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Vencendo a intimidação 

Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você 
mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de 

amor e de equilíbrio. (2 Timóteo 1.6-7). 

ESTUDO 

A intimidação pode ser tão sutil que nós não percebemos que está acontecendo. Todos              
nós fomos abençoados com dons, mas podemos deixar que esses dons adormeçam em             
nossas vidas. Existe uma relação entre dom adormecido e intimidação. (Pergunta 1). 

1. Um espírito pode fazer o nosso dom adormecer. Isso não pode ser vencido com              
pensamento positivo e autoajuda. O Espírito Santo em nós precisa operar. Estamos            
tentando lidar com os sintomas e não com as causas. O sintoma não é o problema, ele é                  
apenas um sinal. (Pergunta 2). 

2. A intimidação pode vir com experiências negativas que tivemos. Essa intimidação           
pode ser alimentada por nossos pensamentos e isso deixa nossa identidade confusa.            
Para fluirmos nos dons, precisamos fluir debaixo do poder de Deus e da nossa              
identidade nEle. (Pergunta 3). 

3. A transgressão também pode roubar a sua identidade e posição em Jesus. Mas a              
confissão e o arrependimento nos restaura essa posição. Uma pessoa intimidada honra            
mais aquilo que teme do que a Deus.  

(Pergunta 4). A única forma é através da confrontação. Pegue esse pensamento e o              
confronte. Sem confronto não há mudança. Como confrontar? Com a verdade da palavra             
de Deus. Medite nela dia e noite!  

PERGUNTAS 

1. Você consegue identificar qual dom Deus já abençoou sua vida? 

2. Como encontrar a raiz do problema? Qual sinal pode nos indicar o desânimo ou onde esse dom                 
adormeceu? 

3. Você sabe quem você é em Deus? 

4. Como despertar o dom novamente?  

BETHEL NEWS 
Masterclass - Segunda-feira às 20 horas. 

 



 
 

Tadel Online - Terça-feira às 19 h e 30 m 
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado). 
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h. 
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m. 
Juventude Hope - Sábado às 19 h. 

 


