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DIAMANTES – 22 POUCO A POUCO 

Deuteronômio 7:21 “Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, está entre vocês, e é 

Deus grande e temível. 22 O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês, pouco a 

pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens se 

multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. 

 

Hoje temos tudo pronto... A cada dia mais as coisas estão prontas... Compramos no mercado tudo 

pronto... e imaginamos que um pé de café da um pó torrado...   Que o chocolate fica derramando 

de uma árvore... Que o arroz nasce dentro do pacote pronto. E chegamos a pensar que existe pé de 

sorvete! 

Mas, sabemos que é pura fábula deste que vos fala... 

 

Vivemos acelerados... ansiosos , tudo ao tempo de um click.  E podemos ser enganados, achando que 

nossa vida Espiritual   nossas promessas  nossa vitória será do mesmo jeito...  Quem sabe vc ouviu 

falar  que DEUS FAZ A OBRA POR COMPLETO.  E muitas pessoas chegam a deixar um propósito, 

pois ele entendeu que aquilo não era de Deus porque não estava completo... 

 

Quando olhamos para a palavra  vamos ver este texto de Deuteronômio 7, temos uma ideia de como 

Deus faz algumas coisas... E AS VEZES É POUCO A POUCO... Deus tinha dado uma promessa de 

Vitória sobre o inimigo...  DEUS HOJE TE ENTREGA A PROMESSA DE VITORIA A VC! 

 

Filipenses 1:6 Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o 

dia de Cristo Jesus.  No original diz aperfeiçoara... e todos sabem que aperfeiçoar é pouco a pouco 

 

Deus está com você na batalha,  Ele fará você atravessar a sua tempestade, mas lembre,  há uma questão 

de POUCO A POUCO... Questão de Tempo,  ou seja, não será instantaneamente... SABE PORQUE? A 

vitória virá aos poucos, para que os animais do campo não se tornem muitos e te devorem. ELE USARA 

O SEU INIMIGO A SEU FAVOR!!! Deus não negará nada a você... 

Salmos 84:11 O Senhor Deus é sol e escudo; o Senhor concede favor e honra; não recusa nenhum 

bem aos que vivem com integridade. Ele vai fornecer tudo que você precisa... A natureza de Deus é de 

nós abençoar... Faz parte de seu caráter... Ele quer que você ganhe, ele deseja que você tenha vitória! Ele 

quer mostrar o quanto Ele o ama para que você seja fortemente favorecido, dotado sobrenaturalmente e 

muito bem-sucedido. Esta é uma boa notícia!  

 

Mas também requer equilíbrio.  O progresso para sua terra prometida pode não estar no ritmo e na 

velocidade que você acha que deveria ser. A benção é especialmente no meio da tempestade, conhecer 

Jesus e ser conhecido por ELE! 

 

A Vitoria muitas vezes parece que está demorando uma eternidade. É frustrante.  Por que isso está 

demorando tanto? Qual é o problema? O problema não é  um qual; o problema é um quem.  E a resposta 

é Deus. E vem POUCO A POUCO... 

Deus não quer simplesmente te dar uma vitória, MAS TE ENSINAR NO PROCESSO! As pessoas estão 

hoje fugindo de processo, um dos processos é aguardar! Esperar... Deixar ali como que esquecido!  

 

O suposto atraso provém D'Ele em virtude do amor que tem pelo que você é, não pelo que você faz. 


