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EFÉSIOS 4:8
“Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o
cativeiro, e deu dons aos homens”.

Efésios 4:1-8
“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como
é digno da vocação com que fostes chamados, com toda
a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando
guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um
só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados
em uma só esperança da vossa vocação; um só Senhor,
uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o
qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a
graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do
dom de Cristo. Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o
cativeiro, e deu dons aos homens”.

Efésios 4: 12 e 16
“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra
do ministério, para edificação do corpo de Cristo; até
que todos cheguemos à unidade da fé, e ao
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à
medida da estatura completa de Cristo, para que não
sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda
por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens
que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo, Do qual todo o corpo,
bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento
do corpo, para sua edificação em amor.”

EFÉSIOS 4:8
“Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o
cativeiro, e deu dons aos homens”.

Salmos 68:18-23
“Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste
dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o
Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor,
que de dia em dia nos carrega de benefícios; o Deus
que é a nossa salvação (Selá). O nosso Deus é o Deus da
salvação; e a DEUS, o Senhor, pertencem os livramentos
da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus
inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas
culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Basã, farei
voltar o meu povo das profundezas do mar; Para que o
teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no
mesmo a língua dos teus cães”.

OS DONS
! Manifesta a Presença de Deus – “Para que o Senhor
habitasse entre eles” (v.18)
! Evidencia quem pertence a Deus; - “Mas Deus ferirá
gravemente a cabeça de seus inimigos” v. 21
! Congrega os filhos de Deus; - “Eu farei voltar o meu povo das
profundezas do mar”; v. 22
! Revela o caminho da Salvação; - Eles tem visto os teus
caminhos, meu Deus, meu Rei no Santuário” v. 24

Lucas 16:19-31
“Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de
linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e
esplendidamente. Havia também um certo mendigo,
chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta
daquele; E desejava alimentar-se com as migalhas que
caíam da mesa do rico; e os próprios cães vinham lamberlhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi
levado pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu
também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos,
estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no
seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia
de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do
seu dedo e me refresque a língua, porque estou
atormentado nesta chama”.

Lucas 16:19-31
“Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os
teus bens em tua vida, e Lázaro somente males; e agora este é
consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um
grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem
passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à
casa de meu pai, Pois tenho cinco irmãos; para que lhes dê
testemunho, a fim de que não venham também para este lugar
de tormento. Disse-lhe Abraão: Têm Moisés e os profetas;
ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão; mas, se algum dentre
os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão
lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco
acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite”.

Hebreus 10:25-31
“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes
que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos
voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da
verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa
expectação horrível de juízo, e ardor de fogo, que há de devorar os
adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem
misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto
maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o
Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi
santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem
conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a
recompensa, diz o Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo.
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo”.
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