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Continuamos essa semana, a parte 2 e final de nosso devocional, e poderemos ver 

quais as recomendações Bíblicas para nós superarmos as circunstâncias.  

 

5. Recomendações Bíblicas de “Como superar as Circunstâncias” 

 

5.1. Tomando posse das promessas de vitória que Deus tem nos 

outorgado. 

 

O que é tomar posse das promessas? É declarar com convicção após uma 

compreensão da palavra, a promessa Bíblica. É abrir a boca em confissão de 

vitória. É em oração, confessar as promessas do SENHOR. É ter um 

comportamento que agrada ao SENHOR baseado na promessa declarada. 

Agindo assim, podemos de fato tomar posse das promessas. Vejamos alguns 

exemplos de como tomar posse da promessa: 

 

5.1.1. Vitória sobre os que se levantam contra nós - Salmos 44:5 “Por meio 

de ti vencemos nossos inimigos; pelo teu nome pisamos os que se 

levantam contra nós”; 

5.1.2. Vitória sobre as forças espirituais malignas – Lucas 10:19 “Eu vos dei 

autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do 

inimigo, e nada vos fará dano algum”. 

5.1.3. Vitória sobre as mais severas aflições – Romanos 8:35-37 “Quem nos 

separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a 

perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em todas 

essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos 

amou”. 

 

6. Não vivemos sobre o jugo das circunstâncias, mas sim cobertos pelas promessas 

de Deus em nossas vidas. 

 

Viver sob o jugo das circunstâncias é se deixar esquecer das promessas, abrindo 

legalidades para sermos oprimidos. É evidente que não temos como deixar de sentir 



Guia de Estudo para os NEF’s – MD4 – DISCIPULADO da MASF Brasil 
 

IMPORTANTE: Esse conteúdo é de uso exclusivo da Missão Apostólica Sem Fronteiras, podendo ser impresso 
e ou compartilhado, entretanto, é proibido sua comercialização ou a sua veiculação sem indicação da fonte. 

Elaborado por Apóstolo Doutor Thomé Tavares Filho e Apóstolo Yves Marcel Garcia.  
https://www.masfbrasil.com / https://www.facebook.com/MASFBrasil/  

o impacto das circunstâncias, porém é necessário que não venhamos ser consumidos 

ao ponto de negarmos as promessas das escrituras. Que venhamos ter as promessas 

do SENHOR como nossa base de fé para suportar, superar e vencer as 

circunstâncias.   

 

 Salmos 121:1 – Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o 

socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 

 O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e 

me faz andar por lugares Altos Habacuque 3:19 

 Isaias 40:31 – Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão 

com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se 

fatigarão. 

 

7. Em nossos dias, o nosso Deus fiel está concedendo uma unção de Renovo, para 

andarmos por sobre as circunstâncias, tal qual o Senhor Jesus andou por sobre 

o mar agitado, mandando acalmar a tempestade. Vejamos algumas atitudes 

importantes para suportarmos as circunstâncias: 

 

 Erguendo um altar de glória ao Eterno Jiré; 

 

Faça do seu coração o trono do SENHOR, derrame seu coração em oração em meio 

as circunstâncias. 

 

 Tomando posse das promessas; 

 

Por mais difícil que seja as circunstâncias de enfrentar, busque crer nas promessas, é 

como sempre ministramos: Está sem forças para acreditar? Esse é principal momento 

para você acreditar. Não está conseguindo orar? Esse é melhor dia para orar, pois 

grande livramento e bençãos virão... e assim sucessivamente. A desmotivação é o 

maior sinal para continuar firme e o momento crucial para NÃO desistir.  
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 Autoridade sobre as circunstancias;  

 

É reconhecer que mesmo sobre ela, O SENHOR está no controle, e exerça sua fé 

em cima desta convicção. 

   

Salmos 91:2 – Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, 

e Nele confiarei; 

 

 Eu coloco NEle a minha confiança; Veja essa poderosa promessa, memorize 

esse versículo, e lembre dele continuamente, e confesse-o sobre as 

circunstâncias.  

 

Salmos 91:3 Ele te(me) cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás 

(estarei) seguro; 

 

Ilustração - A Ação Divina – Andando sobre as circunstâncias  

 

O pastor Lázaro conta como aprendeu uma lição ao ser enviado a uma congregação 

a fim de proceder a substituição de um obreiro. "Havia a preocupação de o dirigente 

resistir e não querer entregar a igreja. Quando cheguei, os membros supostamente 

queixosos já me procuraram dizendo: 'Então, é hoje que o homem sai!?' Embora 

tivesse levado o candidato para a posse, achei melhor ouvir os irmãos que desejavam 

a saída do obreiro, e depois ouvi-lo também.  

 

Todos aqueles irmãos que se levantaram proferiram palavras duras contra o 

dirigente, mas não havia coisa alguma que desabonasse em sua conduta. Ele era 

simplesmente menos instruído do que eles. Quando passei a oportunidade ao 

obreiro, disse-me: “Pastor, não me oponho em entregar a congregação, mas o que 

tenho a dizer é que eu amo muito esses irmãos porque os vi levantar as mãos 

entregando suas vidas a Jesus, e cuidei deles até agora.  
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Não existem motivos para odiá-los. Quero pedir ao meu sucessor que zele por eles 

e ame-os como eu os amo”. E, curvando-se sobre o púlpito, soluçava e derramava 

lágrimas. Simultaneamente, toda a igreja chorava, e numa só voz disse: Não 

queremos mais a saída de nosso irmão. Queremos continuar desfrutando deste amor 

sincero. Eles pediram perdão pelo que haviam feito. O obreiro perdoou a todos e 

continuou dirigindo a congregação." 

 

Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará. 

E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 

Salmos 37:5,6 

 

(Fonte: Pr Lázaro Benedito Alves, revista do Obreiro, Fev/1999) 

 

Reflita e comente como essa ilustração pode ser aplicada em sua vida. 

 

 Faça uma oração e declare: A minha confiança está em Deus e repita os 

tópicos abaixo em sua oração.  

 

Senhor D’us e meu Pai,  

 Dá-me uma nova canção; 

 Coloca em meus lábios um novo louvor; 

 Liberta-me das prisões circunstanciais da vida; 

 Me faz andar sobre as circunstancias; 

 Me rendo aos teus pés, e tomo posse das tuas promessas. 

 

Faça uma oração com convicção para que D’us te ajude a andar sobre as 

circunstâncias, destacando os principais aprendizados de como andar sobre elas.  

 

 

 


