QUATRO RAZÕES PARA SERVIR
(4ª Palavra)
- 2ª Parte “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

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

PENTECOSTES 2017
“SOPRO DE VIDA”

SHAVUOT/PENTECOSTES 2017
“SOPRO DE VIDA”
Ezequiel 37:9
“E ele me disse: Profetiza ao Espírito,
profetiza, ó filho do homem, e dize ao
Espírito: Assim diz o Senhor DEUS: Vem
dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra
sobre estes mortos, para que vivam”.

Ezequiel 37:1-14
“Veio sobre mim a mão do SENHOR, e ele me fez
sair no Espírito do SENHOR, e me pôs no meio de
um vale que estava cheio de ossos. E me fez
passar em volta deles; e eis que eram mui
numerosos sobre a face do vale, e eis que
estavam sequíssimos. E me disse: Filho do
homem, porventura viverão estes ossos? E eu
disse: Senhor DEUS, tu o sabes. Então me disse:
Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos
secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o
Senhor DEUS a estes ossos: Eis que farei entrar
em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre
vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós
estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e
vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor”.

Ezequiel 37:1-14
“Então profetizei como se me deu ordem. E houve
um ruído, enquanto eu profetizava; e eis que se fez
um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso
ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos
sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele
sobre eles por cima; mas não havia neles Espírito.
E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó
filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o
Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos, ó Espírito,
e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E
profetizei como ele me deu ordem; então o espírito
entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um
exército grande em extremo. Então me disse: Filho
do homem, estes ossos são toda a casa de Israel”.

Ezequiel 37:1-14
“Eis que dizem: Os nossos ossos se
secaram, e pereceu a nossa esperança; nós
mesmos estamos cortados. Portanto
profetiza, e dize-lhes: Assim diz o Senhor
DEUS: Eis que eu abrirei os vossos
sepulcros, e vos farei subir das vossas
sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra
de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos
fizer subir das vossas sepulturas, ó povo
meu. E porei em vós o meu Espírito, e
vivereis, e vos porei na vossa terra; e
sabereis que eu, o SENHOR, disse isto, e o
fiz, diz o SENHOR”.

O QUE TORNAM OS NOSSOS
SECOS?A falta de ESPERANÇA!
Levítico 26:36-39
“E, quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal
pavor nos seus corações, nas terras dos seus
inimigos, que o ruído de uma folha movida os
perseguirá; e fugirão como quem foge da espada;
e cairão sem ninguém os perseguir. E cairão uns
sobre os outros como diante da espada, sem
ninguém os perseguir; e não podereis resistir
diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as
nações, e a terra dos vossos inimigos vos
consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se
consumirão pela sua iniquidade nas terras dos
vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais
com eles se consumirão”.

PESSOAS SEM ESPERANÇA
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Feridas
Magoas;
Ressentimentos;
Perdas Financeiras;
Sem prazer de viver;
Deprimidas;
“No fundo do poço”;
Medo;
Pânico.
“Apunhalados”.
Dores frequentes
Idolatria;

Opressão espiritual;
Opressão sexual;
Violência sexual;
Violência intrafamiliar;
Estupro;
Adultério
Manipulação;
Fraqueza espiritual e física;
Passaram por várias
divisões.
! Todos os tipos de assedio
! Prostituição;
! Fornicação;
!
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PROBLEMAS ESPIRITUAIS
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Covardia – timidez;
Amargura;
Ressentimentos;
Ódio;
Inveja;
Ciúmes;
Furto;
Malícia;
Rixas;
Mentiras.
Empobrecimento.

CINCO CONFLITOS FAMÍLIARES
NA GÊNESE DA HUMANIDADE
! CAIM E ABEL
! SEM, JAFÉ E CÃO
! ISAQUE E ISMAEL
! ESAÚ E JACÓ
! JOSÉ E SEUS IRMÃOS

QUEM SERÁ O PRIMEIRO?
QUEM SERÁ O MAIOR?
QUEM SERÁ O MELHOR?

SER O PRIMEIRO, SER O
MELHOR, SER O MAIOR
Marcos 10:41-45
“E

os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignarse contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a
si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser
príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os
seus grandes usam de autoridade sobre eles; Mas
entre vós não será assim; antes, qualquer que entre
vós quiser ser grande, será vosso serviçal; E
qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será
servo de todos. Porque o Filho do homem também
não veio para ser servido, mas para servir e dar a
sua vida em resgate de muitos”.

Mateus 23:8-12
“Vós, porém, não queirais ser chamados
Rabi, porque um só é o vosso Mestre, a
saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E
a ninguém na terra chameis vosso pai,
porque um só é o vosso Pai, o qual está
nos céus. Nem vos chameis mestres,
porque um só é o vosso Mestre, que é o
Cristo.
O maior dentre vós será vosso servo. E o
que a si mesmo se exaltar será humilhado;
e o que a si mesmo se humilhar será
exaltado”.

Filipenses 2:1-9
“Portanto, se há algum conforto em Cristo,
se alguma consolação de amor, se alguma
comunhão no Espírito, se alguns
entranháveis afetos e compaixões,
completai o meu gozo, para que sintais o
mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo
ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada
façais por contenda ou por vanglória, mas
por humildade; cada um considere os outros
superiores a si mesmo. Não atente cada um
para o que é propriamente seu, mas cada
qual também para o que é dos outros”.

Filipenses 2:1-9
“De sorte que haja em vós o mesmo
sentimento que houve também em Cristo
Jesus, que, sendo em forma de Deus, não
teve por usurpação ser igual a Deus, mas
esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma
de servo, fazendo-se semelhante aos
homens; e, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente
até à morte, e morte de cruz. Por isso,
também Deus o exaltou soberanamente, e
lhe deu um nome que é sobre todo o nome”;

Joel 2:28-32
“E há de ser que, depois derramarei o meu
Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e
vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão
sonhos, os vossos jovens terão visões. E também
sobre os servos e sobre as servas naqueles dias
derramarei o meu Espírito. E mostrarei prodígios
no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de
fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em
sangue, antes que venha o grande e terrível dia do
Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo; porque no monte
Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim
como disse o Senhor, e entre os sobreviventes,
aqueles que o Senhor chamar”.

PROBLEMAS ESPIRITUAIS
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Covardia – timidez;
Amargura;
Ressentimentos;
Ódio;
Inveja;
Ciúmes;
Furto;
Malícia;
Rixas;
Mentiras.
Empobrecimento.

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

