REVISÃO – ENTURMAR
SHOW DO MILHÃO
1)EM UMA COMUNHÃO VERDADEIRA AS PESSOAS
ENCONTRAM:
AUTENCIDADE,
RECIPROCIDADE,
COMPAIXÃO, MISERICÓRDIA.
Devemos ter verdade nos nossos relacionamentos,
reciprocidade - dá e receber, compaixão - entender o outro e
misericórdia.
2) DEVEMOS PROTEGER A NOSSA IGREJA
- Sendo realista com as nossas expectativas
- Apoiando os pastores e líderes
- Devemos nos concentrar no que temos em comum, quando
nos
concentramos
em
personalidades,
preferências,
interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece
3)SINCERIDADE, HUMILDADE, COMPREENSÃO, SIGILO E
CONSTÂNCIA
- Comentar rapidamente sobre cada ingrediente.
4) DESENVOLVENDO A HUMILDADE
 Admitindo suas fraquezas - devemos sempre admitir as nossas
fraquezas quando necessários, nos colocarmos em paridade com o
outro, a humildade cria pontes.
 Sendo paciente com as fraquezas dos outros – Não apenas com o que
você suporta, o forte cuida do fraco.
 Estando aberto para admoestações (Precisamos falar, mas também
ouvir)

Dia 25 – Transformado pela provação
Deus tem um propósito por trás de cada problema,
sofrimento ou provação.
Deus usa as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. O
próprio Jesus nos alertou dizendo que teríamos provações neste
mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer; e ninguém
tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas.
Olha o que Pedro fala na sua carta:
Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre
vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse
acontecendo (1 Pedro 4:12)
- Não devemos nos surpreender com esse fogo (provações,
lutas). A vida de um cristão que em muitos momentos irá ter
provações, é muito difícil falar sobre isso num país que tem uma
propagação numerosa de evangelho neopentecostal que diz "pare
de sofrer" que diz que se você está passando por uma provação
tem algo errado na sua vida.
- Quando olhamos as escrituras, existe um livro interior nas
escrituras que fala sobre Jó - um homem integro e reto que passou
por várias provações - perdeu os filhos, perdeu os bens e a sua
saúde.
- C.S Lewis fala que a dor é o megafone de Deus, nós
passamos por isso, em certos momentos são as provações que
nos trazem para a igreja, o sofrimento que nos fazem valorizar
mais o tempo com o GA, as lutas que nos impulsionam para
meditar e orar.
- Os justos, os filhos de Deus irão passam por provações, mas
não sem sentido, Deus utiliza essas provações para nos fazer
crescer, como fez com jó, josé, paulo e outros, Deus poderia ter
livrado eles?Claro que sim! Mas Deus estava usando esses a

gentes espirituais para fazer os seus filhos crescerem, o que Deus
está usando na sua vida hoje para fazer você crescer?
Ex: As provações serão aquelas por agir correto, por não
vender sem nota fiscal, por agir corretamente no trabalho, por não
fazer gato na energia, alguns novos convertidos quando começam
a caminhada falam que agora que estão com cristo estão sofrendo,
uma palavra de amor pra eles: “acostume-se”, Deus está
trabalhando na sua vida.
Pedro no começo da sua carta fala sobre a provações:
Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de
tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim
acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm,
muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado
pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando
Jesus Cristo for revelado.
1 Pedro 1:6-7
- Pedro compara nossa fé ao ouro que precisa passar pelo fogo
para ser purificado, quando o ouro é purificado vai se tornando
mais belo, vai se mais valioso
- As provações, as lutas surgem como fogo na nossa vida e
essa provação vai purificando a nossa vida, vai nos fazendo
crescer, vai nos ensinando.
Ex: Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: “Como você
sabe que a prata é pura? ”. Ele respondeu: “Quando vejo meu
reflexo nela”. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas
podem ver o reflexo de Jesus em você.
“A provação é uma dádiva de Deus para nós, para que
possamos crescer espiritualmente e nos tornar mais parecido com
ele”
Em meio a provação devemos nos alegrar:
Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de

Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês
exultem com grande alegria. 1 Pedro 4:13
- Em meios aos problemas devemos saber que Deus tem um
proposito naquilo e devemos nos alegrar, não estou falando para
você rir com o sofrimento, mas se alegrar em cristo, saber que ele
está cuidando de você, podemos nos alegrar ao saber que Deus
está junto conosco em qualquer situação. A verdadeira alegria não
é esta sempre sorrindo, isso é coisa de maluco, a verdade alegria
é saber que nos dias de sol e de chuva, Deus está conosco.
- Quero trazer um alento para você toda provação, toda dor,
todo sofrimento tem um propósito de Deus na sua vida para fazer
ser parecido com ele, porém toda provação é por enquanto, olha o
que Paulo fala:
Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a
desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após
dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão
produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que
todos eles.
Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que
não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é
eterno.
2 Coríntios 4:16-18
- Seja paciente e persistente. Não desista! Sabemos que
estamos amadurecendo quando começa a ver a mão de Deus nos
acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida
aparentemente sem sentido.
- Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até
que ele seja tudo o que você tiver.
Vídeo – Rompendo em Fé (só a primeira
https://www.youtube.com/watch?v=53YXuedo7q0)

parte

A primeira estrofe dessa música me chama tanta a

-

atenção:
Cada vez que a minha fé é provada
Tu me dás a chance
De crescer um pouco mais
As montanhas e vales
Desertos e mares que atravesso
Me levam para perto de ti
- As nossas provações não são aleatórias, acidentes,
coincidências, em tudo Deus tem um propósito na nossa vida, as
montanhas e vales da nossa vida, os momentos de deserto e
mares turbulentos estão nos levando mais perto do nosso Deus.
Uma vida com propósitos- Aula 04
Dias 26 e 27

Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. (Lutero)

3. Tentação
Toda tentação é
uma
oportunidade
para fazer o bem

 O que tem sido provado? Obediência a Deus?
 A tentação é uma forma de desenvolver o caráter de Cristo;

O princípio da musculação: A tentação é o exercício sofrido!

3. Tentação
Compreenda como a
tentação funciona.
 Ter tentações é normal;
 Isso vai fazer parte de toda a sua vida na terra;

Lembre-se, é sua academia espiritual.

 Ser tentado é sinal de vida com Cristo.
 Ser tentado não é pecado- Jesus foi tentado e não pecou.

 Na Bíblia aprendemos que a tentação É UM PROCESSO DE QUATRO FASES,
usados em Adão e Eva.

3. Tentação
DE-DU-EN-DE
1. DESEJO.
 Pode ser um desejo pecaminoso ou não.
 Satanás sugere para você que ceda a um desejo, na hora errada ou da forma
errada.
 Cuidado com atalhos, geralmente são tentações. ( TÁ MAIS BARATO? É MUITO
BONITO? EI, PSIU, ALIANÇA)
 A tentação começa dentro de você.
 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem.

E continuou: "O que sai do homem é que o torna ‘impuro’. Pois do interior do coração
dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os
homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a
calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o
homem ‘impuro’ ". (Mc 7:20-23)

2. DÚVIDA.
 Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado.
 Será que é mesmo errado? (exemplo: sexo antes do casamento)
 Deus não quer que eu seja feliz?

Não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastar
do Deus vivo. (Hebreus 3.12)

3. ENGANO
 Satanás é o pai da mentira;
 Se Deus diz: você vai morrer. Satanás diz: você não vai morrer.

Ele pode dizer: você vai se dar bem com isso, ninguém vai saber,
vou resolver os seus problemas, só você que não faz isso, todo
mundo faz escondido, é apenas um pecadinho.

CUIDADO! ESSA É A FASE DA RACIONALIZAÇÃO DO
PECADO!
4. DESOBEDIÊNCIA
 Você cai na armadilha;
 A DESOBEDIÊNCIA DIZ: DEUS ESTÁ ERRADO!
 O PRAZER, O DINHEIRO, OU QUALQUER OUTRA COISA É MAIS IMPORTANTE
DO QUE DEUS!

Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: "Será que não há mulher entre os seus parentes
ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir
esposa? " Sansão, porém, disse ao pai: "Consiga-a para mim. É ela que me agrada".
(Jz 14:3)

3. Tentação
Supere a tentação:

Não aceite a
intimidação!

 Algumas situações são mais tentadoras para você;
 Satanás conhece muito bem o seu padrão. Vc deve conhecer melhor ainda para
vencê-lo.
 Pergunte:
o Quando sou mais tentado?
o Em que dia? Que hora?
o No trabalho? Em casa?
o Quem está por perto?
o O que estou fazendo?
o Como me sinto? ( cansado, entendiado, solitários, triste, orgulhoso)
Paulo disse:

Não dêem ao Diabo oportunidade para tentar vocês. (Ef 4:27)

Vc tem a ajuda de Jesus 24h. Ele conhece o caminho!
 Não se preocupe em chatear a Deus pedindo ajuda!
 Peça TAMBÉM ajuda de um amigo mais espiritual que você.

É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do
trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre
do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se! (Ec 4:9-10)
o O plano de Deus para nos ajudar inclui outros cristãos.

Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês
possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e
resultados maravilhosos. (Tg 5:16)
o Coloque para fora o seu leão! Preso aí dentro do seu coração ele vai
estraçalhar tudo!

o Não




tenha vergonha:
Confie em alguém.
Se vc pudesse sozinho já teria vencido!
Muitas vezes pensamos: o que ele vai pensar?
 Se for uma pessoa espiritual vai pensar em te ajudar.

