ESBOÇOS DAS MINISTRAÇÕES DO APÓSTOLO LUIZ HERMÍNIO
PRIMÍCIAS 2022

TEMA: OUSADIA NA SIMPLICIDADE
Textos bases: Jó 2:11-13
Cl 1:3-8
Ef 3:8-21

INTRODUÇÃO

● A humanidade sempre vai preferir uma religião do que um relacionamento com
Deus
● Nenhuma árvore pode crescer se não for da raiz da qual brotou. Ela vive com
a vida que brota da raiz.

O príncipe deste mundo (Jo 14:30)
● Jesus o chama de “o príncipe deste mundo”, não de rei. Isto porque satanás
não tem um reino. (Só tem um mundinho corrupto)
● Só é chamado de Rei quem tem um reino. Somente Jesus é o Rei. Satanás é
só usurpador.

ORAÇÃO:
Senhor da minha vontade.
Senhor, eu estou disponível para Ti.
Meus celeiros estão vazios para recomeçar. Minhas taças estão vazias para
recomeçar. Senhor, eu estou disponível para Ti. Tu és a minha porção. Todas as
minhas fontes estão em Ti. A minha glória eu encontrei na cruz.
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OS TRÊS AMIGOS DE JÓ
Texto base: Jó 2:11-13.
Elifaz, Bildade e Zofar

● Elifaz: significa meu Deus é ouro O Temanita: temã, neto de Isaú.
● Bildade: significa amor confuso, mistura. Suita: significa riqueza.
● Zofar: significa pardal, ave. Naamitita = da terra de Naamá (amabilidade =
extremamente amável)
● Enquanto eles só choraram com Jó foram bênção na vida dele; quando
quiseram ajudar, não foram.

O MENOR ENSINANDO O MAIOR
● Precisamos de amigos como Eliú, que aparece nos capítulos 32 a 37.

Eliú: Ele é Meu Deus
Ler e meditar: Jó 32:1-22

● Eliú foi o aferidor de medida. O homem que faz Jó olhar para dentro de si.
● Um homem que diz “cale a boca, Jó. Você está falando da alma. Você se acha
mais justo do que Deus”.
● Quando você chama Deus de injusto, você está dizendo que é mais justo que
Ele.
● Eliú argumentou com Jó em favor de Deus.

ME ARREPENDO NO PÓ E NA CINZA.
Jó 42: 1-6
● Jó disse que se arrepende no pó e na cinza.
● Sem você olhar para si mesmo, você não se arrepende
● Jó foi curado quando abençoava seus 3 amigos.

SACRIFÍCIO ATÉ QUE ENTENDA
Jó 42:7-10.

● Para os amigos de Jó ele pediu um sacrifício para Jó. Ele disse “ore por eles.”
● Porque se você ainda não entendeu sobre soberba, você só confia
sacrificando.
● Quanto mais eu descubro o meu orgulho, mais me arrependo, me humilho e
reconheço Sua grandeza.
● Reconheço que a minha bênção está em abençoar meus amigos, mesmo
aqueles que tenham falado contra mim.

ME JOGUE NA ÁGUA
Jn1:10-17
● Jonas foi o primeiro a assumir a culpa e dizer “é por minha causa que essa
tempestade surgiu. Me joguem na água, me devolvam para o propósito”.

NÃO PODEMOS PERDER A NOBREZA DIANTE DA OFENSA.
Is 32:7-8
● O nobre projeta coisas nobres e em nobres atos persevera.
● Nobre: pertencente à nobreza, de descendência ilustre, generosa distinção,
majestade e excelência.
● Não podemos perder a nobreza do Reino.
● Um nobre sabe que é nobre por causa do sangue que carrega no seu corpo.
Ele sabe que é nobre porque tem sangue nobre, sabe de quem é filho, sabe
que seu pai era nobre.
● Perdemos a noção de quem somos filhos. Perdemos a noção de que sangue
temos no corpo. Na realidade perdemos a noção do que é corpo.
O que na sua vida vem por graça, você quer cobrar dos outros por obra.
As pessoas que menos conseguimos transformar são as que mais nos
confrontam.

● Tem umas pessoas na igreja que com suas atitudes confrontam os “certinhos”
● Na maioria das vezes suas atitudes confrontam seu entendimento.
● Quando Jesus estendia a mão pra ajudar alguém tinha sempre alguém dizendo
“mas a lei diz assim”.

RESPONDENDO ÀS OFENSAS COM GRAÇA
Jo 19:34

● Perfuraram Jesus com uma lança. Quando furaram Jesus saiu água e sangue.
● Quando somos atacados reagimos com aquilo que tem dentro de nós.
● De Jesus saiu água (vida e palavra)
Quando você caminha em revelação, você não pode ser alcançado.
● Será como uma águia que não deixa rastro do seu voo e só poderá ser
acompanhada por outra águia.

A IGREJA QUE REVELA A SABEDORIA DE DEUS.
Ef 3:8-21

● Paulo disse que é dado a conhecer por meio da Igreja aos principados e
potestades.
● A Igreja revelando a sabedoria de Deus aos principados.
● Os demônios vêm à Igreja descobrir o que Deus está por fazer. A Igreja está
revelando os cenários de Deus.

ISSO É O QUE ELE JÁ FEZ; ELE NÃO VAI FAZER
Ef 1:3-14

● Não é para espiritualizar, mas experimentar.
● Deus quer lhe colocar em uma realidade espiritual para que você aprenda a
lidar com o mundo espiritual.
● Esse texto está lhe dizendo o que Ele já fez. Isso Ele não vai fazer, pois Ele já
fez; é seu.
● A miséria não tem nada comigo, a doença não tem nada comigo. Eu sei quem
sou, sei o que tenho, sei o que sou capaz.
Ele lhe dará a conhecer as profundezas das trevas.
● Como José no Egito, como Jonas no ventre do peixe, como Jesus no inferno.
● Você conhecerá se entrar em Deus.
● A adoração lhe fará conhecer os dois reinos: trevas e luz.

RECEBER E ENTENDER
Ef 1:15-17

● Paulo dizia “vocês precisam receber e entender, por isso eu oro por vocês,
para que a revelação tome vocês”
NÃO permita que a revelação se torne em informação.
Por isso Paulo começa a interessar pelos Efésios
● Ele dizia, “oro para que vocês conheçam como eu conheço, para vocês
saberem como funciona”.

PRECISAMOS SABER COMO FUNCIONA
● O corpo de Cristo precisa de sabedoria para saber como funciona.
● Mt 13:19 "NÃO entendendo, perde a semente.”
● Preciso entender para saber como funciona, para que eu governe. (saibais,
creiais e entendais)

A GUERRA SE FAZ COM SABEDORIA
● Preciso ter sabedoria para entrar em guerras, porque sabedoria é a maior arma
de guerra.
● Se Salomão usasse sua sabedoria para a guerra, não precisaria fazer alianças
pagãs para manter a paz.

PRECISAMOS DE SABEDORIA NÃO DE FORÇA
Ec 10:10

● Quando você perde Deus, você tem que investir em exibição e entretenimento.
Você vai ter que fazer mais força.

TRÊS TIPOS DE CENÁRIOS REVELADOS
● CENÁRIO PROFÉTICO - O que Deus disse vai se cumprir.
● CENÁRIO APOSTÓLICO - Vamos trabalhar no que Deus disse.
● CENÁRIO JURÍDICO - Vamos dominar em autoridade.
Cenário jurídico.
● Fala sobre o juízo sobre satanás e seus demônios.
● Satanás não tem direitos legais. Só toma os espaços vazios, onde não tem
uma autoridade legítima.
● Ele usurpa o lugar que não tem autoridade legítima.
● Você é autoridade legítima na terra; a terra é sua.

