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ATITUDE VITORIOSA ENQUANTO
ESPERO
“regozijai-vos na esperança”
Romanos 12:12ª
2
Durante a espera por respostas,
por intermédio de quem obtivemos
dependendo da nossa atitude, teremos
igualmente acesso, pela fé, a esta graça
resultados positivos ou negativos. Aprender
na qual estamos firmes; e gloriamo-nos na
a ter a atitude correta na trajetória faz toda
esperança da glória de Deus.”
a diferença. Abraão cansou de esperar e
Salmos 30:5 Porque não passa de um
teve um filho com a escrava. O desanimo
momento a sua ira; o seu favor dura a vida
as vezes nos faz decidir mal.
inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas
Romanos
12:12ª
regozijai-vos
na
a alegria vem pela manhã.
esperança,
Filipenses 4:6 Não andeis ansiosos de
1 Coríntios 2:16b Nós, porém, temos a
coisa alguma; em tudo, porém, sejam
mente de Cristo.
conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com
Romanos 5:3-5 “ 3E não somente isto,
ações de graças.
mas também nos gloriamos nas próprias
tribulações, sabendo que a tribulação
1 Ts 5:18 Em tudo, dai graças, porque esta
produz perseverança; 4e a perseverança,
é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
experiência; e a experiência, esperança.
convosco.
5
Ora, a esperança não confunde, porque
Atos 20:35 Tenho-vos mostrado em tudo
o amor de Deus é derramado em nosso
que, trabalhando assim, é necessário
coração pelo Espírito Santo, que nos foi
auxiliar os enfermos e recordar as palavras
outorgado.”
do Senhor Jesus, que disse: Mais bemRomanos 5:3c O sofrimento produz...
aventurada coisa é dar do que receber.
Romanos 5:3c O sofrimento produz
2 Coríntios 9:7 Cada um contribua
perseverança...
segundo propôs no seu coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus
Romanos 8:28 “Eu Sei que todas as
ama ao que dá com alegria.
coisas cooperam para o meu bem, pois
amo a Deus, e sou chamado segundo o
Malaquias 3:10 Trazei todos os dízimos à
seu propósito”.
casa do tesouro, para que haja mantimento
na minha casa, e depois fazei prova de
Romanos 5:11 e não apenas isto, mas
mim, diz o SENHOR dos Exércitos, se
também nos gloriamos em Deus por nosso
eu não vos abrir as janelas do céu e não
Senhor Jesus Cristo, por intermédio de
derramar sobre vós uma bênção tal, que
quem recebemos, agora, a reconciliação.
dela vos advenha a maior abastança.
2
Isaías 43:2-3 “ Quando passares pelas
Efésios 6:7 servindo de boa vontade
águas, eu serei contigo; quando, pelos
como ao Senhor e não como aos homens,
rios, eles não te submergirão; quando
passares pelo fogo, não te queimarás,
Colossenses 3:23
E, tudo quanto
nem a chama arderá em ti. 3Porque eu sou
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como
o SENHOR, teu Deus, o Santo de Israel, o
ao Senhor e não aos homens,
teu Salvador; dei o Egito por teu resgate e
Atos 20:35 Tenho-vos mostrado em tudo
a Etiópia e Sebá, por ti.”
que, trabalhando assim, é necessário
Romanos 5:1-2 “1Justificados, pois,
auxiliar os enfermos e recordar as palavras
mediante a fé, temos paz com Deus por
do Senhor Jesus, que disse: Mais bemmeio de nosso Senhor Jesus Cristo;
aventurada coisa é dar do que receber.
Assista esta e outras mensagens em nossa página: www.vidacomvida.com

Lucas 15:10 Eu vos afirmo que, de igual
modo, há júbilo diante dos anjos de Deus
por um pecador que se arrepende.
Conclusão:
Regozijar-se
enquanto
esperamos; parece difícil porque os
próprios exercícios que a produzem são
contra nossa cultura que diz: “Viva para si
mesmo, não ligue para ninguém”. Jesus
nos ensina exatamente o contrário: Sirva,
potencialize o que seus bens podem
fazer por outros, distribua também seus
conhecimentos e experiências com Cristo,
seja grato. Se praticarmos fielmente
estes princípios receberemos uma alegria
constante e abundante:

Filipenses 4:7 E a paz de Deus, que
excede todo o entendimento, guardará o
vosso coração e a vossa mente em Cristo
Jesus.
Pr. Joaquim Costa Jr.
Ministério VidacomVida

NOSSA VISÃO: “Cada casa uma igreja, cada discípulo um
sacerdote” (1 Pedro 2:9)
NOSSA MISSÃO: “Fazer discípulos de Jesus” (Mateus 28:18-20)
Acesse nosso website e disfrute de mensagens em audio,
vídeo, cultos ao vivo, pedidos de oração e muito mais.
www.vidacomvida.com

IGREJA DURANTE A SEMANA

DORAL

CULTOS ONLINE

SÁBADO
Doral Espanhol*
Naples Espanhol*

7:15 p.m.
7:30 p.m.

DOMINGO
Doral Português*
Deerfield Português*

10:00 a.m.
10:00 a.m.

* Transmitido ao vivo:
website: www.vidacomvida.com
youtube: vidacomvidanews

REUNIÃO DE HOMENS
ZOOM Quarta-feira

7:00 p.m.

REUNIÃO DE MULHERES
ZOOM Quarta-feira

ENTRE EM CONTATO

7:00 p.m.

GRUPO DE JOVENS ONLINE
Inglês Sexta-Feira
8:00 p.m.
a partir dos 13 anos

10200 NW 25th Street - Suite 115
Doral, Florida - 33172
(305) 718-8057
secretaria@vidacomvida.com

DEERFIELD
679 South Federal Highway
Deerfield Beach, Florida - 33441
(954) 725-9030
deerfield@vidacomvida.com

NAPLES
11965 Collier Blvd - Unit 4
Naples, Florida - 34116
(305) 718-8057
naples@vidacomvida.com

Faça um doação de forma rápida
e prática para a nossa igreja
utilizando o QRCode

“Jovens, escrevo a vocês, porque
vocês têm vencido o Maligno.”
1João 2:13b
Jovem, venha participar conosco
do Youth Group, toda sexta-feira,
às 8pm aqui na igreja.
Te esperamos.

Siga o Ministério Vida Com Vida no facebook para informações de eventos e atualizações.

