Estudo para Células –18/11/2015
Tema: O Poder da Fé (Nm. 13:26-31)

Muitos vivem na sequidão do deserto por não viver na dependência de Deus e tomar
posse de sua herança. A condição de Deus para tomarmos posse é tão-somente fé.
Vejamos algumas atitudes que trouxeram derrota ao povo no deserto.
1. OLHARAM PARA SI MESMO. Nm.13.31 "Quem havia dito ao povo que eles teriam
que vencer o inimigo pela sua própria força? O inimigo pode ser mais forte do que
nós, porém, maior é Aquele que está em nós. Se é na força do Senhor que
lutaremos, não importa se o adversário é maior e mais numeroso que nós.
2. FORAM INCRÉDULOS. Nm.13.32 "Por esta passagem podemos ver que o grande
problema daqueles que permanecem no deserto é que eles duvidam da Palavra de
Deus, duvidam de sua fidelidade e se tornam mensageiros de derrotas,
murmuradores. Devemos olhar para o que Deus é e o que Ele faz.
3. CONFESSARAM DERROTA. Nm. 13.33 - O terceiro problema foi a confissão errada.
(Pv.18.21) nos diz: "Em nossa língua está o poder da vida e o poder da morte". O
que falamos é o que possuímos. Se confessamos derrotas, colhemos derrotas, pois
palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas e palavras
repetidas são sementes regadas. Os espias confessaram que o povo da terra era
forte que eles, disseram que era impossível conquistar a terra, disseram que eram
como gafanhotos.
CONCLUSÃO: Devemos aprender a confessar somente o que Deus diz que somos.
Somos filhos, se estou n'Ele posso todas as coisas, somos mais que Vencedores,
somos Soldados alistados no seu exército, somos Povo, sua Propriedade exclusiva,
Sacerdotes, Sal, Luz, Atleta, Agricultor, Testemunhas vivas, cidadão do Céu,
Ovelha, Irmão de Jesus, Meninas dos Olhos de Deus.... Hoje é dia de você ver o
mundo com os olhos da fé, parar de olhar para as circunstâncias da vida e crer nas
verdades da Palavra de Deus. Decida ter uma vida de fé, tomar posse de tudo que
já foi conquistado na cruz para cada área de sua vida.

