A VERDADE QUE NOS FAZ LIVRES
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Por Nancy Leigh DeMoss

1). Deus e bom (Salmos 119:68; 136:1)
2). Deus ama-me e quer que eu tenha o melhor que Ele deseja dar-me. (Romanos
8:32, 38-39)
3). Eu sou completa e sou aceitada em Cristo (Efesios 1:6)
4). Deus e suficiente (Salmo 23:1)
5). Pode-se confiar em Deus (Isaias 28:16)
6). Deus não comete erros (Isaias 46:10) Tudo o que vem a minha vida é "filtrado
através dos seus dedos de amor ".
7). A graça de Deus é suficiente para mim. (2 Corintios 12:9)
8). O sangue de Cristo é suficiente para cobrir todos os meus pecados (1 João 1:7)
9). A cruz de Cristo é suficiente para conquistar a minha carne pecadora.
(Romanos 6:6-7) Não tenho porque pecar (Romanos 6:14)
10) O meu passado não tem porque atormentar-me (1 Corintios 6:9-11)
- As minhas derrotas passadas podem converter-se em escalões para alcançar
maiores vitórias e frutos.
- Se eu permito, Deus fará para que todo o que me há sucedido trabalhe em
conjunto para o meu bem e para a Sua glória.
11). A Palavra de Deus é suficiente para me guiar, ensinar e curar. (Salmos 19:7;
107:20; 119:105)
12). Através de poder do Seu Santo Espírito, Deus capacita-me para fazer tudo o
que Ele me mande fazer. ( 1 Tes. 5:24)
- Não há ninguém a quem eu não possa perdoar (Marcos 11:25)
- Não há ninguém a quem eu não possa amar (Mateus 5:44)

- Eu posso dar graças por todas as coisas (1Tes. 5:18)
- Eu posso ter contentamento (Heb 13:5; Fil 4:11)
13). Sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, respostas e
decisões. (Eze. 18:19-22)
14). Eu colho o que eu semear. (Galatas 6:7-8)
15). O caminho para a verdadeira gozo e renunciar o control:
(Lucas 1:38; 1Pedro 5:7; Mateus 16:25)
-

Da minha vida
Do meu marido
Dos meus filhos
Das minhas circunstâncias

16). A maior liberdade que posso experimentar
submissão
à autoridade ordenada por Deus. (Efesios 5:23)

encontra-se

atraves

da

- O marido é a cabeça da mulher. (Efesios 5:23)
- A mulher deve respeitar e submeter- se ao seu marido. (Efesios 5:22, 23)
- O coração de rei está nas mãos do Senhor (Prov. 21:1a)
17). Na vontade de Deus não há um chamado mais santo e mais alto que ser
esposa e mãe. (Tito 2:4-5)
18). A santidade pessoal é mais importante que a felicidade temporal. (Efesios
5:26,27). A felicidade não é um direito.
19). Deus está mais preocupado em modificarme e glorificar-se a si mesmo, do
que resolver o meus problemas. (Rom. 8:29)
20). É impossível ser piadosas sem sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta
nas mãos de Deus para formar-me à imagen de Jesus. (1Pedro 5:10)
21). O meu sofrimento não durará para sempre. (2 Cor. 4:17,18; Salmo 30:5)
22). Não se trata de mim, trata-se Dele em tudo. (Col1:16-18)
"Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente seria meus discípulos;
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". (João 8:31-32)
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