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DIAMANTES – 09 SEMEIE A PALAVRA EM VOCÊ MESMO 
 

Responda: FALE UM VERSÍCULO BÍBLICO IMPORTANTE EM SUA CAMINHADA 

CRISTÃ.  
 
Quando você estiver passando por uma época difícil, ouvirá uma voz em sua cabeça constantemente 

dizendo para desistir. Tentando convencer de que você não vai conseguir. Salmos 1:2 diz: "Antes, o 

seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite." Davi nos dá uma chave 

poderosa nas Escrituras. Ele nos diz para meditar na Palavra de Deus dia e noite. Em hebraico, a palavra 

meditar significa “proferir ou falar” - em outras palavras, falar consigo mesmo. Você deve falar consigo 

mesmo a Palavra de Deus em suas épocas difíceis.  Quando o inimigo ataca e tenta derrotar, deprimir ou 

humilhar, comece a revidar com o que a própria palavra diz a seu respeito: 

 

“A Palavra de Deus diz que sou abençoado e altamente favorecido por Deus” (ver Efésios 1:3). 

“Sou filho de Deus e Ele me ama” (1 João 3:1). 

“Nunca vi um justo ser abandonado, nem implorando por pão” (Salmo 37:25). 

 

Você tem que começar a dizer para si mesmo o que a Palavra diz sobre você. Dentro de sua cabeça está 

um discurso de bênção ou um discurso de maldição. Pensamentos de vitória ou pensamentos de derrota, 

escolha pensar no que Deus diz a seu respeito! Deus não é homem para mentir, se Ele falou, vai 

cumprir! Tão somente creia, e rejeite todo pensamento intruso e contrário ao Espírito Santo de Deus que 

habita em você! 

 

Existe um poder ao declarar as Escrituras! Leia a palavra, ouça a palavra, ore a palavra, declare a 

palavra e comece a mudar o discurso para o seu futuro. Diga para você mesmo quem você é de acordo 

com o que Deus diz, e não o que você  pensa sobre si mesmo ou o que outros disseram sobre você.  

Você pode dizer onde está sua fé pelo que sai de sua boca. 

 

A primeira maneira de sobreviver à temporada mais difícil como um homem ou mulher abençoada, é 

meditar na Palavra de Deus e não deixá-la sair de sua boca. (ver Josué 1:8).É por isso que a conversa 

interna é importante. Confesse o que Deus diz sobre sua vida! 

 

A segunda maneira de sobreviver à temporada mais difícil é ser plantado como uma árvore. Que tipo 

de árvore? Uma árvore que passa por mais de uma estação. Uma árvore que em uma estação frutifica e 

produz por meses e em outras vezes parece estéril. As folhas sumiram. Os galhos estão vazios. Mas 

continua plantada. Ela sobrevive durante esta temporada, e então pode ser frutífera para a próxima. 

 

Pense no propósito do seu freezer. Você coloca nele as coisas que deseja, mas não para aquele 

momento. Você quer aproveitar, na hora certa, a comida que está colocando para congelar. Quando você 

passa por uma temporada que parece feia, estéril e infrutífera, se conseguir resistir se sobreviver ao frio, 

chegará o tempo em que Deus o descongelará. E nessa mesma área que parecia sem esperança, você será 

frutífero. Nessa mesma área de esterilidade, você produzirá. Nessa mesma área de desespero, você fará o 

inferno recuar. 

 

Você precisa permanecer enraizado: na Palavra, na igreja, em oração, no casamento, na família. Você 

pode passar por diferentes estações, mas como árvore, sua função é permanecer! 


