EMBRIAGADOS PELO
ESPÍRITO
Efésios 5:18

“E não vos embriagueis com vinho, em
que há contenda, mas enchei-vos do
Espírito”;

Efésios 5:18

“Contenda”
Grego: Asótia
Excesso;
Devassidão;
Libertinagem;
Dissolução;
Motim;
Tumulto;
Barraco;
Contrario de ‘ser liberto’ – Estar aprisionado.
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Açoitar

Sentidos
! Visão
! Olfato
! Paladar
! Audição
! Tato;

Sentidos
!
!
!
!
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Visão
Tato
Olfato
Paladar
Audição

!
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Gênesis
Êxodo
Levíticos
Números
Deuteronômio;

Visão - Gênesis
A visão (a vista) é um dos cinco sentidos que
permite aos seres vivos dotados de órgãos
adequados, aprimorarem a percepção do
mundo.
É a forma como enxergamos o mundo que
nos cerca.
Ela só existe por causa da presença da luz.

Visão - Gênesis
! + de 300 vezes é mencionada a

capacidade de olhar, ver, olhos, etc
! Salmos;
! A criação da Luz Sobrenatural;

Gêneses 1:3-4
“E disse Deus: Haja luz; e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz; e fez
Deus separação entre a luz e as trevas”.

A VISÃO E GÊNESIS
Gênesis 3:6-7
“E viu a mulher que aquela árvore era boa para
se comer, e agradável aos olhos, e árvore
desejável para dar entendimento; tomou do seu
fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e
ele comeu com ela. Então foram abertos os
olhos de ambos, e conheceram que estavam
nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram
para si aventais”.

Os Nossos Olhos e os Nossos
Conflitos
! Como nós nos vemos?
! Como vemos nossas dificuldades?
! Como nos vemos nossos oponentes?
! Como nos vemos as circunstâncias que

nos cercam?

Os Patriarcas da Fé

! Abraão – Como ele se via a si mesmo.
“Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não
chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o
seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela
um filho; e a abençoarei, e será mãe das nações; reis
de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu
rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de
cem anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara da
idade de noventa anos?”
Gênesis 17:15-17

Os Patriarcas da Fé
“E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se
apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e
olha desde o lugar onde estás, para o lado do
norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente;
Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a
ti, e à tua descendência, para sempre. E farei a
tua descendência como o pó da terra; de
maneira que se alguém puder contar o pó da
terra, também a tua descendência será
contada. Levanta-te, percorre essa terra, no
seu comprimento e na sua largura; porque a ti
a darei”.

Gênesis 13:14-17

Os Patriarcas da Fé
O Homem que olha as suas necessidades.
! Isaque
“E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu
naquele mesmo ano cem medidas, porque o
Senhor o abençoava”.
Gênesis 26:12
“E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os
seus olhos se escureceram, de maneira que não
podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e
disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui”.
Gênesis 27:1

Os Patriarcas da Fé
! Jacó – O Homem que olha seus

oponentes.
“E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis
que vinha Esaú, e quatrocentos homens com
ele. Então repartiu os filhos entre Lia, e Raquel,
e as duas servas e pôs as servas e seus filhos
na frente, e a Lia e seus filhos atrás; porém a
Raquel e José os derradeiros e ele mesmo
passou adiante deles e inclinou-se à terra sete
vezes, até que chegou a seu irmão”.
Gênesis 33:1-3

Gênesis 48: 10 – 20
“Os olhos de Israel, porém, estavam carregados
de velhice, já não podia ver; e fê-los chegar a
ele, e beijou-os, e abraçou-os”.
Gênesis 48:10

José
“E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do
cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam
encarcerados; assim esteve ali na casa do cárcere.
O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele
a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do
carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de
José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e
ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor
não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão
dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que
fazia o Senhor prosperava”.
Gênesis 39:20-23

Os Olhos e a Fé
“Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que
se esperam, e a prova das coisas que se não
veem”.
Hebreus 11:1
“Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas
que ainda não se viam, temeu e, para salvação
da sua família, preparou a arca, pela qual
condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça
que é segundo a fé”.
Hebreus 11:7
“Porque andamos por fé, e não por vista”.
2 Coríntios 5:7

1 Coríntios 2:9-12
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não
viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração
do homem, são as que Deus preparou para os que o
amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito;
porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as
profundezas de Deus. Porque, qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o espírito do
homem, que nele está? Assim também ninguém
sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o
Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos
conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus”.

