O Senhor despertou-me as 05 da manha hora em que as forgonetas da Catalunha iam sair então
entendi que era para orar
Para fazer Guerra necessitamos de
1 FORMAÇÃO
2 Sam 22:33 Deus é a minha fortaleza e a minha força e ele perfeitamente desembaraça o meu
caminho.

34 Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas.
35 Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços
vergaram um arco de bronze.
Israel vai uma vez por ano a LEVA para que se atualizem
A arma mais poderosa é a Fé
David foi formado para a batalha na sua vida de fé
2 DETERMINAÇÃO
temos que estar comprometidos e lutar porque se não o fazemos o diabo tomara
vantagem
A determinação tem que ver com a mentalidade
David tinha uma mentalidade de vencedor
Pois de uma forma natural ele estava em completa desvantagem perante o gigante
3 ATITUDE
2Tim 2:3 Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus.
4 Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo
é satisfazer àquele que o arregimentou.
Temos que desenvolver um espírito de suportar tudo o que venha as nossas vidas
A atitude de não se enredar com os negócios desta vida
Não vivas das tuas próprias capacidades mas de Cristo
Mat 11:12 Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por
esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
Não igreja não pode haver desertores mas homens comprometidos com a causa
Deus não nos Deus um espírito de cobardia mas de valentia e poder
Gideão não creu quando Deus o chamou e lhe chamou valente
mas Deus já via o resultado porque só faltava que Gideão se colocasse nas mãos do
Senhor
Há um Valente em cada um de nós desperta e mãos a obra