A AUTORIDADE TEM 4 CONDIÇÕES BÁSICAS
Revelação - Posição - Condição - Função
● Preciso ter uma revelação de quem Deus é.
● Quando entendo quem Ele é, Ele me posiciona, gerando uma condição para
exercer uma função.
● Preciso me reposicionar, porque só isso vai gerar a condição para servir.
● Posicionamento; nós temos toda a autoridade. (Jesus nos reposicionou)
● A posição que eu preciso tomar vai gerar uma condição, mas se não temos
revelação, não adianta a posição.
● Posição sem revelação é posição carnal.

NÍVEIS E DIMENSÕES
● Se não estamos na mesma dimensão da guerra que precisamos enfrentar não
suportaremos, porque não temos a condição de exercer a função.
● Mas quando Deus revela, Ele autoriza.
● SE DEUS REVELA, ELE TE POSICIONA DANDO CONDIÇÃO PARA A
FUNÇÃO.
Não adianta posição por resultados, porque posição é por revelação. E
também não adianta ter a condição sem estar na posição certa. Por isso,
muito trabalho no corpo de Cristo tem sido ineficaz.
SE O SENHOR NÃO EDIFICAR A CASA
● Sl 127 – Muito trabalho tem sido em vão.
● Fazer a coisa certa da forma errada.
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● Não te darei nada que não me custe tudo.
● Nossa visão limitada da grandeza de Deus não reduz quem Ele é, mas reduz
a ação dEle em nossas vidas.

PREGAR, COMUNICAR, TRANSMITIR
● Posso pregar com minha boca, meu corpo.
● Posso comunicar uma informação na sua alma.
● Mas quero transmitir algo no seu espírito que fique impresso no seu coração e
mude sua vida.
● Por isso, posso pregar sem comunicar e posso comunicar sem transmitir
● Transmitir é imprimir Deus, é acender a luz do Pai no seu espírito.

Pregar sobre o caminho, comunicar a verdade e transmitir a vida.

Sl 24:1-10
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no Seu Santo lugar?
● Para subir ao monte, tenho que buscar muito, mas para permanecer tenho que
renunciar muito.
● Se não tivermos consciência da Presença, nunca teremos uma conduta de
santificação.
● Se tivermos uma consciência de pecado, antes de uma expectativa de
avivamento, com certeza viveremos um avivamento.
● Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
RELAÇÕES
● Relações são feita de emoções.
● Se você passar a vida inteira se isolando para se proteger das emoções, nunca
experimentara as relações mais profundas.
● Não se faça um sem o outro.
● É fundamental sermos um, mas não podemos ser um sozinhos.
Uma igreja que tem luz na cabeça, mas não tem fogo no coração não poderá mudar
o mundo.

● Denúncias e críticas são coisas diferentes.
● Denúncias proféticas partem de um espírito indignado contra o pecado.
● Críticas partem na maioria das vezes de uma alma insatisfeita e ferida.

UMA IGREJA AMARGURADA DESPERTA LEVIATÃ
Jó 3:8 - Aqueles que amaldiçoam o dia estão prontos para excitar o monstro marinho
(leviatã).
A FÉ CRÊ, MAS PODE SER CEGA
●
●
●
●
●
●
●

A revelação é os olhos da fé.
Sem revelação é uma fé comum.
Visão é ver o que Ele vê, como Ele vê.
Preciso ver na perspectiva de Deus e não na minha.
Você vai acreditar e investir nas pessoas se você vir nelas o que Deus vê.
Em Ap 4:1, João subiu para ver a igreja como Deus vê.
Deus lhe dá uma revelação que o coloca em uma posição, que lhe dá condição
para exercer a função.

OS TRÊS ESTÁGIOS DA SABEDORIA
● Já temos tudo: a revelação, as formas, mas precisamos dos homens e das
mulheres que interpretem e apliquem essa revelação.
● adoração - intercessão - proclamação
● revelação - interpretação - aplicação
● As 3 palavras para sabedoria: sofhia - proneces - sunecias.
● Jesus é a sabedoria de Deus revelada em nós (sofia, proneces e sunecias).
Quem alcança isso alcançou a perfeição.
Sofia: é a parte teórica. É quando recebo o desenho (revelação)
Proneces: significa prudência e inteligência. Como levar do teórico para a prática
(interpretação)
Sunecias: é a parte prática. O efeito do que você recebeu. (aplicação)
Primeiro você tem que ver, depois interpretar corretamente para aplicar
corretamente.

● Deus pode já nos ter dado Sofia (a revelação), mas ainda não a interpretação
e a aplicação. E a sabedoria lhe diz quando falar e quando calar.
● Pergunta: Se ainda não é o tempo de falar, porque Deus me deu revelação?

● Resposta: é para eu primeiro me converter nela.
● Nem tudo que Ele diz agora é para agora.
● Mensagens pregadas fora do tempo não surtirão efeitos.
● Problemas graves surgem quando falamos ou fazemos algo importante fora do
tempo. (Ex.: Moisés matando o egípcio)

I Cr 12:32 - Os filhos de Issacar
● Precisamos dos filhos de Issacar, homens entendidos na ciência dos tempos.
● Para saber o que Israel deveria fazer, conheciam os tempos pelo espírito.
● Lugar correto e tempo correto.

ESPERE PELA DECLARAÇÃO DA PALAVRA
● Sara era estéril até receber uma declaração.
● Ana era estéril até receber uma declaração.
● Por isso, sempre antes da manifestação haverá uma declaração.

FAZENDO FORA DO TEMPO
● Satanás não pode parar o tempo de Deus, por isso ele precisa tirar as pessoas
do tempo de Deus, para que andem desfocados.
● Viva no tempo de Deus, o Kairós.
● Sabedoria não tem a ver com manifestações, mas tem a ver com entendimento
correto para manifestações corretas e no tempo correto.

E PARA TER MANIFESTAÇÕES CORRETAS PRECISA DE HOMENS
CORRETOS COM ATITUDES CORRETAS, COM CORAÇÕES LEAIS A DEUS.
EPAFRAS ERA UM MODELO.
Cl 1:3-8 “Aprendeste isto com Epafras, amado conservo...”
● Epafras: Gracioso, fiel ministro de Cristo.
● É provável que ele fosse uma autoridade sobre três regiões: Colossos,
Laodicéia, Hierapolis. (Cl 4:13)
● E agora eles estão compartilhando da prisão em Roma (ele e Paulo, segundo
Fp 1.23)

EPAFRAS, O AMIGO LEAL
Cl 1:7

● Eles eram companheiros de milícia e de prisões.
● Segundo Cl 2:1, Paulo nunca havia estado em Colossos, mas o conheciam por
causa do testemunho de Epafras, que o representava.
● Porque Paulo e Epafras militavam em uma causa coletiva.

SINTETIZANDO
●
●
●
●
●
●

V. 3-8 - Paulo usa Epafras como exemplo.
V. 9-14 - Depois diz como você deve se tornar um modelo.
V. 15-23 – Exalta a supremacia de Cristo.
V. 26-27 – Pontua que somente Cristo em nós é a esperança da glória.
Cl 2 – Fala de práticas externas que não transformam o homem interior.
Cl 3 – Fala de como você pode imitar a Cristo, buscando as coisas que são do
alto.

PRÁTICAS ESPIRITUAIS PODEM PRODUZIR ARROGÂNCIA
●
●
●
●

Cl 2:4-23. Cuidado com o que vos ensina.
Não use sacrifício da carne para gerar espiritualidade.
Carne não se sacrifica, se mata
Certas práticas espirituais produzem mais arrogância e soberba do que
espiritualidade.
● Muitos em colossos praticavam esses princípios carnais filosóficos, usando
ideologias que não produziam espiritualidade.
● DOUTRINAS DE JEZABEL- Ap. 2:20. Não fala do espírito, fala da doutrina.
Isso pode ser muito mais perigoso.
● Muitas igrejas buscam conhecer mais as práticas satânicas do que os
fundamentos celestiais de Deus.

