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Conquistando a liberdade através da aliança 

Pregador: Diaconisa Aretuza do Nascimento 

Data: 01/09/2013 

Culto: Abertura da Campanha 

Texto base: Juízes 13 

 

O mundo oferece liberdade quando você quebra alianças. 

No espiritual, a nossa liberdade vem através da aliança: com Deus e com as pessoas. 

Quebrar a aliança com Deus é adultério espiritual: você deixa Deus para se relacionar com outro deus. 

Você nunca está solto: Se Deus não segurar sua mão, o diabo segura. 

 

Juízes 13:1-6 

Quem não está com Deus é entregue nas mãos dos filisteus. 

Sansão foi gerado para ser um grande líder. 

Quando Deus olha pra ti ele não só enxerga a pessoa: enxerga todo o teu potencial. 

A primeira aliança que nós fazemos que nos faz ser livres é aceitar Jesus. 

A liberdade que não agrada a Deus é libertinagem. 

Nós nascemos debaixo de promessas: não nascemos para sermos cativos. 

 

Juízes 13:24-25 

Ele cresceu nos princípios de Deus. 

Se nós não temos uma vida feliz nós não vivemos de acordo com a palavra. 

A palavra de Deus nos dá todas as direções. 

Sansão usou seus dons de modo imprudente. 

 

Juízes 14:1-11 

Quando temos uma aliança com Deus temos uma força sobrenatural para lutar com os nossos inimigos. 

Tocar no cadáver era uma coisa impura:só no animal vivo para fazer sacrifício, depois de morrer, não 

tocava para não ficar impuro. 

Vai ter sempre um mel por cima de um cadáver. 

Não faz com o teu dom o que tu quiser: faz o que Deus quer que tu faça. 

Sansão era totalmente controlado por sua sensualidade. 

 

Juízes 16:4-6 

O inimigo quer te dominar: te fazer marionete. 

Depois que o diabo te domina, ele te amarra: você não faz mais nada. 

Depois de amarrado, ele te subjuga: vira escravo do diabo. 

 

Juízes 16:15-17 

Ceder à insistência é o pior que você pode fazer para alguém. 

Não era o cabelo que tinha força, mas a aliança com Deus. 
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Juízes 16:20-22 

Depois que você quebra uma aliança com Deus tudo muda. 

Quem quebra uma aliança com Deus usa seu livre arbítrio para dizer que não precisa mais dele. 

Os filisteus furaram os olhos dele: a primeira coisa que o diabo faz é furar os olhos para não vermos mais 

uma saída. 

Depois colocaram ele para trabalhar na cadeia, girando moinho: trabalhar para o diabo. //Quando você 

entrega sua santidade pro diabo, ele te coloca a propagar os desígnios do reino dele. 

A tua aliança com Deus te dá força para vencer qualquer inimigo. 

A vida eterna todos temos: uns com Deus, outros com o diabo. 

 

 


