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Fé e Estima
Texto Base: Juizes 6:11-17 - (Gideão se esconde dos
Midianitas)
Como você se vê? Qual é a imagem que tem de você mesmo?
Todos nós temos uma imagem de nós mesmos, todos nos
vemos, nos qualificamos ou nos desqualificamos de certa
maneira. Isso é muito importante, porque a estima é o que vai
nos levar para todos os lados.
Se você se vê como uma pessoa incapaz, é isso que você vai
ser no seu trabalho, na escola, na faculdade... Porque de
acordo como você se vê, é como você vai estar
funcionando!

Preciso ter uma estima indestrutível
Precisamos ter uma segurança em nós mesmos inquebrável,
uma afirmação interior, ser determinado em meu espirito, uma
segurança na mente, uma valorização positiva, uma auto
estima que ninguém pode quebrar.
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Deus tem que trabalhar em nós, levantar a nossa estima. Mas
não uma estima baseada em humanismo, mas uma estima
baseada em fé.
Porque quando uma pessoa tem sua estima levantada
pela fé, essa pessoa esta preparada para conquistar
coisas que nunca conquistou, esta pronta para fazer
coisas poderosas e para ver a glória de Deus em sua
vida.

Deus precisa, quer e deseja que a tua estima seja
indestrutivel, seja forte, afirmada e segura.

Eu tenho que me ver como Deus me vê, tenho que falar de
mim como Deus fala de mim. Deus fala bem de mim, e tenho
Não podemos ser pessoas que uma semana estamos bem e na que falar bem de mim. Temos que aprender nos felicitar,
reconhecer, abençoar, por a melhor roupa. Isso não é soberba,
outra estamos mal. Para algumas coisas sermos poderosos, e
porque
soberba é ter baixa estima.
para outras medrosos.
O que tem a ver fé com auto-confiança?
Romanos 12:3 diz que tenho que ter uma estima de acordo
com nível de fé, ou seja a fé devem crescer juntas. quanto
mais fé tenho, mais estima vou ter.
A estima não depende da medida de estudos, não depende da
medida de minhas conquistas, das coisas que fiz bem, ou do
quanto meus pais me amaram, mas da medida de fé há em
meu coração.
De acordo com o meu nível de fé, será meu nível de
estima
De acordo com meu nível de estima, será meu nível de
conquista.

ESSA É A HORA DE SAIRMOS DA COVA!
A medida que o teu nível de fé for aumentado, teu nível de
conquista vai aumentando também.
O peixe nada, o carchorro alte, o gato mia e os filhos de
Deus conquistam a terra e estabelecem o Reino de
Deus.
Eu tenho tudo o que preciso para minha vitória e isso será
liberado quando aumento a minha fé. Porque quando aumento
meu nivel de fé, se levanta a minha estima e com estima forte
conquistarei grandes coisas para Deus.
SE VEJA COM OS OLHOS DE DEUS!

Nós precisamos levantar a nossa estima, mas levantá-la com
fé. quanto mais fé, mas estima, quando mais estima, mas
conquista.

Quando você fizer isso, verá que todo perigo se transformará
em uma oportunidade para liberar a tua fé e ter uma grande
conquista

Quando temos baixa estima, queremos nos meter no buraco,
ficamos pensando que todos nos perseguem. Escondemos o
nosso potencial, nossa força e nossos dons. Nos metemos na
cova para que ninguém nos veja, porque tudo é perigoso. O
problema de Gideão era baixa estima.

É tempo de deixarmos a falsa humildade e começar a caminhar
com segurança e determinação. Somos filhos do Rei, o Rei é
dono de tudo o que vemos. E nos somos herdeiros e coordeiros
de Cristo. Ele está conosco, Ele nos acompanha, Ele nos
abençoa, Ele nos fortalece, Ele nos unge, Ele nos cuida, Ele
esta no controle de nossa vida.

Quando uma pessoa tem baixa estima, é hipersenssivel. tudo
incomoda, desconfia de todos. Quando temos baixa estima,
nos envolvemos com qualquer pessoa porque queremos um

GLÓRIAS A DEUS

