Rompimento sobrenatura P2
O que é um rompimento? Significa que você terá que destruir uma barreira
de contenção mental construída em sua mente pelo diabo, uma fortaleza
mental.
O que é uma fortaleza? É um lugar de onde algo ou alguém te controla. Se
dou este lugar ao diabo ele amarrara toda minha vida a partir da minha mente
com seus pensamentos.
Compreenda isto: Seu corpo é controlado a partir de tua mente, por
exemplo, quando você quer prosperar, um pensamento te diz: você nasceu
pobre e pobre vai morrer, e você não consegue fazer nada para mudar seu
estado de miséria.
O que este pensamento te causa? Comodismo. Isto significa que você
você não esta disposto a mudanças, você resisti a elas. Para que não fiques
contido, impedido, amarrado é necessário que você contra argumente.
Como? Todas as vezes que Satanás lhe dizer alguma coisa, não concorde,
argumente com a Palavra de Deus.
As cinco etapas de uma fortaleza mental
Até que Satanás te destrua totalmente endurecendo sua mente, ele te
conduzira por um processo pelas seguintes etapas:
1 - Começa com uma sugestão
Satanás fala de duas maneiras, direto em sua mente ou através de alguém
próximo. Neste momento você pode recusar ou recebe-lo, concordando com
ele. Foi assim que a serpente falou com Eva e Eva com Adão.
Quando Satanás quer ti tirar da igreja o que ele diz? QUando quer que você
se divorcie, o que ele diz? Se você não recusa, você esta aprovando um
pensamento de Satanás. Deu inicio ao processo de controle de sua vida a
ele.
2 - O que era uma sugestão agora é sua forma de pensar

Aquela sugestão que você não recusou, fixa uma idéia esmoa mente, agora
você tem um conceito em seu interior sobre aquela situação. Criou-se uma
mentalidade, você vai viver daquele pensamento. Uma pessoa com
mentalidade de pobreza não pode nada, não pode viajar, fazer um curso na
igreja, investir numa inscrição de conferencia, …
3 - O que era só um pensamento torna-se hábito
Hábito é o que faz parte de sua vida. É o que esta dentro de nossa mente
torna-se conhecido por fora. Tudo o que fazemos reflete uma mentalidade,
sua forma de pensar. Estes hábitos mudam a forma como nos comportamos
e como falamos. Você é a expressão do que esta em sua mente. Chegou até
aqui porque não rejeitou tal pensamento, concordou com ele.
Uma fortaleza é um lugar de onde algo ou alguém exercesse controle. Nossa
mente é o lugar onde Satanás esconde suas mentiras, e as mistura ao
raciocínio humano. É algo que você não pode negar, mas pode recusar. Por
exemplo, Satanás vai colocar em sua mente o pensamento de que seu filho
usuário de drogas, vai terminar com a vida cedo, como acontece com todos.
É uma verdade, mas você pode recusar, há uma outra verdade acima dela, a
da Palavra de Deus.
Importante: Quando nascemos de novo, nossa mente não nasceu de novo,
por isso precisamos renova-lá pondo a Palavra nela, novos pensamentos.
4 - Esta fortaleza cria uma mente reprovada
O que isto significa? As pessoas seguem um pensamento contrario a Deus e
não param, levam sua própria a via à destruição. Deus entregou ela ao seu
aproprio pensamento.
5 - A etapa final é a apostasia
On que é a apostasia? É aquela pessoa que nasceu de novo, experimentou e
vou milagres sobrenaturais, orou em línguas, tomava da ceia do Senhor,
dizimava e ofertava com o coração, mas agora estão fora da igreja, rindo de
tudo isso, negaram a Jesus. Converse com as pessoas que hoje sao contra a
igreja, contra o pastor, contra o líder de célula, tudo teve inicio com um
pensamento que ele não recusou.

Como resolver isso? Como romper com esta esta barreira de contenção
mental que te amarra e prende? Você quer estar em todos os cultos da igreja,
mas não consegue; quer liderar uma célula, mas noa consegue; quer amar
seu marido ou sua esposa, mas não consegue? No próximo domingo, vamos
trazer um rompimento sobrenatural sobre sua vida.