SUA ESPIRITUALIDADE PRECISA SER HUMANIZADA.
● Não é em nome de minha espiritualidade que eu venci as trevas, mas em nome
de Jesus e no poder de Jesus.
● Não é pelo preço que você paga, mas pelo preço que Cristo pagou na cruz.
● Não estou dizendo que que não devemos jejuar e orar, buscar e se esforçar,
mas que isso não pode causar arrogância e soberba em mim.

FILHOS DA LUZ VENCEM AS TREVAS
● Não é só confrontando as trevas que as vencemos, mas as vencemos nos
tornando filhos de luz.
● Porque se você confronta as trevas não sendo filho da luz, você pode estar em
mais trevas ainda.
● A doutrina de Jezabel estuda mais as trevas do que busca viver e praticar as
obras da luz.
● Doutrina de Jezabel ensina a lidar com as trevas praticando as mesmas coisas
das trevas.
● Como quer confrontar as trevas praticando os mesmos princípios das trevas?
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Como viver uma vida simples em um Evangelho profundo?
Como ter uma espiritualidade emocionalmente saudável?

● “Não somos seres humanos que estamos passando por uma experiência
Espiritual, somos seres espirituais passando por uma experiência humana.”
Blaise Pascal
● Nossa Espiritualidade não pode ser desconectada de nossa realidade humana.
● O problema é que muitas pessoas que buscam ser “espirituais” acabam tendo
grande dificuldade em viver a sua humanidade.
● Santidade implica em matar a carne e não a humanidade.
● Uma vez reconciliados pelo sacrifício de Jesus e guiados pelo Espírito
devemos nos tornar homens e mulheres que manifestam a vontade do céu na
Terra.

ELE ME RECONCILIOU COM ELE
2 Co 5:11-21

● Ele nos reconciliou com Ele.
● As feridas são necessárias. A alma precisa ser ferida. O corpo precisa ser
ferido.
● É uma ilusão você achar que o estado natural e correto de uma pessoa é viver
sem nenhuma ferida. Nunca se machucar.
● Quando você usa um colete para se proteger do naufrágio, para se proteger
de uma bala perdida, se proteger do fracasso e da mágoa, certamente você
nunca conhecerá o verdadeiro amor de Deus.

UMA VIDA SEMELHANTE A CRISTO
● A vida sem sofrimento não tem nenhuma semelhança com Jesus.
● Depois de superar o sofrimento seu coração estará cheio de compaixão
● Seu coração estará quebrantado, seu nível de perdão aumentará.

● O QUE ACONTECEU ME TORNOU NO QUE SOU
● Tudo que me aconteceu tinha que acontecer, para eu me tornar em quem me
tornei.
● Com tudo isso, nunca mais serei um ser exibível, mas um ser autêntico. Nunca
mais usarei maquiagem para esconder minha dor.

Não tenho que ser apresentável; tenho que ser de verdade

IMPRESSIONAMOS A DEUS COM NOSSA BUSCA OU AGRADAMOS AS
PESSOAS COM NOSSA RELIGIÃO?
● Eu quero impressionar a Deus e não agradar a você. Eu quero que minha
oração seja desesperada pela Sua glória e, se assim for, isso afetará você
também.

ENTRAR PARA RECEBER E SAIR PARA ABENÇOAR
Lv 9:23,24. Arão e Moisés
●
●
●
●

Entraram na tenda para o povo receber a glória.
Entraram para receber e saíram para abençoar.
Sair para abençoar sem entrar para receber é não ter nada para dar.
Tentar abençoar sem entrar para receber pode gerar apenas críticas de uma
alma ferida.

SÁBIOS E JUSTOS BRILHARÃO
Dn 12:3,4

● Homens e mulheres que viveram de forma sábia e justa brilharão como uma
noite sem nuvens, repleta de estrelas.
● Os que conduziram outras pessoas ao caminho certo brilharão como estrelas
para sempre.

Tradução: A Mensagem:
“Este é um relato confidencial, Daniel, para seus olhos e ouvidos somente. Mantenhao em segredo. Guarde o livro fechado à chave até o final. Nesse ínterim, haverá uma
busca frenética para se tentar entender o que está acontecendo.”

PERSEVERAR NA PALAVRA
● Jesus pregou para milhares de pessoas nos 500 km quadrados que percorreu
em Israel. Milhares iam nos cultos de Jesus.
● Mas somente 120 perseveraram para receber do Espírito e continuar o que Ele
havia começado.
● Só persevera quem tem um interesse no desenho que Deus tem mostrado.

Se a santidade que você alcançou é somente fruto do seu esforço, não é santidade,
é orgulho religioso.

● A humanidade preferiu uma religião do que um relacionamento com Deus.
● O pecado aconteceu em um ambiente com Deus (no paraíso, no Jardim) e
afetou toda a humanidade.

Não é o pecado do mundo que afeta a igreja; é o pecado da igreja que afeta o
mundo.

● Ou você se torna o modelo ou se torna a presa.

VALORIZANDO A PRENSA DO AZEITE
● O MEVAM é a prensa de azeite. Se parar a produção, vai parar a unção.
● Não podemos trabalhar só no acúmulo de azeite, pois uma hora terminará.
● Eu prefiro parar agora e continuar sendo relevante nos próximos 10 anos do
que crescer e explodir agora sem dar continuidade a esta unção.

A MENSAGEM DE JOÃO E A DE JESUS
● Eu continuo pregando a mensagem de João “Que Ele cresça, e eu diminua”, e
não a mensagem de Jesus para morrermos.
● E aí diminuímos, mas não morremos.
● E se você só se diminuiu, a qualquer hora você pode crescer de novo.
● E aí geramos uma geração contida e não transformada, que a qualquer hora
traz de volta o velho homem.
● Mas se com Ele morremos com Ele ressuscitaremos.
Rm 8:11: “E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em
vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal,
por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês.”

DEIXOU O PECADO E ESTÁ SOFRENDO NA CARNE
1 Pe 4:1 “Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo
pensamento; pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado.”
Sabe porque você está sofrendo na carne? Porque você deixou o pecado.

●
●
●
●
●

Lc 12:15-21 - “come e bebe alma... porque juntei em celeiros”
Mas se parar a produção, o celeiro alguma hora vai secar.
O problema não é juntar, guardar e proteger.
O problema é fazer disso a sua segurança, fazer disso o seu Deus.
O problema é depender do que juntou, e não depender mais de Deus.

DEFININDO SERVIÇO E CHAMADO
● Não podemos comprometer o que carregamos por causa do serviço sem
propósito.
O serviço sustenta o homem natural, mas o chamado sustenta o homem
espiritual.

● Paulo fazia tendas e sustentava o homem natural, mas o chamado de Paulo
sustentava o homem espiritual.
● O serviço não sustenta o chamado, mas o chamado sustenta o serviço.

SOMOS HOMENS ESPIRITUAIS

● Por isso o que é espiritual tem que vir primeiro, para que o que é natural tenha
sentido.
● Precisamos discernir quando estamos fluindo no chamado e quando estamos
apenas exercendo o serviço.
● Temos que fazer e fluir nos dois.

RENUNCIANDO AO ÊXITO, TERÁS ÊXITO
Êx 2:11-14 (Moisés mata o egípcio diante de sua indignação correta)
● Enquanto buscamos êxito só o que recebemos é frustrações, decepções.
● Êxito não se adquire através de um evento, é preciso viver um processo.

