Pr. Roberto Amorim - Manhã

SÉRIE: EM BUSCA DA FELICIDADE
SABOTADORES DA FELICIDADE
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SABOTADORES DA 13.6 Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor
FELICIDADE?
é o meu auxílio, não temerei; que me poderá fazer o
homem?
1 - AS _CIRCUNSTÂNCIAS
Atos 16:25 - E, perto da meia-noite, Paulo e Silas Mateus 6:33 - Mas, buscai primeiro o reino de
oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas.
os escutavam.
Salmos 30:5 - Porque a sua ira dura só um 3 – A ANSIEDADE
momento; no seu favor está a vida. O choro pode
1 Pedro 5.7 - Lançando sobre ele toda a vossa
durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Filipenses 1.12 - Quero que saibam que aquilo que
me aconteceu tem, ao contrario, servido para o Filipenses 4.6 - Não andeis ansiosos de coisa
alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante
progresso do evangelho.
de Deus, as vossas petições, pela oração e pela
súplica,
com ações de graças.
2 - AS COISAS
Provérbios 30:8 - Não me dês nem pobreza e nem 4 - AS PESSOAS
riqueza; dá-me apenas o alimento necessário”.
2 Timóteo 4.10 - Porque Demas, tendo amado o
presente século, me abandonou e se foi para
Tiago 4.1-3
Tessalônica;
Crescente foi para a Galácia, Tito, para
4.1 De onde procedem guerras e contendas que há
entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a Dalmácia.
na vossa carne?
4.2 Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e Filipenses
nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer guerras. 2.19 - Espero, porém, no Senhor Jesus, mandarvos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu
Nada tendes, porque não pedis;
me
sinta animado também, tendo conhecimento
4.3 pedis e não recebeis, porque pedis mal, para
da vossa situação.
esbanjardes em vossos prazeres.
2.25
- Julguei, todavia, necessário mandar até vós
Hebreus 13:5,6
13.5 Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e
com as coisas que tendes; porque ele tem dito: De companheiro de lutas; e, por outro, vosso
maneira alguma te deixarei, nunca jamais te mensageiro e vosso auxiliar nas minhas
necessidades;
abandonarei.
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