Jeremias 5:6-9
“Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos
desertos os assolará; um leopardo vigia contra as
suas cidades; qualquer que sair delas será
despedaçado; porque as suas transgressões se
avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias.
Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me
deixam a mim e juram pelos que não são deuses;
quando os fartei, então adulteraram, e em casa de
meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos
bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando
cada um à mulher do seu próximo. Deixaria eu de
castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se
vingaria a minha alma de uma nação como esta?”

2 Crônicas 7:12-15
“E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e
disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim
este lugar para casa de sacrifício. Se eu fechar os
céus, e não houver chuva; ou se ordenar aos
gafanhotos que consumam a terra; ou se enviar a
peste entre o meu povo; E se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
buscar a minha face e se converter dos seus
maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e
perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os
meus ouvidos à oração deste lugar”.

Quatro Razões Para Servir
A Unção do Homem
3- Dominar sobre todas as circunstâncias;
Sujeitar tudo aquilo que se opõe a
autoridade de Deus, se tornar senhor.
A maldição: voltar a se escravo.
“Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí
a tua porção; e te entreguei à vontade das que te
odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se
envergonhavam do teu caminho depravado”.
Ezequiel 16:27

Ocidente – mar ocidental
Lugar dos monstros marinhos;
“Assim é este mar grande e muito espaçoso,
onde há seres sem número, animais
pequenos e grandes. Ali andam os navios; e o
leviatã que formaste para nele folgar”.
Salmos 104:25,26
“Naquele dia o SENHOR castigará com a sua
dura espada, grande e forte, o leviatã,
serpente veloz, e o leviatã, a serpente
tortuosa, e matará o dragão, que está no mar”.
Isaías 27:1

PROBLEMAS DA FALTA DOS DONS
DE PODER
! Ser subjugado, dominado;
! Ser escravizado;
! Ser diminuído de extensão, provocar
!
!
!
!
!

divisão;
Ser possuído;
Ser controlado por uma força espiritual;
Idolatria;
Possessão;
Fraqueza espiritual.

LIBERTAÇÃO DOS PODERES
DAS BESTAS FERAS
Pessoas com
problemas de:
!
!
!
!
!

Idolatria;
!
Opressão espiritual; !
Opressão sexual;
!
Violência sexual;
Violência intrafamiliar; !

Manipulação;
Fraqueza espiritual e
física;
Dores frequentes;
Passaram por várias
divisões.
! Todos os tipos de
Assedio

PENTECOSTES 2017
“SOPRO DE VIDA”
QUATRO RAZÕES PARA SERVIR
(4ª Palavra)
“Venha Teu reino e faça-se a tua vontade aqui na
terra como no céu.”
Mateus 6: 10

QUATRO RAZÕES PARA
SERVIR
O leão, o bezerro, o homem e a águia

Os Quatro Seres Viventes
!
!
!
!
!
!
!
!

As quatro estações do ano;
Os quatro pontos cardeais;
Os quatro ventos;
As quatro disciplinas: espada, a enfermidade,
a guerra e a fome;
Os quatro cavaleiros do apocalipse;
Os quatro acampamentos no deserto;
Quadruplicado = estar satisfeito, estar
completo.
Os Quatro Evangelhos.

UM CICLO COMPLETO

Apocalipse 4:5-11
“E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes; e
diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais
são os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono
um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio
do trono, e ao redor do trono, quatro animais cheios de
olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era
semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a
um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de
homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia
voando. E os quatro animais tinham, cada um de per si,
seis asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de
olhos; e não descansam nem de dia nem de noite,
dizendo:

OS QUATRO SERES VIVENTES
1. O Leão = A Unção da Força e da

Determinação;
2. O Bezerro = A Unção da Multiplicação e
da Prosperidade;
3. O Homem = A Unção do Domínio e do
Governo;
4. A Águia

A ÁGUIA

Águia – “nesher”
Sentido próprio: águia, ave de rapina;
Sentido de comparação: agilidade,
velocidade, altura, rapidez, estar sobre
todos;
Sentido estendido: (nesh) levantar, erguer,
carregar, transportar, erguer-se da terra,
levantar no ar;
Sentido figurado: sustentar, manter,
suportar, visão ampla e aguçada.

Águia = Condução e Visão Aguçada

Conquistando a Unção da Águia
! Êxodo 19:4-6
“Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos
levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim;
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha
voz e guardardes a minha aliança, então sereis a
minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. E vós me sereis um
reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as
palavras que falarás aos filhos de Israel”.

