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Vencer ou vencer!
E Sansão orou ao Senhor: "Ó Soberano Senhor, lembra-te de mim! Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças,

mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos! " Então Sansão
forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão

direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: "Que eu morra com os filisteus! " Então, ele as empurrou
com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua

morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. (Juízes 16.28-30).

ESTUDO
Rebele-se contra a derrota. Mais importante do que começar bem, é terminar bem.

Aprenda a superar e aprenda com a derrota. Não se renda! (Pergunta 1).

Cri, por isso falei. (Hebreus 11.1). Fé é certeza, é aquilo que você pode apalpar sem

ainda ter nas mãos. Alimente mais a possibilidade da vitória do que a possibilidade

da perda. (1 Coríntios 1.19). Os vencedores são aqueles que guardam a sua fé e

continuam amando Jesus até o final. Isso tem a ver com o modo como caminhamos

na nossa vida com Deus. (Pergunta 2, 3 e 4).

Quando a pessoa não ganha:

1. Ela perde a sua força. O perdedor acolhe a derrota e se identifica com ela, se

reduz a ela. Sansão se acostumou com as perdas da vida. Não deixe que as

perdas se transformem num efeito dominó. (Pergunta 5).

2. Nos distanciamos de Deus. Sansão perdeu sua unção, seu relacionamento com

Deus. Toda pessoa é forte na medida da obediência ao pacto que fez com Deus. O

inimigo tem mel em corpos mortos. (Pergunta 6 e 7).

3. O inimigo toma quem perde. Quando Sansão começou a negociar seus

princípios e propósito, ele se aproximou de pessoas que o afundaram ainda mais.

Não se dá bote na manada, é mais fácil pegar a presa isolada. (Pergunta 8 e 9).

4. Fica cego impossibilitado de enxergar os propósitos do Senhor e com as mãos

atadas. Quando nos afastamos de Deus, viramos diversão para os inimigos.

Sansão virou objeto de riso para aquele povo.  (Pergunta 10).
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Cuidado com os ladrões da vitória: quando devíamos fugir do pecado, quando fazemos

conexões erradas, quando rompemos aquilo estabelecido por Deus. Seja fiel até a

morte! (Pergunta 11).

PERGUNTAS
1. Como você costuma lidar com as suas perdas?

2. De que maneira alimentamos a possibilidade da vitória em nossos corações?

3. Como a nossa rotina devocional pode nos preparar para lidar com uma eventual

perda?

4. É possível perder e ainda assim não ser derrotado?

5. Você se contenta com as coisas mais baixas ou inferiores? Você se acha uma

pessoa que já se acostumou com as perdas?

6. Por que a obediência nos faz fortes?

7. Por que ainda caímos na armadilha do “mel em corpos mortos”?

8. Com que tipo de pessoa você tem cultivado a sua vida?

9. Como as pessoas que ministram na sua vida lidam com a vitória? De que maneira

isso te influencia?

10.Onde estão suas projeções e o seu propósito?

11. O que pode roubar a nossa vitória? Como devemos proceder?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