Hb 11:23-27 (Moisés recusou a ser chamado filho da filha de faraó)

● Se você quer muito aquilo que Deus disse que não, Deus dá um passo para
trás para que você faça da sua maneira, mas saiba que isso te trará
consequências.

A pior coisa que pode acontecer a um homem é Ele ter sucesso em algo que Deus
não aprova, porque ele acha que o sucesso é a aprovação de Deus.
Sl 139:1-16 “... sonda-me e me conhece ...”

● Examina o meu coração.
● V.16 – “... escreveste sobre mim no teu livro, antes que nenhum dos meus dias
existisse”.

Tire a teia e mate a aranha.
● Não adianta só tirar a teia de aranha; é preciso matar a aranha. Não adianta
curar a febre; tem que curar a infecção.
● Não adianta religião sem salvação, comida sem fome, ter casa sem lar, mesa
sem comunhão.

● Não quero apenas (não que seja pequeno) que Deus me perdoe, mas quero
que Ele crie em mim um coração puro e um espírito reto.
● Não quero só andar na misericórdia, mas viver no propósito de Deus.
● Se toda semana preciso apelar para o perdão, então é porque ainda não estou
vivendo no propósito do Senhor

Jo 5 - O PARALÍTICO DE BETESDA
● Betesda: Significa casa de misericórdia.
● Aquele homem ali há 38 anos, Jesus disse “pega tua esteira e anda”, ou seja,
sai da casa de misericórdia e entra no propósito.

PODER E PUREZA
●
●
●
●

Deus não pode fazer milagres em pessoas que querem estar no controle.
Para andar em poder, não se pode deixar de lado a pureza.
Você não precisa perder a pureza para aumentar o poder.
O poder aumentará se aumentar a pureza.

AME SEUS INIMIGOS, NÃO OS IGNORE
● Talvez você diga: “Eu não odeio meu inimigo, eu apenas o ignoro”
● Mas não esqueça que a indiferença é pior do que o ódio.
● Muitas vezes o inimigo é mais eficaz nas mãos do Espírito Santo do que um
amigo para te tratar no que você precisa mudar. (Por isso Jesus chamou Pedro
de Satanás e Judas de amigo em determinado momento.)
● Chegou a hora de contra-atacar, mas contra-atacar com amor. Vencer o
inimigo com o amor que você libera sobre Ele.
● Renúncia não é perder para seu próximo, mas perder para Deus. (LER: Pv
25:21,22)

SÓ UMA PESSOA RESOLVIDA SABE SERVIR
Jo 13:1-3. Jesus é um homem resolvido.

● Jesus sabia de onde vinha, para onde ia, o poder que tinha e o que Pai tinha
depositado nEle.
● Tirou a capa e pegou a toalha para servir Seus discípulos.

● Só pode servir quem é bem resolvido.
● Tem coisas que você não faz porque acha que o que faz é muito simples.
● A tarefa de um lixeiro é simples, mas você só reconhece o valor da tarefa
quando ela deixa de ser feita.

4ª PARTE - 04-01-2022

● Estamos gerando proteção onde tem que gerar a condição e estamos gerando
condições onde deveríamos gerar proteção.
● Cultive todas as pessoas porque certamente algumas brotarão.
● Parece que as coisas só fazem sentido quando temos alguém para culpar.
● A carência existencial e a cobiça ministerial tem impedido muitos irmãos de
chegarem no propósito de Deus.

LIDERAR NÃO É ADESTRAR
● Animal você adestra; com pessoas, você se relaciona.
● Líderes que não se relacionam com seus liderados começam a adestra-los.
● Por isso, relacionamento não pode ser firmado em carência nem de quem
lidera e nem que quem é liderado.
● Líderes carentes prendem as pessoas a si. Liderados carentes acham que
devem ser a prioridade do líder.
● Se não há culto na vida, não há vida no culto.
● O fruto do espírito é a alegria de uma humanidade emocionalmente saudável.
● Viver triste pode ser um sintoma da falta de uma vida com o Espírito Santo

SUBMISSO A VONTADE DE DEUS
● Submissão é estar livre de você mesmo, e não pode ser compreendida pela
razão.
● A razão vai chamar a submissão de escravidão.
● Mas somos ou não somos prisioneiros de Cristo?
● A submissão só pode ser compreendida pela fé.
Submissão é libertação é o momento que seu prazer é servir ao Eterno e ao próximo.
Você não é submisso a alguém, mas a todos.

Submissão é quando chega a morte do eu.
● Se temos facilidade de lidar com as coisas do céu, mas dificuldades em lidar
com as coisas terrenas, talvez não estejamos tão ligados com o céu como
pensamos.

Lc 12:35-48
V 35 - Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas,
V 36 - Como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então
poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater.
V37 - Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão
recompensados. Eu lhes digo a verdade: ele mesmo se vestirá como servo, indicará
onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa!
V38 - Quer ele venha no meio da noite, quer de madrugada, ele recompensará os
servos que estiverem prontos.
V39 - Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão
viria, não permitiria que a casa fosse arrombada.
V40 - Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando
menos esperam”.
V41 - Então Pedro perguntou: “Senhor, essa ilustração se aplica apenas a nós, ou a
todos?”.
V42 - O Senhor respondeu: “O servo fiel e sensato é aquele a quem o senhor
encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los.
V43 - Se o senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho,
V44 - Eu lhes digo a verdade: ele colocará todos os seus bens sob os cuidados deste
servo.
V45 - O que acontecerá, porém, se o servo pensar: “meu senhor não voltará tão cedo”,
e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e se embriagar?
V46 - O senhor desse servo voltará em dia em que não se espera e em hora que não
se conhece, cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos.

V47- O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as
instruções dele será duramente castigado.
V48 - Mas aquele que não a conhece e faz algo errado será castigado com menos
severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido; e a quem muito foi confiado,
ainda mais será exigido.”

MORDOMO É DOADOR
Lc 12:42,43. Disse o Senhor:
● Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus
conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo?
● O mordomo não é captador de sustento, mas doador de sustento.
V. 43-44 Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar
fazendo assim, verdadeiramente, vos digo que lhe confiará todos os seus bens.
Lc 16:9-13 Riquezas ilícitas, Deus lhe confiará as verdadeiras.

QUE SEJAMOS UMA IGREJA DOADORA
● Uma igreja que serve em humildade viverá em honra, riquezas e vida. Riqueza
não se trata só da matéria.
Pv 22:4 O galardão da humildade e o temor do SENHOR são riquezas, honra e vida.
A igreja do Brasil tem sido uma igreja "tomadora" e não doadora.
● Que sejamos uma igreja doadora.
Deixe de ser o mordomo que se serve e passe a servir.
● Todo ensino que não ensina você a negar a si mesmo não é Evangelho.
O Senhor está reordenando a batalha e por isso está reorganizando seu exército.
● Morno não é o frio que está esquentando, mas é o quente que está esfriando.

A BASE PARA ESCOLHER UMA PRINCESA PARA ISAQUE
Gn 24: Eliezer recebeu de Abraão a tarefa de ir buscar uma noiva para seu filho.
V. 5 "Se a mulher não quiser vir, levo seu filho lá"? Abraão respondeu não, é ela quem
tem que vir para o ambiente dele.
V. 10 Ele partiu com 10 camelos carregado de todos os bens que o seu senhor tinha
V. 12-19 Fez esta prova com Deus, que baixe seu cântaro e me sirva água. Era que
ela fosse uma mulher generosa, uma mulher serva e que observasse a necessidade
do outro. A simbologia Bíblica
Abraão manda Eliezer. Deus manda o Espírito preparar a noiva.

