DEMASIADAMENTE MARAVILHOSO

Quebra-gelo: Você já fez seus alvos para 2018?
Texto: Gn 18.1-14
Introdução: Extraordinário tem a ver com demasiadamente. Será que para o Senhor há coisa
demasiadamente difícil ou impossível? (Gn 18.14). Estamos no ano do crescimento
extraordinário, portanto precisamos preparar as bases para tal, pensando assim devemos
entender que:
1) NADA É IMPOSSÍVEL OU DIFÍCIL PARA DEUS
“Ah! SENHOR Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu
braço estendido; coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa” (Jr 32.17). Sara e Abraão já
estavam em idade bem avançada, humanamente impossível de terem filhos. Contudo, o
Senhor cumpriu sua palavra e exatamente um ano depois nasceu Isaque. Porque nada é
impossível para Deus (Lc 1.37, Mc 10.27, Lc 18.27).
2) TUDO COMEÇA PELA NOSSA MENTE
Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida? Então
você precisa ter sua mente transformada pela Palavra de Deus: Paulo disse: “E não vos
conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12.2). Ou você
controla sua mente ou ela o controlará. “Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida
é dirigida pelos seus pensamentos” (Pv 4.23 NTLH). Creia no sobrenatural, creia na Palavra de
Deus, creia em milagres, tudo começa pela mente.
3) TUDO É POSSÍVEL AO QUE CRÊ
Lázaro morrera há 4 dias e antes de ressuscitá-lo Jesus disse para Marta: “Não te disse eu
que, se creres, verás a glória de Deus?” (Jo 11.40). Se você tem um problema impossível de
resolver, não se preocupe, é uma boa oportunidade para Deus poder operar um milagre. Se
você se deparar com um problema, independente qual seja, a sua fé colocará o poder de Deus
em ação para qualquer superação! A fé age no sobrenatural tornando até o impossível
realizável! Porque tudo é possível ao que crê (Mc 9.23).
Conclusão: Você aceitou Jesus, tem a vida eterna, mas enquanto aqui viver pode ter uma
vida superabundante. Que em 2018 você tenha um crescimento extraordinário em todas as
áreas da sua vida. Isto é possível para Deus. Quando na nossa mente entendemos que tudo é
possível ao Senhor, nós vemos perfeitamente, que Ele é “Demasiadamente Maravilhoso”.
Glórias a Deus!!!
Avisos – Você deve receber a unção num dos cultos, para um ano de crescimento
extraordinário - CIV 16 a 18 FEV – AKAMPA TEEN 23 a 25 FEV
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