A CONFISSÃO VITORIOSA DA PALAVRA – BOLETIM DE “GA”
Texto base -Mateus 4.1-11

Além disso, ele não desistiu na primeira
tentativa, mas insistiu em tentar Jesus.

Para Refletirmos :

O diabo não mudou. Ele fará assim
também com cada um de nós.

1. INTRODUÇÃO
Muitos cristãos em nossos dias sabem tudo
sobre música e modismos ‘gospel’, mas
pouco conhecem a Bíblia e o que ela fala
sobre nossa identidade (quem somos) e
destino (para onde

Mas a cada investida do diabo, Jesus disse:
“Está escrito!”. Jesus não respondeu a
partir dos seus sentimentos, impressões ou
do que ele achava sobre a vida. Jesus
respondeu convictamente segundo as
afirmações das Escrituras.

vamos). “Errais, não conhecendo as
Escrituras nem o poder de Deus.” Mateus
22.29

Não venceremos o diabo do mesmo
modo? Com a Palavra?

Charles Spurgeon disse “A Bíblia que está
caindo aos pedaços geralmente pertence a
alguém cuja vida não está.”
Quando sabemos quem somos – nossa
identidade em Cristo – expressamos isso a
cada momento da nossa vida, e não apenas
quando nos reunimos na igreja. É no dia a
dia que nossa
identidade é demonstrada através do
nosso caráter e do serviço que prestamos
às pessoas.
Entretanto, não podemos viver o estilo de
vida santo que a Bíblia nos apresenta pela
nossa força natural. Isso só é possível
quando Jesus – o Santo – o Verbo – a
Palavra, vem habitar em nós.
O segredo da nossa fé é confessar a
Palavra, que nada mais é do que repetir e
reafirmar o que Deus já disse. Tem gente
que só fala dos fracassos e problemas da
vida. Nós precisamos declarar
continuamente a Palavra e colocar nela
nossa fé e esperança.
Quem não conhece a Bíblia, é facilmente
enganado pelo diabo.
No deserto, o diabo tentou lançar dúvida
no coração de Jesus quanto à sua
identidade: “Se és Filho de Deus...”.

Parte 1

Hebreus 10.22-23 “Guardemos firme a
confissão da esperança, sem vacilar!” O
que nos traz esperança são as promessas
de Deus, registradas na Bíblia.
Hebreus 4.14 “Conservemos firmes a
nossa confissão.” Mas o que devemos
confessar? Não são as nossas ideias
pessoais, mas as verdades das Escrituras.
Ser cristão é ser quem você é em Cristo e
quem Cristo é EM você!
Aplicação pessoal:
1. Quem você pensa que é? Você conhece
e crê no que a Bíblia diz a teu respeito?
2. Que lugar a leitura da Bíblia ocupa em
sua rotina diária?
AGENDA
DIA
24/O6
DOMINGO
09:30h
07/06 –
Sábado –
a partir da
10:00hr
Domingos
as 17hrs.

STA. CEIA – TRAGA Kg alimento não
Perecivel e Prod. Higiene Pessoal

Nosso Bazar !! Colabore trazendo
Roupas (em bom estado)
Utensílios domésticos, e seus
convidados!!!!
Vem aí – Reunião dos Homens
com“J” - prepare-se!!!
Centro de Treinamento em
Liderança - Faça sua inscrição