SUA GENEROSIDADE VAI CONECTAR VOCÊ COM SUA PROSPERIDADE
V.15-20. Ou seja, esse camelo que você está dando água, se você soubesse que
todo o tesouro que está nos lombos desse camelo será seu! Meu Deus sua
generosidade te conecta, com aquilo que já é seu.

ELE CONHECE SUAS OBRAS
● Às sete cartas de Apocalipse, Jesus disse a cada igreja sobre as obras.
Ele sempre nos reavalia também pelas nossas obras.
As pessoas conhecem sua fama, mas Eu as tuas obras.
● Deus é um Deus que celebra os feitos, celebra os memoriais.
Ele sempre fala de memorial. A adoração da mulher que derramou a mirra sobre Ele,
a ceia, as pedras no meio do Jordão. Js 4.

LEMBRAR OS FEITOS
I Co 15:58 Sede firmes e constantes e sempre abundantes, no Senhor vosso trabalho
não será vão.
● Lembrar os feitos produz fé.

●
●
●
●
●

Lembrar os feitos ajuda a manter o ritmo.
Lembrar os feitos te alinha com o propósito.
Lembrar os feitos produz testemunho e alegria.
Lembrar os feitos reacende a chama.
Lembrar os feitos nos ajuda a reforçar o valor dos pequenos começos.

NÃO TORNE A GRAÇA INÚTIL
I Co 15:10 Mas pela graça de Deus sou o que sou, por causa da graça mas a graça
não me foi inútil, antes trabalhei muito mais do que todos todavia não eu mas a graça
de Deus que está comigo.

● Não faça da graça algo inútil.
90% das pessoas não terminam bem o que começaram. A graça de Deus te
levará a lugares extraordinários.
Todos temos e andamos debaixo da graça, mas muitos fazem da graça algo inútil e
isso vira desgraça.
● Desgraça é uma graça invertida.
● Quando você olhar para a crise não entre em crise, não torne a graça inútil.
Seus cursos não te ajudarão no momento da crise; o que te ajudará é a graça.
Chega de personificar as coisas e coisificar as pessoas. (Trata as pessoas como
coisas e as coisas como pessoas.)

● Religiosidade não se derruba com oração, mas com confronto porque a religião
rejeita toda manifestação da graça.

5ª PARTE - 05-01-2022
A VERDADEIRA LUZ
Jo 1:6-9 Testemunhas da Luz.
Ec 1:9 Não há nada novo debaixo do sol.
● Mas eu não ando debaixo do sistema do sol.
● Eu ando debaixo do governo da Luz.

ELE É A LUZ DO MUNDO
● O sol foi o primeiro ídolo adorado no mundo.
● Debaixo do sol, há canseira e enfado, mas quem vive à luz da revelação vive
debaixo de novidade de Vida.

Ap 21:23
● Na Nova Jerusalém não terá sol, porque Ele é a luz que ilumina a cidade.
● No Santo dos santos, o sumo sacerdote usava linho fino para não suar (justiça
de Deus).
● Inspiração não transpiração.
● Depois da queda, do suor do teu rosto comerás.

VÓS AINDA SOIS CARNAIS
I Co 3:1-9.
●
●
●
●

Carnais ainda, ou seja, ainda não cresceu = ainda não chegou.
Este é o crente imaturo.
Carnal não é seu vizinho ímpio. (Ele é natural)
Carnal é o crente imaturo, porque ainda é escravo da carne mesmo sendo
salvo.
● Cristo já nasceu em você, mas pode ser que ainda não seja formado em
você.
● Você não é formado pelo serviço, mas pela filiação.

RESULTADOS SÃO IMPORTANTES.
● Mas não são as bases do seu futuro; a base do seu futuro é filiação.
● Se você se estabelecer na base certa, você dará resultados.

● Você tem que aprender a separar filiação de serviço.
● Se você vive só para o serviço, você fere sua filiação, pois quem vive pelo
serviço vive pelos resultados.
● Mesmo que você ainda não dê resultados, você ainda é filho.

TER SEM SER
● Ter sem ser é muito fácil, basta fazer o que o diabo disse para Jesus: “se
prostrares e me adorares, te darei todos os reinos”.
● Ter sem ser é fácil; é só se dobrar diante do diabo.

SE CONCENTRE EM SER OBEDIENTE E NÃO CRIATIVO
● Em vez de se concentrar em ser criativo, concentre-se primeiro em ser
obediente.
● Criatividade está em ascensão, porque estamos vivendo tempos de
competitividade, e quem é mais criativo mais se sobressai.
● Mas fomos chamados para cooperar, não para competir.
● Se sua criatividade não coopera com Ele, pare e volte a obedecê-Lo, ou seja,
passe a agir debaixo de submissão a Cristo.
● Não faz sentido propor suas próprias ideias, quando somente o conselho de
Deus prevalecerá.
● A chave sempre foi ouvir e obedecer.

OBEDIÊNCIA IMEDIATA
Tg 1:22-25.
● Seja praticante da Palavra, e não somente ouvinte, enganando-se a si mesmo.
● Obediência radical é atender à ordem em toda a sua extensão.
● Obediência radical e imediata.

ENTENDER A VONTADE DE DEUS PARA ABSOLUTA, MAS TAMBÉM
ENTENDER A VONTADE DE DEUS PARA O MOMENTO
Mc 3:31-35.
● “Honra teu pai e tua mãe” (vontade absoluta).
● Mas havia uma vontade para aquele momento, de que as pessoas se
assentassem aos pés de Jesus e ouvissem Sua palavra.

● Se não sentar para ouvir, não se levante para fazer.
● Não podemos mais ser cristão de vida comum, pois ser simples não é ser
comum.
● A simplicidade complexa não é comum.

A AFIRMAÇÃO MAIS PODEROSA DE JESUS
Jo 14:15-21.
● Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama; e aquele
que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei
a Ele.
● A obediência é a prova de amor, e ela libera intimidade com o Pai.
● Jesus é a Palavra.
● Se você não ama a palavra, não ama a Jesus.

OBEDIÊNCIA GERA FUNDAMENTOS INABALÁVEIS
Mt 7:24-27
●
●
●
●

A tempestade, os ventos e as inundações sempre vê um para todos.
A questão é: você sobreviverá?
Seus alicerces estão sólidos?
Você suportará quando vier?

SE ELE DISSE FIQUE NA FENDA DA ROCHA
Êx 33:22.
● Permaneça atrás da fenda da Rocha.
● Se o mandamento é ficar aí, então fique aí.
● Se você sair de trás daquilo que o protege, ou seja, onde eu te coloquei, se
você desobedecer, até minha glória fará mal a você.
● Você está tão perto de mim agora que se você fizer um movimento errado,
você até verá coisas lindas, mas morrerá.
● Permaneça onde Ele te colocou.
● Siga as instruções ao pé da letra.
UM EVANGELHO PROFUNDO EM UMA VIDA SIMPLES
● Qual é a sua razão para levantar de manhã?
● O que e quem o motiva durante o dia?
● O que vale tanto a pena que você está disposto a dar do seu tempo, talentos
e energia?

● O que é tão importante que faz com que edifiquemos toda a nossa vida a partir
disso?

