Combater o bom combate
Ap. Reinaldo
1 Timóteo 1:18
Deus deu uma ordem.
Deus está profetizando sobre o que aconteceria.
Deus está profetizando algo sobre você e Deus não mente, portanto creia.
Quem recebe a revelação da palavra recebe um tesouro e é por isso que o diabo se
esforça
Para que você desista da palavra.
A mulher do fluxo de sangue ouviu dizer que Jesus curava, então ela resolveu romper a
multidão e tocar em Jesus, ela não desistiu, perseverou, foi até o fim.
Quando recebemos uma revelação da palavra, uma palavra profética, devemos guardar
esconder no coração, mesmo em meio a tribulações, combate, temos que manter a fé,
ficar firmes na promessa.
Salmos 23– O Senhor é meu pastor...
Temos que ser totalmente Dele em primeiro lugar,
Aí sim nada vai faltar,
Mas Deus não nos diz como vai ser isso, de nada nos faltar, então guarde a fé, espere,
Descanse no Senhor e o mais Ele fará.
Temos que ouvir e obedecer.
1º Timóteo 1:19
Afundou na fé...
Temos dois olhos, dois ouvidos, e apesar de termos somente uma língua, é ela que temos
que guardar para não afundarmos na fé, pois muitas vezes, nós mesmos é que falamos
contra a palavra que foi lançada sobre nossa vida (Não consigo, não posso, não vai dar
certo) a palavra saiu do púlpito, não blasfeme contra ela (verso 20).
Gen 3:7- Quando não obedecemos a Deus estamos “sem roupa”, sem cobertura,
estamo0s de avental de figueira e nos escondemos atrás dele, porque quando se sabe do
erro, se esconde (verso 8).
Romanos 1:18 a 22
Romanos 2:15
O Espírito Santo nos lembra dos princípios bíblicos.
1 Pedro 3:13 a 16
Consciência limpa, ou fraca, ou má, ou cauterizada, o pecado cauteriza a mente a ponto
do crente pecar e pecar e pecar e não se arrepender mais.
Temos que obedecer em 1º lugar, depois guardar a fé para ter forças e combater o bom
combate e nos arrepender e ter consciência limpa para pedir a Deus e Ele nos dar.
O reino de Deus é tomado pela força... Mas a força é nossa de ir contra pecado, obedecer.