Como está escrito: "Não há nenhum justo, nem um sequer; (Rm 3:10)
o Tem coisa que vc nunca disse a ninguém?
 Tá na hora de dizer: a pressão vai sair!

A BÍBLIA NÃO DIZ PARA RESISTIRMOS À TENTAÇÃO, MAS DIZ PARA
FUJIRMOS. (RESISTA AO DIABO)

Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz,
juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. (2Tm 2:22)
Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do
corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
(1Co 6:18)
 Quando você fica pensando muito na tentação, ele fica mais forte;
 Princípio da paixão pelo seqüestrador;
 Caso dieta : não dá certo porque só pensa em comida! Então mude esse canal!
OS COMERCIAIS DE TELEVISÃO TRABALHAM EXATAMENTE NAS NOSSAS
MAIORES TENTAÇÕES

Pois tudo o que há no mundo — a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação
dos bens — não provém do Pai, mas do mundo. (1Jo 2:16)
 Não fique evitando o ferrão, afaste-se das abelhas!
 E para qual canal vc muda? Fixe os olhos em Jesus.

Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de
testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve,
e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em

Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
(Hb 12:1-2)
 Se sua tentação ligar, não atenda;
 Por que ainda não trocou de número? Passe longe!
 Encha-se do fruto certo que com certeza NÃO VAI TER VONTADE DE COMER
O FRUTO PROIBIDO!

 VEJA AS ROTAS DE FUGA!
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não
permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem
tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. (1Co 10:13)

RESISTAM AO INIMIGO E ELE FUGIRÁ.
RESISTIR É VENCER! JESUS VENCEU E OS ANJOS VIERAM.
A VIDA É UMA GUERRA. SATANÁS É O INIMIGO.
SAIA VENCEDOR!
Uma vida com Propósitos- Aula 04
Dias 28 e 29

 Não existe atalhos para chegar à maturidade (enquanto pensamos em crescer






rapidamente, Deus pensa em crescermos fortes);
Em Um com Deus (Pr David) Na nossa vida é de conta gotas, não se aprece
para esse crescimento;
Tem gente que mal entra na igreja e já quer dar aula;
Não foi de uma hora pra outra que subiu pra dar aula quer saber, nunca pedi
pra ser líder, professor e pastor – nunca orei pra isso!
Pra eu estar dando aula aqui, agora eiii ... 5/6 matérias numa rodada, casais,
jovens 2x, estacionamento, cimento e concreto ...
Eu queria servir, mas Deus foi ajustando o meu caminho!



EU TENHO DIFICULDADE EM MEMORIZAR E FALAR, MAS CRIEI UMA DIDÁTICA
– LEIO VÁRIAS VEZES E ESCREVO; PRECISAMOS REPETIR VÁRIAS VEZES;

 VELHO HOMEM, VELHOS HÁBITOS, PADRÕES E PRÁTICAS QUE PRECISAM SER

ELIMINADOS E SUBSTIRUIDOS “DESPIR-SE DO VELHO HOMEM E RESVESTIRSE DO NOVO”

 MEDO DE ENCARAR OS DEFEITOS DO NOSSO CARÁTER (ISSO NOS

APRISIONA);
 EU SOU LIMITADO E EU PRECISO DE AJUDA.

Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: "Deus se opõe aos
orgulhosos, mas concede graça aos humildes". (Tg 4:6)

Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com
Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos
da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados

com a glória que em nós será revelada. (Rm 8:17-18)

 SEU CARÁTER É A SOMA TOTAL DOS SEUS HÁBITOS

 POR QUE EU DEVO ENGRENAR? POR QUE DEVO ME ENVOLVER NA OBRA?


PORQUE É BÍBLICO (DEUS MOSTRA EM VÁRIAS PASSAGENS)

ALGUNS PRINCÍPIOS IMPORTANTES

 A VONTADE DE DEUS É QUE A GENTE NÃO VENHA SÓ MAMAR NA IGREJA (ME

DA, ME DA, ME DA);
 QUERER SÓ OUVIR A MELHOR MENSAGEM, AMBIENTE FRESQUINHO (SANGUE
SUGA);
 DEUS NOS DEU TALENTOS ESPECIAIS (CADA UM DE FORMA DIFERENTE /
ESPECÍFICO X GENERALISTA);

IMPORTANTE: O MUNDO TÁ ENGOLINDO O NOSSO TEMPO
(PRECISAMOS ADMINISTRAR O NOSSO TEMPO)

 VOCÊ NÃO FOI CRIADO APENAS PARA CONSUMIR RECURSOS, COMER,





RESPIRAR E OCUPAR ESPAