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A Foroa do fraco (Ap3:7-10)
1- Oraomo
2- Ler o texto compassadamente com todos.
3- Vocrjise sentiu fraco? Fraco na fp? Fraco para realizar algo? Despreparado para
realizar uma tarefa? (deixe o povo falar...)
4- Jesus neste texto estifalando para uma igreja que se sentia fraca.
5- A esta igreja ele lembra (v7) Ele abre portas que ningupm fecha e fecha portas que
ningupm abre.
6- Jesus lembra que ningupm pode contrariar a sua vontade.
7- Ele costuma abrir portas que himuito estmo fechadas. Portas de oportunidade.
Caminhos. Direo}es. Por outro lado Ele constantemente fecha portas para te ajudar
a nmo seguir por caminhos errados.
8- O problema pque muitas vezes nmo queremos enxergar quando uma porta esti
fechada. Somos cabeoas duras.
9- No verst
culo 8 Jesus fala que sabe que aquela igreja tem pouca foroa. Na verdade
a igreja de Filadplfia tinha a humildade de admitir que tinha pouca foroa.
10- Isto sinaliza que aquela igreja entendia que sua capacidade, seus recursos, seus
talentos nmo eram nada diante de Deus.
11- Admitir a prypria fraqueza nmo paceitar derrota. Ao contririo e entender que a
vityria syvem de Deus.
12- Portanto admitir a fraqueza pconfiar ~nica e exclusivamente no poder de Deus.
13- O Apystolo Paulo havia aprendido bem esta liomo:
2Co12:9 Mas ele me disse: ³Minha graoa psuficiente para vocr, pois o meu poder se
aperfeiooa na fraqueza´. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em
minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim
14- Mas sabem como agente comeoa a reconhecer nossa fraqueza? Quando
contemplamos o poder de Deus. Atagente se coloca no nosso devido lugar.
15- (V10) Como se faz isto? Nos apegando jPalavra. Guardando a Palavra em nosso
coraomo. A Palavra de EXORTAdO inclusive (Comentar que as ³
caixinhas de
promessa´smo syverst
culos lindos mas que a Palavra de Deus as vezes pdura e
nmo podemos desprezi-la por conta disso).
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16- Muitas vezes smo as advertrncias dos pais que previnem os filhos.
17- Portanto nmo devemos ficar chateados com palavras de exortaomo.
18- Por ~ltimo, pjustamente a Palavra de exortaomo que nos guarda na hora da
provaomo (V10)
19- Nmo faoa bico quando a Palavra for dura. Quando deus chamar sua atenomo.
20- Estipa foroa do fraco. Reconhecer sua fraqueza, que o faz se apegar a Palavra e
Nmo Negar o nome de Jesus (dar mal testemunho).
21- Seja um fraco forte em Nome de Jesus.
M~sica:
1- Poder do Teu amor
-2024799119Senhor eis me aqui
Vem transformar meu ser
No fluir da graoa que encontrei em Ti
Senhor descobri
Que as fraquezas que hiem mim
Podem ser vencidas no poder do Teu amor

Junto a Ti, Teu amor me envolve
Atrai-me para ao Teu lado estar
Espero em Ti e subo como iguia
Nas asas do Espt
rito contigo voarei
No poder do Teu amor

Face a face quero ver-te meu Senhor
E conhecer o Amor que habita em mim
Vem renovar minha mente em Teu querer
Meus dias viverei no poder do Teu amor