! Salmos 103:5
“Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua
mocidade se renova como a da águia”. “Porque
assim diz o Senhor:

Conquistando a Unção da Águia
! Deuteronômio 32:9-11
“Porque a porção do Senhor é o seu povo;
Jacó é a parte da sua herança. Achou-o
numa terra deserta, e num ermo solitário
cheio de uivos; cercou-o, instruiu-o, e
guardou-o como a menina do seu olho.
Como a águia desperta a sua ninhada,
move-se sobre os seus filhos, estende as
suas asas, toma-os, e os leva sobre as suas
asas”,

Conquistando a Unção da Águia
Êxodo 19:1-6
“Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do
Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai,
Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de
Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou
em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o
chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de
Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto
o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de
águias, e vos trouxe a mim; Agora, pois, se
diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a
minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar
dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E
vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas
são as palavras que falarás aos filhos de Israel”.

Isaías 40:28-31
“Não sabes, não ouviste que o eterno Deus,
o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem
se cansa nem se fatiga? É inescrutável o
seu entendimento. Dá força ao cansado, e
multiplica as forças ao que não tem
nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se
fatigarão, e os moços certamente cairão;
Mas os que esperam no Senhor renovarão
as forças, subirão com asas como águias;
correrão, e não se cansarão; caminharão, e
não se fatigarão”.

Conquistando a Unção da Águia
A visão Aguçada
2 Reis 6:10-17
“Então se turbou com este incidente o coração do rei
da Síria, chamou os seus servos, e lhes disse: Não me
fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E
disse um dos servos: Não, ó rei meu senhor; mas o
profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de
Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir.
E ele disse: Vai, e vê onde ele está, para que envie, e
mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que
está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, e carros, e
um grande exército, os quais chegaram de noite, e
cercaram a cidade”.

Conquistando a Unção da Águia
A visão Aguçada
2 Reis 6:10-17
“E o servo do homem de Deus se levantou
muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha
cercado a cidade com cavalos e carros; então o
seu servo lhe disse: Ai, meu senhor! Que
faremos? E ele disse:
Não temas; porque mais são os que estão
conosco do que os que estão com eles. E orou
Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras
os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os
olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava
cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de
Eliseu”.

Conquistando a Unção da Águia
VESTIMENTAS DE JUSTIÇA
Mateus 25:31-46
“E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos
os santos anjos com ele, então se assentará no trono da
sua glória; E todas as nações serão reunidas diante dele,
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos
bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à sua direita, mas os
bodes à esquerda. Então dirá o Rei aos que estiverem à
sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por
herança o reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo; Porque tive fome, e destes-me de comer; tive
sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e
hospedastes-me; Estava nu, e vestistes-me; adoeci, e
visitastes-me; estive na prisão, e foste me ver. Então os
justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos
com fome, e te demos de comer? ou com sede, e te
demos de beber?”

Conquistando a Unção da Águia
VESTIMENTAS DE JUSTIÇA
“E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos? ou nu, e te
vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos
ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo
que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a
mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua
esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos; Porque tive fome, e não
me destes de comer; tive sede, e não me destes de beber;
Sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me
vestistes; e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles
também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos
com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou
na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo:
Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o
não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento
eterno, mas os justos para a vida eterna”.

O NORTE – DONS DE
PROTEÇÃO
"Tsaphom – norte, esconder,

entesourar, guardar, armazenar,
ocultar, proteger;
"Tsaphit: sentinela

A FOME
! Ro’a: Maldade, mesquinhez
! Ra’ab: fome, homem faminto, ter falta de

alimento, vigor combalido, fraqueza.
! Ra’ad: tremer de medo, estremecer, trêmulo,
medo, tremor, empobrecer, estar esgotado;
! Ra’eh: Amigo, companheiro, infidelidade,
tristeza, aflição, calamidade.
! Ra’eh: Ser desagradável, ser ruim, esmagar,
quebrar.

Tudo aquilo que lança fora o amor entre irmãos:
amargura, ressentimento, angustia, covardia, ódio,
trazendo infelicidade e tristeza e a falta de vinculo.

OS DONS DE PROTEÇÃO
! Serviço (ministério)
! Misericórdia (simpatia, consolo, bondade)
! Discernimento de espíritos (percepção
!
!
!
!

espiritual)
Socorro (presta ajuda aos necessitados)
Hospitalidade (alegria em receber pessoas)
Intercessão (oração, súplicas e louvor)
Celibato (capacidade de abster-se do
casamento, para melhor servir a Deus.

QUATRO RAZÕES PARA
SERVIR

1. Adquirir força e determinação;

2. Ser multiplicador e conquistar autoridade

e prosperidade;
3. Aprender a sujeitar e a governar;
4. Conduzir a revelação com visão aguçada.
UM CICLO COMPLETO
NA MINHA VIDA

PROBLEMAS ESPIRITUAIS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Covardia – timidez;
Amargura;
Ressentimentos;
Ódio;
Mágoas;
Inveja;
Ciúmes;
Furto;
Malícia;
Mentiras.
Empobrecimento.

NO
PRÓXIMO
DOMINGO

