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A MINHA VIDA VAI MUDAR – DESATAR PARA MUDAR (Marcos 10:46 ao 52)
Jesus em suas muitas conversas com seus discípulos acabava lhes ensinando muitos princípios e lhes ministrando
muitas promessas; Temos que entender que DEUS tem Planos para as nossas vidas, e eu preciso entrar neste
plano!!!
O que é que na vida de Pedro, a princípio, dificultou a MUDANÇA DE sua VIDA! O que é que
em sua vida pode dificultar a execução dos planos de Deus? Para SUA família? Sua Rua, Seu Bairro, sua Cidade?
(((Porque sua Casa ainda não tem uma célula?))) Eu preciso fazer um RAIO X de minha vida, e ve se não tem
nada atrapalhando a ação de DEUS em minha VIDA! Preciso PARAR DE ATRAPALHAR A DEUS!
1º) Pedro tinha uma mente confusa: Logo após uma declaração estupenda de Pedro que Jesus era o Cristo, ele
deixou sua mente ser usada por satanás e tentar ao Messias para não cumprir sua missão; Mt 16:22-E Pedro,
tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti; de modo nenhum te
acontecerá isso. 23 Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de
escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A Mente é um
grande campo de batalha; E
 la freia o PROPÓSITO DE DEUS, pois na mente está alojada as nossas confusões, as
nossas dúvidas, os nossos argumentos; Ainda que não sejam pecaminosos, podem até parecer amorosos, mas são
confusos, são vozes que não são as nossas e nem fazem parte dos planos de Deus; •
Pare de ser confuso
meu irmão/a uma hora você esta falando uma coisa outra hora outra coisa... Como sua Vida vai Mudar se hoje
você quer Azul, amanhã você quer vermelho! • Hoje Deus vai desatar sua mentes no sobrenatural para que não
seja mais confusos, para que nenhuma dúvida te tire do caminho do Senhor; DO PROPÓSITO DE JESUS
2º) Tinha um temperamento que Misericórdia! Quando os guardas chegaram até a Jesus para prende-lo, Pedro que
andava com uma faca, ou uma espada, passou a espada na orelha do soldado;
Jesus restaurou a orelha dele;
Lucas 22:51 E, respondendo Jesus, disse: Deixai-os; basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. Quantas vezes
fazemos tantas bobagens e Jesus tem que consertar nossos erros (achando que estamos ajudando, protegendo
Jesus) Nossos temperamentos na maioria das vezes agem em desacordo com a proposta de amor do Reino de
Deus; Precisamos nos policiar e parar de tentar resolver as coisas ao nosso modo; da nossa forma, na força do
nosso braço!!! Quando fazemos isso, a gente atrasa os planos do Senhor em nossa vida; Deus desatará seu
temperamento, você será queimado com fogo, para que o Espírito Santo domine seu temperamento. Ficará
mansinho!!!
3) Pedro Teve insegurança, medo; Quando se deparou com pessoas questionando a ele se era um discípulo de
Cristo, ele com medo, com insegurança, negou a Jesus três vezes; Olha só irmãos, o mesmo Pedro que estava
cortando orelha, valente, é o mesmo que teve medo de dizer: EU SOU DISCIPULO DESTE HOMEM... O
Senhor Deus quer curar você através do Espírito Santo, quer tirar seus medos, seus limites;
4) Pedro ficou traumatizado, pensou em desistir, voltar a ser o que era: João 21:2 Estavam juntos Simão
Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois
dos seus discípulos. 3 Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo.
Foram, e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. P
 edro estava em casa e DECIDIU
VOLTAR A TRAZ, SER QUEM ELE ERA, os discípulos que estavam com ele descidiram ir junto...
Quando eu descido fazer bobagem, sempre encontra alguém para motivar, até mesmo financiar minha
desistência... decidiu ir pescar, voltar a fazer o que faziam antes; Como se não bastasse uma crise pessoal, levou
outros a isso também; pois Ele tinha influencia no seu ambiente... Deixa eu te perguntar algo, não tem alguém
desmotivado pela a sua desmotivação? Não tem alguém em sua casa desistido pela sua desistência? Não ninguém
confuso por que você está confuso? Somos responsáveis pela caminhada de alguns!!! SOMOS PEDRO,
INFLUENCIAMOS NOSSA GEOGRAFIA!
5) Pedro recebeu o sobrenatural de Deus no Pentecostes: Atos 2:1-4 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos concordemente no mesmo lugar; E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente
e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas,
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e
começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. P
 edro pregou a
Palavra, ainda que fosse um homem iletrado, sem cultura, QUASE Três mil pessoas aceitaram a Jesus, uma
multidão. Aquele homem complicado, confuso, temperamental, medroso, angustiado, desanimado, traumatizado,
agora depois do batismo com o Espírito de Deus, se transformou num REFERENCIAL PARA A IGREJA, UM
PAI DE MULTIDÃO;
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É isso que Deus quer fazer com você; ACABAR COM SEUS COMPORTAMENTOS QUE ATRAPALHA OS
PLANOS DELE!!! Acabar com sua DEPRESSÃO, MEDO, ANGUSTIA, TRAUMA, DESISTENCIA,
OCILAÇÃO, CONFUSÃO, TEMPERAMENTO, Ainda que você tenha limites, Deus ministrará seu Espírito em
sua vida, você vai desatar para cumprir os planos de Deus em sua vida; Você vai parar de retardar os planos do
Senhor sobre tua vida;

