UM POVO FORTE
Texto: Dt 31.6 “Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem vos espanteis diante deles; porque o
Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixaránem te desamparará”.
Introdução: Esforçar-se significa trabalhar com afinco, estimular, da força a alguém, torna-se
forte.

I. ÁREAS QUE PRECISAMOS SER FORTES:
1. Fortes na comunhão, I Co 1.9; “Fiel é Deus, pelo qual fortes chamados para a comunhão de seu
Filho Jesus Cristo nosso Senhor”.

Sl 23.4,5 “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte , não temeria mal algum, porque tu estás
comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam”.

2. Fortes na participação, Mc 16.15 “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a
toda criatura”.

II Tm 4.2 “Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes, com
toda a longanimidade e doutrina”.

3. Fortes na identificação, II Rs 4.9 “E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que
passa sempre por nós é um santo homem de Deus” Rm 8.14,16 “Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que
nada é de si mesmo imundo a não ser para aquele que assim o considera; para esse é imundo. 15 Pois, se pela
tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida
aquele por quem Cristo morreu. 16 Não seja pois censurado o vosso bem”.

II. COMO PODEMOS NOS TORNAR FORTES:
1. Através do exame da Palavra, II Tm 2.15 “Procura apresentar-te diante de Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade”.
Hb 4.12 “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração”.

2. Através do exercício da fé, Hb 11.1-6 “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se
esperam, e a prova das coisas que não se vêem. 2 Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. 3
Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus; de modo que o visível não foi feito
daquilo que se vê. 4 Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou
testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela depois de morto,
ainda fala. 5 Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte; e não foi achado, porque Deus o trasladara;
pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.6 Ora, sem fé é impossível
agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é
galardoador dos que o buscam”.

Lc 17.5 “Disseram então os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé.”
3. Através da vida de oração, Ef 6.18 “Com toda a oração e súplica orando em todo tempo no
Espírito e, para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos”.

Ef 3.14 “Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai”
4. Através do poder do Espírito, Ef 5.18 “E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão,
mas enchei-vos do Espírito “
amor e de moderação”.

II Tm 1.7 “Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de

III. PRECISAMOS SER FORTES
1. Estamos em deserto, Dt 1.19 “Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e
terrível deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara; e
chegamos a Cades-Barnéia”.

Fp 3.14 “Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus”.
2.Estamos cercados de inimigos, Sl 44.5 “Por ti derrubamos os nossos adversários; pelo teu nome
pisamos os que se levantam contra nós”.

Ec 3.8 “Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz.”
3. Temos uma terra para conquistar, Js 13.1 “Era Josué já velho e avançado em anos, quando
lhe disse o Senhor: Já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir.”

I Co 3.6,9 “Eu plantei; Apolo regou; mas Deus deu o crescimento. 7 De modo que, nem o que planta é alguma
coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. 8 Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega; e cada um
receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 9 Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus
e edifício de Deus.”

IV. DEUS NOS ESTIMULAA SERMOS FORTES:
1. Pela sua presença, Ex 33.15 “Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças
subir daqui”.

II Sm 22.13 “Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo”.
2. Pela sua promessa, Hb 13.5,6 “Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que
tendes; porque ele mesmo disse: Não te deixarei, nem te desampararei. 6 De modo que com plena confiança
digamos: O Senhor é quem me ajuda, não temerei; que me fará o homem?”

3. Pela sua proteção, Sl 91.10-12 “Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12 Eles te susterão
nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra.”

CONCLUSÃO: Do jeito que o mundo está não basta sermos apenas crentes, é necessário
sermos crentes fortes.

