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TRISTEZA DE SER QUEM NÃO SOU
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR;

pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11

Já percebeu que tem hora que ficamos triste e abatidos por uma mentira, fantasia da mente e etc? Precisamos tomar cuidado 
para não ficar preso em questões que realmente não existem. As vezes pessoas sofrem por algo que não existe! Quantos de 
nós já passaram a experiência de sonhar algo muito ruim, que nos agoniza...por exemplo um pesadelo que achamos que é 
real, somos sufocados, angustiados, e quando acordamos pensamos:  GRAÇAS A DEUS FOI APENAS UM SONHO! Não 
passava de uma fantasia! Olha só, se chegar uma notícia de que uma pessoa que você ama acabou de morrer, você já 
começa a sofrer! Se for uma mentira, você vai chorar, sofrer sem saber... quantas tristezas não passamos por ser quem não 
somos? Será que você não está sofrendo por algo que você não é? Hoje DEUS quer falar com você e dizer: Porque eu bem 
sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim 
que esperais. Jeremias 29:11 DEUS É QUEM SABE A TEU RESPEITO! Acredite em DEUS!

Vou te fazer uma pergunta: no que você tem acreditado? Tem hora que acreditamos que perdemos, de repente você está 
triste por uma perda, DEUS TE DIZ: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos 
amou. Romanos 8:37.  Se você perguntar para uma pessoa que retirou um tumor  e/ou câncer se ela perdeu algo, na 
verdade a retirada de algumas coisas de nossas vidas não é PERDA E SIM LIVRAMENTO! Não podemos acreditar em 
uma mentira, em uma fantasia da mente que perdemos. Se você acha que é um perdedor te digo: É MENTIRA DE 
SATANÁS, VOCÊ NÃO É!!! NÃO SOFRA POR ALGO QUE VOCÊ NÃO É!  O Diabo é mentiroso, João 8:44  Vós 
tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou 
na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e 
pai da mentira. Você pode dizer: “Ah, mas meu coração esta dizendo”, estou sentindo que sou um derrotado e um 
perdedor. Não acredite em seu coração, Jeremias 17:9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; 
quem o conhecerá?  Acredite em DEUS,  Jeremias 17:7 Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o 
Senhor. Acredite em DEUS... DEUS está falando para você, não sofra por aquilo que você não é... TU ÉS O QUE DEUS 
DIZ QUE VOCÊ É!

Quero te fazer outra pergunta: NO QUE VOCÊ TEM ACREDITADO? Que você tem depressão? É MENTIRA! Hoje 
satanás é desmascarado! Não sofra por aquilo que você não é, você não tem, não é verdade...É MENTIRA! Não acredite!!!
Ele é mentiroso, o diabo pega uma mentira e fica repetindo até você acreditar que é uma verdade. Se você estiver neste 
pesadelo, DEUS hoje te acorda, te desperta para a realidade! O Diabo diz que você é triste, Deus te diz: Tu amas a justiça 
e odeias a impiedade; por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 
45:7 Você acredita no medo? O medo nos paralisa. Agora pense comigo, do que geralmente temos medo? Fantasmas? 
Vultos?  Futuro? Não dar certo? Medo de algo que não aconteceu? De uma entrevista? O Medo é uma prévia, um freio... 
Você não é um medroso! É MENTIRA! Me  entenda,  o diabo diz que você é medroso... quer colocar medo dentro de você, 
como que um dispositivo para te frear, quer te atemorizar. Um dia tentaram atemorizar Neemias, Ne 6:19b portanto Tobias 
escrevia cartas para me atemorizar.  Tobias escrevia carta para atemorizar. Carta porque era naquele tempo, Será que você 
não tem recebido carta para atemorizar? Nenhum e-mail, Sms, ligação, tentando te atemorizar??? Te digo... É MENTIRA! 
Se o medo tem feito você paralisar, Deus hoje arranca todo medo de dentro de ti.

Você tem acreditado que não tem mais jeito? Existem coisas que são impossíveis para nós, e quando olhamos isso 
pensamos que não tem mais jeito. Mc 9:23b  Tudo é possível ao que crer. Satanás usa muito o que é “impossível” para nos 
amedrontar, e dizer que nunca alcançaremos os objetivos. Se você pedir para  uma criança amarrar o cadarço, dependendo 
da idade é impossível... digo, é impossível para a criança que ainda não aprendeu, porém para os pais dela é fácil, é 
simples. Tem coisas que são impossíveis para mim, para você, mas nada é impossível para DEUS! Mateus 19:26 E Jesus, 
olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 

Lembre, o diabo mente demais, ele diz que você nunca será feliz,  que você nunca vai conseguir, que você não sabe cantar, 
que você não sabe tocar, que você não pode fazer nada para a igreja, que você é um desviado, ele diz que você é um 
desanimado, preguiçoso. Ele diz que você é um endividado, um falido, que você não sabe cantar. Que nada que você faz da 
certo. MENTIRA!!! MENTIRA!!! MENTIRAAAAAAA “Você não é aquilo que o Diabo diz que você é”... “Você não é 
aquilo que você pensa que é”... “Você não é aquilo que dizem que você é”... VOCÊ É AQUILO QUE DEUS DIZ QUE É!
Abra a sua Bíblia em Romanos 8:31, leia do 31 até o final do Capítulo!

Não entristeça por aquilo que você não é. Você é o que a palavra diz que é! 


