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Há duas semanas que temos falado sobre a ousadia de Cristo no crente.
O livro de judas nos exorta a ousadia.
Ousadia não é arrogância mas é autoridade espiritual. Na ousadia não há cunha, não há, vem
depois, não há parceria, identifica-se um por cada um. Pelos seus frutos serão conhecidos.
A palavra de Deus nos declara importarmo-nos que os seus seguidores neguem-se a si mesmo
e sigam a cruz. Onde há graça de Deus tem que haver obediência, respeito, disponibilidade,
Ousadia é coragem, atitude. Quando Jesus se disponibilizou ao Pai foi para fazer a vontade de
Deus. Deves saber que o inimigo sabe quem tu és. O crente deve saber de onde vem e para
onde vai, deve saber com quem Estás a lutar? Qual é o teu objectivo?
As contradições familiares e o sistema do mundo querem nos abafar, nos fazer crer o,
contrário da Bíblia...
Sara e a Abraão não souberam esperar pela promessa, se desesperaram e usaram a escrava
para ter filho. Quando a promessa é sua vigia. A fé sem obediência, não o ajuda a alcançar a
promessa. Passaram-se 25 anos até Isaac nascer. O crente deve saber crer na sua promessa e
manter-se firme com a palavra nos momentos de tribulação. No tempo de Deus vai acontecer.
Oremos: Pai (Deus) tu velas a tua palavra para se fazer cumprir na minha vida tem que haver
mudança. Ainda que haja, contradições crê na palavra de Deus porque quando Ele age
nenhum homem pode impedir...
O sofrer com Cristo é que traz ousadia porque? No livro de Judas lê-se
Judas1.3-7:Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação
comum, tive por necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi
dada aos santos.
4 Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens
ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e
Senhor nosso, Jesus Cristo.
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5 Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um
povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram;
6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia;
7 Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à
fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena
do fogo eterno.
Algumas famílias ainda vêm ao seu ouvido e dizem estas a perder tempo a ousar naquela
igreja.
Não aceites isso, risca. Faltaram 25 anos quando Sara e Abraão aperceberam-se que a
promessa de Deus não havia de se cumprir.
O Abraão creu contra a esperança... Você tem que ansiar ter que dar certo. Que Deus o
colocou no mundo para grandes coisas.
Os humilhados serão exaltados no momento certo. Enquanto falares com ousadia as coisas
vão acontecer...
Faça um levantamento desde que recebeste Jesus o que já aconteceu na sua vida?
No livro de Romanos lê-se 4.18 -20: 18 O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto
que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua
descendência.
19 E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era
já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara.
20 E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando
glória a Deus,
O crente de Deus tem que contrapor as obras do diabo com a palavra de Deus...
Palavra do Senhor
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