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O prazer ou conforto não é a norma da vida 
e o sofrimento não deve ser interpretado como 
oportunidade para reclamarmos ou 
blasfemarmos contra Deus.

“Que é o Todo-Poderoso, para que o 
sirvamos? E que aproveitará que lhe façamos 
orações?” Estas perguntas foram registradas 
por Jó ao se referir aos ímpios, perversos, em 
sua indiferença para com Deus. (Jó 21.14-15)

Nos nossos dias, em meio às dificuldades e 
provações, é comum percebermos a�tudes 
ques�onadoras sobre Deus, acompanhadas da 
falta de gra�dão con�nua para com Ele em Sua 
paciência, longanimidade e bondade.

Que é o Todo-Poderoso Deus? Reflita 
nestas respostas e textos bíblicos e reaja com 
gra�dão a Ele, qualquer que seja a sua 
situação.

• Ele é a razão por que você foi criado. – Cl 
1.16
• Ele é a razão da sua existência até aqui – 
Hb 1.3
• Ele estabelece a razão da sua existência e 
faz você cumprir seus obje�vos. – Cl 1.16
• Ele governa todas as autoridades na terra. 
– Ap 1.5

• Somente Ele tem autoridade para 
perdoar pecados. – Mc 2.7,10
• Opor-se a Deus é a pior escolha, é tolice. 
– Hb 10.31
• Amar a Deus e aproximar-se dele, é 
sabedoria plena. – Sl 16.11
• Chegar-se a Deus é receber do Seu favor 
– Tg 4.8
• Orar ao Senhor é desfrutar da Sua 
Presença e Graça – Sl 66.20

Portanto, não devemos ques�onar a 
existência ou o caráter de Deus e nem 
menosprezar o valor e os efeitos da oração que 
dirigimos a Ele. Devemos, sim, nos humilhar 
sob a Sua poderosa mão e provar do Todo 
Poderoso Deus! 

Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a 
vocês. Limpem as mãos, pecadores! E vocês 
que são indecisos, purifiquem o coração. 
Reconheçam a sua miséria, lamentem e 
chorem. Que o riso de vocês se transforme em 
pranto, e que a alegria de vocês se transforme 
em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e 
ele os exaltará. – Tg 4.8-10
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Expectativas de Deus
Fp 1.27-30 - Oswaldo Carreiro

1. Vivam de maneira digna do Evangelho
Fp 1.27; Cl 1.10; 1Ts 2.12

2. Permaneçam firmes no Evangelho 
1Pe 1.17; Fp 1.27; Ef 4.3

Introdução

Quatro expecta�vas de Deus para a vitalidade e 
progresso do Evangelho entre nós.
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Conclusão
Ap 2.2-5         

O que fazer?
- Lembre-se       

- Confesse   

- Volte
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Falecimento
Comunicamos o falecimento da senhora Joana, 
mãe de José Henrique Oliveira no dia 22 de 
fevereiro. 

Aos familiares, a nossa oração para que Deus os 
conforte e fortaleça.

3. Lutem juntos pela fé do Evangelho
Fp 1.28

4. Estejam prontos a sofrer pelo Evangelho
Fp 1.21; Fp 1.29; At 9.15-16; Fp 3.10; At 5.41; At 16.22-23


