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FACIL DESISTIR

Por que as pessoas desistem facilmente? Porque é mais fácil desistir do que continuar se não fosse fácil as pessoas não 
desistiriam... Por que em apocalipse nas cartas as sete igreja sempre no final diz ao que vencer? Porque a nossa vitória 
é no final no ultimo round junto com o soar do gongo. Lute até o final bate a apanha mais não desiste pois sabe que 
vai vencer todo aquele que perseverar.

Hebreus 10:36-39 Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais 
alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, E o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá 
pela fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a 
perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma.

É mais fácil desistir... Então  perco facilmente minha paciência dessa promessa que nunca chega dessa palavra 
profética que nunca vejo desta benção que fica no esta pra chegar.

Acredito que a maior parte da humanidade é  imediatista, somos a geração do controle remoto, de dar um clic e 
resolver! A humanidade gosta de tudo muito rápido, se pedir uma pizza gosta que chegue em casa em cinco minutos 
nada de esperar.

Por que será que o homem inventou o micro-ondas, os congelados, os fast foods, o controle remoto o carro etc...? Por 
que o homem gosta de tudo muito rápido pois ele vive no cronos que é o tempo do relógio e não se pode perder esse 
tempo precioso...
Então se algo vai demorara é muito mais fácil desistir e contratar outra empresa e ai vai. MAIS SAIBA QUE O 
TEMPO DE DEUS É OUTRO, É O KAIRÓS! É O MOMENTO CERTO E NÃO O TEMPO DO RELÓGIO.
Esquecem de Ec 3:1: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.

Essa grande massa começa a retroceder para a perdição começam : Filipenses 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo 
que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para 
as que estão diante de mim,  

Jesus disse duas coisas importantes, uma que Ele era o caminho a verdade e a vida em João 14  e outro E porque 
estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7:14
Caminho quando é estreito você entra nele e não pode dar ré, se não você trombar alguém voltando, joga pro canto e 
continua caminhando pois o ideal e chegar até o final. Neste caminho sempre trombamos pessoas revoltadas voltando 
e falando não da pra passar la na frente pois não passa ninguém e cada um vem com sua queixa que só da pra ir até tal 
lugar. E você também vai ver pessoas paradas no meio do caminho, eu nem vou parar nem muito menos 
retroceder! Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a 
conservação da alma. DESISTIR É FACIL, PARAR TAMBÉM! Porém isto é para os FRACOS! Se você está 
FRACO se fortaleça no Senhor! Muitas vezes desistimos e paramos por falta de “abastecimento”. Um automóvel 
precisa ir ao POSTO, quanto mais andar mais no posto deve ir! 

Efésios 6:10-18, Finalmente sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura 
de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do Diabo; pois não temos que lutar contra carne e sangue, 
mas contra os principados, contra os poderes, contra os governadores do mundo destas trevas, contra as hostes 
espirituais da iniqüidade nas regiões celestes. Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir 
no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firmes. Estai, portanto, firmes, tendo os vossos lombos cingidos de verdade, e 
sendo vestidos da couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, em tudo tomando o 
escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, e 
a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito, e 
para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, 

Seja inteligente, não aguarde entrar na reserva do marcador de combustível, não espere acabar a “gasolina” para você 
ir empurrando ou quem sabe precisar de alguém para guinchar você! Sempre se abasteça no ESPIRITO SANTO!

No Amor de Cristo JESUS
Adão Brasileiro
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