velhice feliz e
frutífera, de viver segurança num mundo inseguro, a promessa da
segunda vinda de Cristo e A promessa de nossa entrada no céu.
Como alcançar as promessas de Deus?
Este é o tempo
Olhe para Deus e apegue-se nas promessas de Deus para sua vida.
Porque nele vivemos, e nos movemos,
e existimos; como também alguns dos vossos poetas
disseram: Pois dele também somos geração.
Atos 17: 28
Porque Deus quer te equipar?
Porque é desejo Dele ter muitos filhos na terra como Jesus e você
foram escolhido para ser um deles.
Rui Mendes Faria

