IGREJA EVANGÉLICA GILEADE
Lugar de Cura e Libertação
NO DIA DA ANGÚSTIA MOSTRE FORÇA
“Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena.” Provérbios 24:10
I – INTRODUÇÃO
A nossa tendência é enfraquecer diante das lutas e dos problemas que vêm até nós no dia
a dia. Quando temos de enfrentar grandes dificuldades, tendemos a ficar prostados e abatidos.
Mas a Palavra de Deus nos ensina que é nessa hora que somos fortes.
“E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De
boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.”
2 Coríntios 12:9
Quando confiamos em nossas forças esquecemos da mão forte do Senhor. Pensamos que
é o nosso braço que pode nos livrar. Mas quando olhamos para o Senhor, a vitória é realmente
vitória, pois Ele é quem vence os nossos inimigos e nossas tribulações.
II – MUITOS TIRARAM FORÇAS DA FRAQUEZA
“Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na
batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos.” Hebreus 11:34
O nosso corpo é fraco com relação ao fogo, mas no poder de Deus, três homens apagaram
a força do fogo: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego. Eles foram lançados na fornalha de fogo
ardente, mas o poder de Deus na vida deles neutralizou o fogo.
Sim, o Senhor prometeu que quando passarmos pelo fogo ele estará conosco e o fogo não
poderá nos atingir. Muitas vezes fogo são provas, são lutas, mas o poder de Deus é mais forte.
Tudo que precisamos é não nos dobrarmos diante das lutas.
No Senhor somos mais fortes que qualquer outro poder. Os três jovens amigos de Daniel
sabiam que corriam risco de vida, mas mesmo assim depositaram sua confiança no Senhor.
III – NO SENHOR PODEMOS FAZER PROEZAS
“Em Deus faremos proezas; porque ele é que pisará os nossos inimigos.” Salmos 60:12
Proezas são coisas que não conseguiríamos fazer com nossas forças normais. Temos
vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que fizeram grandes proezas com o auxílio de
Deus.
Sara já estava adiantada em idade, não tinha mais condições físicas para ter filhos, mas
debaixo do poder de Deus, teve a Isaac com idade bem avançada. Isso é uma proeza.

“Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade;
porquanto teve por fiel aquele que lho tinha prometido.” Hebreus 11:11
O poder de Deus veio sobre ela e em velhice adiantada teve um filho. Para o Senhor não
haverá impossíveis.
O poder de Deus é tanto que para resolver um problema se não existir a solução Ele a cria.
Um exemplo: Agar estava no deserto com Ismael e quando percebeu que ia morrer ela e o
menino, se afastou dele para não o ver morrer. E o menino começou a chorar. Deus ouviu dos
céus o choro do menino e mandou um anjo para resolver o problema. O Senhor criou um poço
dágua no deserto para que não morressem de fome.
E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores.
E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco; porque dizia: Que
eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou.
E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe:
Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está.
Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação.
E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água; e foi encher o odre de água, e deu de
beber ao menino. Gênesis 21:15-19
Deus chamou a existência um poço dágua no deserto para não morrerem de sede. Ele
chama à existência o que não existe para nos abençoar.
(Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí) perante aquele no qual creu, a
saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem.
Romanos 4:17
Quando temos o Senhor do nosso lado não há portas fechadas, não há barreiras, não há
impedimentos, pois Ele é Deus e pode tudo.
CONCLUSÃO
Ainda que sejamos fracos, temos um Deus tremendo ao nosso lado. Ele é maior que todas
as nossas adversidades e lutas e somos grandemente fortalecidos na força do Seu Poder. Quando
estamos fracos é que somos fortes.

