A guerra é cara e não é grátis
Luc 14:31 Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro
para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte
mil?
32 Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo
condições de paz.
O que não se quer meter em trabalhos diz eu farei as coisas a minha maneira
O congresso tem o lema da LEVA e isto é voluntário
A única oportunidade que temos contra o diabo é lutar pq se não o fazemos ele matará
roubara e destruirá
Primeiro valorar se estamos dispostos a pagar o preço
Filp 3: 7 Mas o que, para mim, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
8 Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento
de Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi todas as coisas e as considero
como refugo, para ganhar a Cristo
A única forma de de derrotar satanas é ser radical tal como Paulo
Tudo o que para mim era lucro agora o tenho por lixo
Quando o diabo vem ameaçar em tirar-te algo isso não é problema pois já tu o
renunciaste
Paulo renunciou a tantas coisas tais como
Posição Social e econômica e familiar etc
Hb 12:1 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta,
2 olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está
assentado à destra do trono de Deus.
Não Vos Fatigueis
3 Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores
contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma.
4 Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue
Até que ponto da batalha estás disposto a ir
Deus está chamando pessoas dispostas a ir até ao final
Perguntamos que posso fazer eu para para fazer o reino de Deus crescer
A pergunta é
O que estás disposto a fazer ?
Na medida em que estejamos dispostos a morrer assim haverá fruto em nossas vidas

Depois da disposição há que pô-lo em prática
2Co 4:2 pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não
andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus; antes, nos recomendamos à
consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade.
3 Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está
encoberto,
4 nos quais o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes
não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Chamado a andar em transparência e renunciar ao oculto
1Jo 1:8 Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos,
e a verdade não está em nós.
9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e
nos purificar de toda injustiça.
10 Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra
não está em nós.
Bem aventurado o varão que suporta a tentação

