Salmo 92:1-15
1 Bom é render graças ao SENHOR e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo,
2 anunciar de manhã a tua misericórdia e, durante as noites, a tua fidelidade,
3 com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da harpa.
4 Pois me alegraste, SENHOR, com os teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.
5 Quão grandes, SENHOR, são as tuas obras! Os teus pensamentos, que profundos!
6 O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto:
7 ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniqüidade, nada
obstante, serão destruídos para sempre;
8 tu, porém, SENHOR, és o Altíssimo eternamente.
9 Eis que os teus inimigos, SENHOR, eis que os teus inimigos perecerão; serão dispersos todos os que
praticam a iniqüidade.
10 Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem; derramas sobre mim o óleo fresco.
11 Os meus olhos vêem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em
ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam.
12 O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano.
13 Plantados na Casa do SENHOR, florescerão nos átrios do nosso Deus.
14 Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor,
15 para anunciar que o SENHOR é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça.
A nossa maneira do nos vermos, tem tudo a ver com aquilo que realizamos em Deus.
Alguns conceitos errôneos a respeito de nós e de Deus, tornam-se grandes empecilhos
para experimentarmos uma vida no sobrenatural de Deus.
Aquilo que vemos em nós é exactamente aquilo que vamos buscar em Deus.
Se formos buscar base na palavra temos alguns
exemplos que podem ser úteis para nossa ministração.
Ex. Os espias que se viam como gafanhotos.
Gideão quando Deus o chamou para trazer libertação ao povo de Israel (Jz 6:11-17).
Moisés para libertar os hebreus (Ex 3:12,13 e 4:1-17).

Núm. 13:27 Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste; e, verdadeiramente,
mana leite e mel; este é o fruto dela.
28 O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, mui grandes e fortificadas; também
vimos ali os filhos de Anaque.
29 Os amalequitas habitam na terra do Neguebe; os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na
montanha; os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão.
30 Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque,
certamente, prevaleceremos contra ela.
31 Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós.
32 E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da
qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores; e todo o povo que vimos nela são
homens de grande estatura.
33 Também vimos ali gigantes (os filhos de Anaque são descendentes de gigantes), e éramos, aos nossos
próprios olhos, como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos.
Núm. 14:1 Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta; e o povo chorou aquela noite.

O que é que estes personagens citados tem em comum?
R - Todos eles estavam olhando para o lugar errado. Eles estavam olhando para o natural.
ERAM HUMILDES?
Alguém poderia dizer: Eles estavam assim, porque eram muito humildes.
Humildade é uma virtude daquele que olha para si e olha para Deus e reconhece que é
pequeno e que sem Deus não pode fazer nada. Porém com Deus pode fazer proezas!!!
Vamos olhar agora para Davi.
Quando Davi foi lutar com o gigante ele fez uma declaração que parecia arrogância.
Ele disse:
1Sm 17:34 Respondeu Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; quando veio um leão
ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho,
35 eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca; levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela
barba, e o feri, e o matei.
36 O teu servo matou tanto o leão como o urso; este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto
afrontou os exércitos do Deus vivo.
37 Disse mais Davi: O SENHOR me livrou das garras do leão e das do urso; ele me livrará das mãos
deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: Vai-te, e o SENHOR seja contigo.
Em Deus nós não podemos ser arrogantes.
Em Deus nós só mostramos que estamos confiando totalmente Nele.
PASTOR O QUE É QUE TEM A VER O TEXTO LIDO NO PRINCÍPIO DA MINISTRAÇÃO?
Sl 92:10 Porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem; derramas sobre mim o óleo fresco.
(Exatamente o que estou falando)
Algumas cercas têm se instalado na nossa vida
e nós temos que destruí-las pra que possamos ter vitória.
Exalta-me o poder = Tens me tornado forte como o boi selvagem BLH.
Aumentaste a minha força como a do boi selvagem NVI.
Aumentar a força aqui é receber da parte de Deus um
poder especial para alcançar coisas especiais.
Precisa de algo que lhe dê força, pois com a sua
fraqueza humana não conseguirá ir muito longe.
Nós somos ovelhas. Somos ou não?
Ovelhas ficam ali no aprisco fechadinhas, quietinhas, calminhas...
Se estão no aprisco de Deus deve ser assim.
Mas se estão presas em cercas que O BOM PASTOR NÃO AS COLOCOU
então é necessária uma acção.
Mas há momentos que Deus dá uma unção para essas ovelhas
e elas vão arrebentar as cercas que o diabo colocou em suas vidas.
O BOI SELVAGEM NÃO RESPEITA CERCA.
O BOI DOMESTICADO SIM.
A UNÇÃO DO BOI SELVAGEM É PARA VOCÊ NÃO RESPEITAR CERCAS
QUE O DIABO COLOCOU NA SUA VIDA.

