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O poder da mente transformada
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MAG Celebração
Primícias e Ceia do Senhor

Sentindo

ENCONTRO– 10 minutos

O grande desafio é levar a igreja ser igreja lá fora. Lá fora é onde Jesus
deve se manifestar, porém no momento da tribulação muitos de nós
sucumbimos. Por isso há necessidade de estarmos unidos, ligados, uns
com os outros, assim um poderá lembrar o outro de quem Jesus é e o
que Ele pode fazer para mudar a nossa sorte. Isso tem que ser fixado em
nossos corações. E hoje, o Espírito Santo através do poder do nome de
Jesus, vai nos ensinar a vencer as batalhas da mente.

EXALTAÇÃO – 10 minutos

Aprendendo

EDIFICAÇÃO – 20 minutos

Realmente somos livres?
Leia: Romanos 12.1-2

Diretrizes para uma célula saudável:
Receba as pessoas em sua casa de forma calorosa e feliz. Provoque uma
conversa descontraída onde todos tenham a oportunidade de falar.

EVANGELISMO – 10 minutos

ATENÇÃO: Não faça “Mini Culto”. Crie um ambiente agradável e
descontraído de comunhão com Deus através de louvores.
Escritório CGSBC: Avenida Winston Churchill, 1680 – Rudge Ramos – S. B. do
Campo. Horário de Atendimento: de Segunda a Sexta das 09h às 13h e das 14h
às 18hs. Fones: (11) 4365-3080 / (11) 4368-0077 / (11) 4362-5107

Por vezes, ainda que sem desejar, ficamos fora da vontade de Deus, e é
óbvio que Satanás utilizará disso para nos destituir das promessas,
colocando dúvidas em nossas mentes a respeito das áreas das nossas
vidas, tais como: casamento, relacionamento filhos, trabalho etc.

As armas para destruir fortalezas
Leia: 2 Coríntios 10.4-5
Há barreiras criadas desde a nossa pequenez (infância), mas isso não
determina o nosso presente e nem futuro, afinal, a palavra de Deus,
quando empenhada por fé, é poderosa para derrubar fortalezas
(fortalezas: significa dizer que são situações de difícil acesso). Sabe
aqueles assuntos que não queremos compartilhar com ninguém?
Ninguém pode tocar ou dar opinião? Pensemos...

Certamente temos, mas não queremos que ninguém saiba. O
importante saber é que nós mesmos criamos fortalezas com
pensamentos equivocados, tais como: quando há autocomiseração,
auto condenação, auto murmúrio, auto flagelar, autocrítica etc.
Ou seja, vamos nos alimentando com os pensamentos negativos e
certamente damos abertura à Satanás para tripudiar sobre as nossas
mentes que automaticamente refletirá em nosso corpo, por vezes até
na saúde.

Refletindo
Por que as pessoas não conseguem amar?
Porque há uma barreira, um impedimento.
Percebe-se quando alguém é livre: o livre não anda cabisbaixo e triste. A
palavra diz: que “O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do
coração o espírito se abate.” (Provérbios 15.13).
Não há pretensão em achar que apenas uma oração haverá libertação,
porém a continuidade e perseverança na oração certamente nos
libertarão.
Pois os sofismas, que são argumentos falsos formulados de propósitos
para induzir alguém ao erro, só perdem a força quando nos entregamos
e perseveramos em Deus.
Há uma frase que não devemos esquecer: “quando você acredita em
uma mentira você dá força ao mentiroso”.

Aplicando
Treinando a mente.
Por isso que devemos começar a treinar/gerenciar a nossa mente
naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Temos que parar de
questionar negativamente as situações em nossas vidas, sejam elas boas
ou ruins, porque isso fará toda a diferença.

O que temos pensado nestes dias para deixar nossas mentes
bombardeadas?
Estes sentimentos negativos geram explosões de raivas, nervosismos
incontroláveis, ira, desânimo anormal, apatia, indiferença,
insensibilidade, esconder a realidade através de um semblante falso,
sentimento de culpa ou vergonha, etc.

Concluindo
O Espírito Santo nos alerta sobre a importância de renovarmos as nossas
mentes. Só assim anularemos os efeitos dos sofismas lançados por
Satanás. Pois o fato de acreditar em uma mentira é o que a faz
poderosa, porque por si mesma ela não tem poder para competir com a
beleza e poder da verdade que liberta.
A igreja de Jesus é poderosa.!
Não é normal uma igreja com 1000 membros na vigília só comparecer
10 membros. Não é normal não ganhar 1 vida para Jesus ao longo do
ano.
Não é normal não ter uma vida de devocional. Não é normal não buscar
a Deus pela leitura da Palavra. Não é normal não queremos estar em
comunhão, ou não valorizarmos estar em comunhão.
O desejo por avançar e viver o sobrenatural precisa ser constante. A
nossa mente precisa ser treinada diariamente para isso.