A GRAÇA NÃO ANULA A DISPOSIÇÃO DO SEU CORAÇÃO. ELA A APRIMORA.
Pv 15:19.
● O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe, mas a vereda dos
justos é uma estrada plana.
● Disposição é ter um sonho e ao acordar não deixá-lo no travesseiro.
● Disponha seu coração a estudar e trabalhar e terá sucesso profissional.
● Disponha seu coração em cuidar do seu corpo e alimentação e terá saúde.
● Disponha seu coração em buscar ao Senhor e terá vida plena.
Pv 4:23.
● Acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da
disposição do coração que depende toda a tua vida. (sobre tudo que deves
guardar...)
● De nada adianta ter uma vontade forte se a nossa disposição em obedecê-la
é fraca.
● Deus usa pessoas no limite que elas são. (ou, pelo menos, que se esforçam
para ser)

Mt 25:15.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ele dá o dom segundo a sua capacidade.
CAPACIDADE = dunamis = poder, força, habilidade.
Poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza.
Dunamis = poder que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve.
Poder para realizar milagres.
Poder moral e excelência de alma.
Poder e riquezas que crescem pelos números.
Poder que consiste e baseia-se em exércitos, forças, multidões e influência.
Deus disse para Gideão “Vai nesta tua força”, ou seja, “te empenhe nesta
tarefa, Gideão”.
● A graça não anula seu empenho.
● A unção reveste a sua habilidade, mas a habilidade é sua; ela está na sua
humanidade, e ela se aprende e se desenvolve.
● “Vai na tua força”. Deus só manda reforço onde tem esforço.

Em nenhum dos Evangelhos Jesus fala do espiritual.
● Jesus fala da vida (fala de arrependimento).
● Fala de como ser pai, como ser mãe, como ser filho, como ser sacerdote, como
ser amigo.
● Ele fala da sua humanidade.
● Deus, quando se dirige a alguém, se dirige com propósito, não com mistério,
porque mistério é para Ele, mas revelação é para mim.
Dt 29:29
●
●
●
●
●
●

As coisas reveladas são para mim.
Deus se dirige com uma promessa que está firmada na aliança.
A bênção da promessa está presa à obediência da aliança.
Jesus não foi na sinagoga para escolher ninguém.
Ele escolheu pessoas que faziam na vida.
Hoje escolhemos pessoas na igreja, mas que muitas vezes não fazem nada
na vida.
● Deus trata o homem como um ser:
● biológico (come, bebe, dorme, sente dor)
● sociológico (que se relaciona, negocia)
● psicológico (sentimento, emoções, carências)
● espiritual (tem fé, acredita)

● Não sou um alienado social, estou no meio de tudo.

SABE PORQUE DEUS TE LEVANTA? DEUS TE LEVANTA POR CAUSA DO
POVO
II Sm 5:12
● Davi entendeu que Deus o levantou por causa do Seu povo.
● O propósito é pelo outro.

6ª PARTE - 06-01-2022
A GRAÇA QUE BASTA
II Co 12:1-10

● Quando estou fraco, então estou forte.
● Se o espinho está machucando a sua carne, está machucando para você saber
que existe graça, e a graça dEle te basta.
● O espinho só machuca a carne.
● Enquanto tiver carne, tem espinhos.
● Mas enquanto tem o espinho, você depende da graça.
● Desligue o dispositivo chamado justiça própria e volte a depender da graça.
● Graça = charis = dom, benefício, favor.
● O poder se aperfeiçoa na fraqueza.

At 11:19-26.

● Graça não é algo que você só ouve, mas algo que você vê.
● Barnabé quando chegou em Antioquia viu a graça e foi buscar a Paulo para
propagar a graça.
● E ninguém como Paulo teve tanta revelação da graça.

SIMPLICIDADE COMPLEXA
●
●
●
●

Jesus é cheio de graça e de verdade.
Graça é simplicidade com complexidade.
Simples porque Jesus é simples.
Complexo porque parece tão difícil entender a graça que acaba não
desfrutando da graça.
● Se você se serve da graça para fazer o errado, então você nunca teve uma
experiência com a pessoa de Jesus.

A GRAÇA NÃO TORNA MAIS FÁCIL, MAS MAIS LEVE

● Graça não torna mais fácil, mas torna mais leve.
● Graça não é uma licença para fazer errado, mas é uma porta para voltar para
Ele.

SÓ A GRAÇA FAZ ISTO
● Só a maravilhosa graça poderia colocar Raabe, Tamar, Bate-seba na
genealogia de Jesus, do Puro Jesus.
● Só a graça chama um adúltero de um homem segundo meu coração.
● Só a maravilhosa graça poderia dar a Salomão, fruto de um adultério, tanta
sabedoria para reinar.
● Só a graça poderia receber o filho de volta depois de ele ter desperdiçado sua
herança.
● Só a graça poderia prometer o paraíso a um ladrão.
● Só a graça poderia ir atrás de Pedro e dizer: “Tome conta das minhas ovelhas”
(Jo 21:15-17)
● Só a graça poderia transformar o implacável Saulo em Paulo.

NÃO HÁ NADA QUE POSSAMOS FAZER PARA DEUS NOS AMAR MAIS
● Graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar
mais.
● E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos.
● Nenhuma quantidade de orgulho, racismo, imoralidade, pornografia, adultério
ou mesmo homicídio.
● A graça já significa que Deus te ama tanto quanto é possível um Deus infinito
e eterno te amar.
● Jo 3:16, a passagem mais memorizada da Bíblia.

MISERICÓRDIA ATRAVÉS DA GRAÇA
● Se a misericórdia o livra do que você merece, a graça lhe dá o que você não
merece.

O PERDÃO APAGA TUDO

● Já pensou se Davi, Pedro e todos os outros fossem perdoados da culpa e
continuassem com remorso, com vergonha e com lembranças pesadas.
● O perdão de Deus apaga tudo.
● Por isso não saia da graça para viver na justiça própria.

O PERDÃO NUNCA VEM SOZINHO
● Ele é fruto da graça de Deus.
Mq 7:18,19.

●
●
●
●
●
●
●
●

O perdão chega e a culpa vai embora.
Livres da culpa = o peso da culpa vai embora.
Livre do remorso = aquela dor do íntimo, a inquietação da consciência culpada.
Livres da vergonha = a marca de Caim vai embora.
Livre da lembrança = aquele capítulo infeliz da vida.
Aquela página é rasgada.
Deus afoga tudo no fundo do oceano.
A graça não é prêmio, não é recompensa, não é brinde, não é sorteio, não é
mercadoria, não é troco, a graça não é pensamento positivo.

A LEI FOI DADA, MAS A GRAÇA VEIO
●
●
●
●
●
●
●
●

A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio.
Na lei, Deus exige justiça.
Na graça, Deus imparte justiça aos homens.
Na lei, a alma que pecar essa morrerá.
Na graça, Jesus morreu por você.
Na lei, Ele visita a maldade até a quarta geração.
Na graça, de maneira nenhuma me lembrarei dos seus pecados.
Na lei, Moisés transforma, no primeiro milagre, água em sangue, trazendo
morte.
● No primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho, trazendo celebração,
porque graça é celebração.

A GRAÇA É UMA ESCADA ROLANTE QUE SOBE VOCÊ
● A graça é uma escada rolante que você precisa subir, mas entenda que não é
você que a sobe; é ela que sobe você.
NÃO SERVIMOS MAIS O PECADO
Rm 5:17-21; 6:1-6
● A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda
maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a
recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.

● É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só
ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da
desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas,
por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados
justos.
● A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas,
à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto,
assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a
graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio
de Jesus Cristo, nosso Senhor.

Rm 6:1-6.
“Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez
mais sua graça? Claro que não! Uma vez que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que,
quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua
morte? Pois, pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E,
assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai,
agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união
com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição
será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi
crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre
nossa vida e dele deixássemos de ser escravos.”

● Graça não é só chegar no destino, mas desfrutar da viagem.

I Jo 2:1

● Filhinhos, falo isso para não pecares, mas, se pecares, tens um advogado e
não um Juiz.
● A graça não tem a ver só com tirar o homem do lixo, mas tirar o lixo do homem.
● Não se aproveite da graça para pecar, mas também não deixe de aproveitar
dela para voltar.
● Agora Deus não quer que eu seja somente alvo da graça, mas que eu seja
instrumento do seu amor.