QUE CERCAS PODEM SER ESSAS?
1 - A CERCA DA TIMIDEZ.
Muitas vezes estamos vendo as coisas acontecerem e não temos uma acção que determine nossa vitória.
Características dos tímidos:
Não falam, não contrariam ninguém, não gritam, não agem.

OS FERIDOS DE ALMA FICAM LAMBENDO AS FERIDAS E PERDEM O MOVER DE DEUS.
EM DEUS VOCÊ DEVE SER OUSADO!

2 - A CERCA DA FALTA DE COMPROMISSO.
Falar sobre o propósito do jejum e da oração.
Muitos não recebem porque não buscam ou quebram o compromisso.
O DIABO FALA: PARA QUÊ IR À ORAÇÃO TODOS OS DIAS?
A ORAÇÃO CONJUNTA TEM MUITO MAIS PODER NO MUNDO ESPIRITUAL.
Ex. Gn. A torre de babel.
3 - A CERCA FINANCEIRA.
Sempre analisamos que não podemos fazer as coisas por causa do dinheiro.
Deus pode levantar pessoas para nos abençoar. É Ele que nos dá os meios.
Ex 12:35 Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios
objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas.
36 E o SENHOR fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes
davam o que pediam. E despojaram os egípcios.
4 - A CERCA DA IDADE (TAMANHO).
JOVEM DEMAIS OU VELHO DEMAIS. Ex. Gideão e Zaqueu. Tenho ouvido jovens dizer uma
série de coisas.São jovens e precisam curtir a vida. Os jovens se acham incapazes de
testemunhar de Jesus porque são jovens, mas não se acham jovens demais para pecar.
Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade. Na velhice ainda darão frutos.
5 - A CERCA DA CULTURA.
Ex. Pedro.
PROCURE SE QUALIFICAR: CURSOS BIBLICOS, CD’S, LIVROS etc. COMODISMO.
6 – A CERCA DO COMODISMO.
Tudo é bom quando não conhecemos o melhor.
SE VOCÊ CONHECE O MELHOR E NÃO O BUSCA, VOCÊ É UM ACOMODADO!
7 – A CERCA DA INCREDULIDADE.
Você acredita em tudo que o pastor fala? Você acredita que esse jejum vai valer alguma coisa?
Você acredita que seu líder é tão santo assim?
Você acha que Deus está olhado para você? Você acha que orar resolve?
O INCRÉDULO É SEMPRE CHEIO DE DÚVIDAS.
OBS. QUERO LEMBRAR QUE O PECADO NÃO É CERCA, O PECADO É UMA SEPULTURA.

NÃO PODEMOS VIVER COMO CRENTES SEM EXPRESSÃO E ACÇÃO.
NOSSO DEUS É UM DEUS DE REALIZAÇÕES.
NOSSO DEUS É UM DEUS ACTIVO.
DEUS NÃO TEM PARA NÓS UMA VIDA MESQUINHA E SEM VITÓRIAS.
LEVANTE A CABEÇA VISUALIZE O SOBRENATURAL DE DEUS.
OLHE COM OS OLHOS DA FÉ O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ E ARREBENTE
QUALQUER CERCA QUE O DIABO TENHA COLOCADO NA SUA VIDA E VENÇA!!!
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