O SALVO NÃO VIVE MAIS NO PECADO
● As pessoas interpretam a Bíblia a partir da sua vida, e não a sua vida a partir
da Bíblia.

Rm 6:1,2.

● Por acaso permaneceremos no pecado? Claro que não, porque se não não
fomos salvos.

SALVO SÃO OS QUE SAEM DO PECADO
● Salvos são os que seguem Jesus, não só os que o aceitam.
● Salvos não são os que aceitam Jesus; são os que saem do pecado
● Versículos 1 e 2 “se já estamos mortos para o pecado, como permaneceremos
nele?”
● Você não pode perder algo que nunca teve.
● Em vez de se preocupar em perder a salvação, primeiro deve se preocupar se
você realmente já a tem.

PRECISO ENTENDER O VALOR DA SUA OBRA POR MIM
● Se eu entendi o valor da Sua obra por mim, e por eu ter entendido, eu desfruto
disso, então não quero mais viver no pecado.
● No Antigo Testamento, eu o agradava para ser salvo. Agora eu obedeço
porque eu fui salvo.

PERSEVERAR É SE MANTER FIRME
● A única maneira de manter-se firme é ter algo firme para se manter.
● A falta de perseverança, às vezes, não é por falta de esforço, mas por falta de
ter algo firme para permanecer diante das adversidades"
(Anderson Bonfim)

● Perseverar não é continuar fazendo, mas continuar crendo, porque é muito
possível que eu continue fazendo sem crer.

PLANO MINISTERIAL
● Quando você é dirigido pelo ter e não pelo ser, você não tem noção de
propósito.
● O propósito é o aferidor da sua carreira, porque se você tem um propósito,
você pode ter coisas também.
● Você saberá o porquê você tem coisas. Você as tem para cumprir o propósito.
● Será que você não está usando o seu ministério para ter aquilo que você
deseja e não para viver o propósito de Deus?
● O homem não pode receber nada se dos céus não lhe for dado.
● Se o homem não tem do céu, e mesmo assim dá resultados, de onde vêm
esses resultados?
● Ou vêm de suas habilidades, que ainda não foram remidas, ou vêm do inferno.
(carnalidade)

REVELAÇÃO LHE DÁ AUTORIDADE
●
●
●
●
●
●

E você pergunta: “Deus, porque você não me dá revelação?
Porque revelação lhe dá autoridade.
Deus não pode lhe dar autoridade sem um coração íntegro.
Sua autoridade pode ser fruto de sua habilidade.
A autoridade não pode ser fruto de resultados que não cumprem um propósito.
A Autoridade tem que ser fruto de revelação.

Ec 9:13-18.
● Vale mais a sabedoria do pobre do que o governo do tolo.

CAFÉ COM PASTORES E LÍDERES - 08-01-2022

A Igreja não necessita aprender com as demandas deste mundo. A Igreja aprende
com Cristo.
ALGUMAS REFLEXÕES:
● O mundo só nos levará a sério se levarmos Deus a sério.
● Se você não ver Deus na sua vida, não conseguirá ver Deus na vida dos outros.
● Para o céu existe só um caminho, para o inferno existem muitos caminhos.

REINO NÃO É PARA TODOS
Lc 12:22-34 – O Reino é para poucos
DEFININDO Reino e Salvação
● Toda vez que envolve as obras está falando do Reino
● Toda vez que não envolve obras está falando da graça e tem a ver com
salvação.
● DEUS VEM A MIM E EU VOU A ELE.
● Deus vem ao homem pelo Espírito, e o homem vai a Deus por obras.
● Reinar não é por graça, mas por obras.

FUNCIONANDO CORRETAMENTE NO REINO DE DEUS.
● Precisamos saber como Deus trabalha no Reino que é dEle.
● Para nos unirmos ao que Ele está fazendo, temos que entender como Ele
trabalha.
● O Reino é o movimento de um corpo, e não as ideologias e costumes
denominacionais.
● Por isso, esse Reino não pode esta fragmentado.

A IGREJA DEVE VIVER COMO EM UM REINO
● O poder está em a Igreja viver como em um Reino.
● Ap 5:9,10 – Cristo comprou de todos os povos, línguas e nações para os
fazerem Reino e sacerdotes para Deus.

● Sl 103:19 - O Senhor estabeleceu seu trono no céu e o seu reino governa
sobre tudo (domina).

A GUERRA DA IGREJA
● A igreja não está em uma guerra de gênero. A nossa guerra não é contra os
homossexuais.
● A sociedade contemporânea acredita que a igreja está numa guerra de gênero.
● A igreja não está na terra para lutar pelo seu próprio direito.
● A guerra da igreja é ser sal e luz na terra.
● A guerra da igreja é contra a fome, a miséria, a falta de educação de qualidade,
contra a injustiça.
● A fome ainda é o que mais mata no mundo, mais do que a malária, aids, mais
do que o Covid.
● A guerra da igreja é em favor de qualquer um que seja vítima de injustiça.

A IGREJA NÃO É UMA EMPRESA
● A sociedade acredita que a igreja é uma empresa que só visa o lucro.
● Somos vistos como homens gananciosos, como homens que nasceram para
angariar e acumular riquezas.
● Mas será que nós mesmos não estamos nos vendo assim?

EU NÃO SOU O BENEFÍCIO DA MINHA FÉ
● Profissionalizamos a ganância, onde o único beneficiado pela minha fé sou eu
mesmo.
● E muitas vezes chamamos a ambição de bênção de Deus
● Eu não sou abençoado quando ganho, mas quando compartilho o que
ganho. Porque se eu só ganho e não compartilho, sou um parasita e não
abençoado.
● Prosperidade não é ter muito, mas ter sempre.
● A matéria-prima da igreja é e sempre será gente, pessoas.

Ec.9:11 “Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes,
a vitória, nem tampouco dos sábios, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem
dos inteligentes, o favor, Mas o tempo e a sorte ocorrem a todos.”

EM TÓPICOS:

●
●
●
●
●
●

Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida,
O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha.
Às vezes os sábios passam fome.
E os sensatos não enriquecem.
Os instruídos não alcançam sucesso.
Tudo depende de se estar no lugar certo na hora certa.

O CARÁTER DEVE SUSTENTAR SEU TALENTO
● O perigo é quando seu caráter não sustenta seu talento.
● Seu carisma pode te apresentar, mas teu caráter não te sustentar.
● Seu carisma te apresenta, mas o teu caráter te representa.
● Quem não aceita a dor da disciplina, amanhã vai chorar a dor do remorso

Qual a nota que você daria a sua integridade hoje?

COMPORTAMENTO E TALENTO
● Seu comportamento é mais importante que seu talento.
● O seu talento te leva a sentar em algumas mesas, mas o seu comportamento
determinará quanto tempo você permanecerá nelas.
● Só os tolos que afirmam já saber tudo. Os sábios aprendem todos os dias algo
novo.

ACEITAÇÃO PELO RESULTADOS
● Não busque aceitação pelos resultados.
● Todos temos a necessidade de ser aceitos, mas devemos ser aceitos pelo que
somos e não por nossos resultados.

JOÃO, UM HOMEM RESOLVIDO EM SUA IDENTIDADE.
● João Batista sabia quem Ele era.
● Ele dizia não sou o Cristo. “Eu sou uma voz que clama no deserto.”

● João e Jesus dividiam o mesmo público. Diante disso, qual foi a atitude de
João?
● Ele não competiu pelo coração do povo. Ele enviou seus discípulos e disse
para seguirem o Messias.

PESSOAS DE PROPÓSITOS, NÃO SÓ DE DESEJOS
● A serpente ministrou com Eva sobre os desejos dela.
● O primeiro pecado é quando você deixa o propósito e entra no desejo
● O desejo nasce quando você não está satisfeito com aquilo que você foi
chamado e então você tenta ser alguém que você não é.

NOS ÚLTIMOS DIAS.
2 Tm 3:1-14 – “...Os homens serão assim...”

● Se eu quero levar essas pessoas a Cristo, eu não posso me alimentar disso.
Tenho que confrontar isso.
● Nossas mensagens não deveriam ser de prosperidade, mas sim de justiça.
● O que atrai o Reino de Deus é a justiça e não prosperidade.
● Como viver isso? Como viver esse princípio do reino?
● Valorizando o que Deus valoriza. (relacionamentos)

Mc 1:14, 15 – “...O tempo está cumprido”
● Jesus está dizendo que é nisto que Deus tem trabalhado.
● Toda a história bíblica tem se direcionado para este momento.
● Jesus começa o seu ministério dizendo: “Vocês entendem o que finalmente
está acontecendo?...Este é o dia mencionado pelos profetas...”
● A pergunta é: “É chegada a hora para o quê?
● Jesus está anunciando a proximidade do reino de Deus. É uma maneira
discreta de dizer: “Eu sou o Rei dos reis, e eu trouxe o poder do meu reino
comigo.”
● Cristo deixa claro que seu reino não é um império terreno e político. Ele o
chama de reino “dentro de você” (Lc 17:20,21 - O reino dentro de vós)

● A solução redentora de Deus não viria através de uma revolução política
ou por uma guerra física, mas uma revolução de amor no coração do
homem.
● O reino diz respeito sobre Deus mudando radicalmente as pessoas. Cristo
veio, viveu, morreu e ressuscitou para produzir esta mudança.
● Este reino tem em sua agenda a intenção de controlar nossos corações
e transformar as nossas vidas.
● Note que Cristo associa o Evangelho a um chamado para o arrependimento.
● A Bíblia define arrependimento como uma mudança radical de coração,
resultando em uma mudança radical na direção de vida da pessoa.

O REINO DO FILHO DO SEU AMOR
Cl.1:13 – “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do
Filho do seu amor”
Aqui vemos dois lugares e dois cenários:

● Um cenário de morte e um outro cenário de vida.
● Um cenário longe da presença de Deus e um outro cheio da presença do Pai
e do Filho.
● Em qual cenário você está? Em qual cenário você quer estar?
● A Bíblia é clara quanto ao fato de que é Deus quem nos liberta e nos transporta.
● É Deus quem nos tira de um cenário de morte e nos leva para um cenário de
vida.
● E o fez com um propósito, um objetivo, para um lugar determinado e específico.
● Para viver em uma outra condição, viver no reino do Filho. Não é que Ele
começa entrar na minha vida, mas eu começo a entrar na vida dEle.

● II Co 5:17 - E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas
antigas já passaram, eis que se fizeram novas.

ELE NOS AMOU PRIMEIRO
1 Jo 4:19 – “ Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro .
● Eu não amo porque é fácil, eu não perdoo porque é fácil, mas porque foi assim
que Ele me amou e me perdoou

NÃO PENSE ESTAR GARANTIDO NA IGREJA
●
●
●
●
●

Ne 9:7 - Deus escolheu a Abraão
Js 24:2 - Abraão era idólatra antes de servir o Senhor.
Jó 1: homem íntegro reto, temente a Deus e se desviava do mal.
Cronologicamente, Jó viveu no tempo de Abraão
Mas Deus escolheu a Abraão idólatra e não a Jó que era temente

QUER SER UM GRANDE PAI E EDUCADOR?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Invista naqueles que nada tem.
Se torne pequeno para tornar os pequenos grandes.
Não tenha medo de ser ofendido.
Invista naqueles que te frustram.
Tenha a capacidade de se colocar na dor dos outros.
Use suas lágrimas para desenvolver quebrantamento e não rancor.
Brilhe a vossa luz diante do caos.
Abra a sua mente para ver o que seus olhos não enxergam.
Não deixe o medo e a raiva roubar sua mente de paz.
Não deixe a paz tornar você inerte.

MATURIDADE OU PROFUNDIDADE?
Gn 17:1 “Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o SENHOR
a Abrão, e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê
perfeito.”
●
●
●
●
●

Deus é claro e específico. Ele diz: “anda na minha presença...”
Essa sempre foi a ideia original.
Desde Adão, Enoque, Noé, todos eles andaram na presença de Deus.
Andar na Presença é viver um relacionamento pessoal e íntimo com Deus.
Quanto mais eu ando com Deus, mais eu tenho intimidade com Ele e
consequentemente mais o conhecimento do seu caráter e dos seus propósitos.

● Abraão tinha noventa e nove anos de idade quando Deus lhe pediu algo
extraordinariamente difícil para qualquer um: Sê perfeito!
● Abraão poderia pensar que Deus estava pedindo demais dele.
● Abraão poderia pensar algo nesse sentido: “Deus me tirou da minha terra, dos
meus familiares, prometeu uma porção de coisas há vinte e quatro anos e até
hoje nada, nem mesmo sei porque ainda espero, pois isso é humanamente
impossível de realizar. Todos me chamam de louco e se não fosse o suficiente,
ainda me pede para ser perfeito?
● “perfeito”: Do Hebraico = “tamim”, que significa: TOTALMENTE
SEMELHANTE A VERDADE.
● Quem é o caminho, a verdade e a vida? JESUS.
● O que Deus está falando é para sermos TOTALMENTE SEMELHANTES A
JESUS.
● Agora, para sermos totalmente semelhantes à verdade (Que é Cristo) temos
que ANDAR NA PRESENÇA.

O NÍVEL DE EXIGÊNCIA QUE DEUS NOS FARÁ SERÁ CONFORME O NÍVEL DE
COMPROMETIMENTO QUE TEMOS COM ELE, E CONFORME O NÍVEL DE
REVELAÇÃOQUE JÁ TEMOS DELE.

● Se Deus pedir algo para você, é porque Ele sabe que você é capaz de fazê-lo.
● Foi pedido a Abraão que fosse perfeito, contudo Deus revelou como ele devia
se portar para alcançar que era ANDANDO NA PRESENÇA DELE.
● Portanto, o que vem primeiro é a profundidade. É o meu relacionamento
profundo e íntimo com o Pai que me leva para esse lugar de maturidade e de
comprometimento.
● A profundidade do Evangelho tem a ver com o quanto eu permito o Evangelho
entrar na minha vida.
● O quanto eu permito o Evangelho:
● Entrar nos meus negócios
● Entrar nos meus relacionamentos
● Entrar nos meus pensamentos
● Entrar no meu matrimônio
● Entrar na vida dos meus filhos
● Entrar nas minhas decisões
● Entrar nos meus projetos

Quanto mais profundo eu estou no meu relacionamento com Deus, mais afetado
eu sou pela sua Palavra.
Gl 5:25. “Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.”
Viver é ter vida, existir.
● Viver no Espírito é estar no centro da vontade de Deus, em comunhão e
dependência de Deus. É a existência de Deus dentro de nós.

Andar significa caminhar, mover-se.
● Andar no Espírito é viver na prática a santidade. É matar a nossa carne todos
os dias.
● Ser santo em nossas atitudes, comportamentos, pensamentos, maneira de
agir, de olhar, de julgar.
● É andar na contramão deste mundo.
● Se vivemos no Espírito, ou seja, em comunhão com Deus, isso tem que refletir
na prática, em nossas atitudes diárias e de maneira geral em nossa maneira
de viver.
● Viver é o que acontece no seu íntimo, andar é sua prática externa e visível
Ler 1 Pe 1:15-16
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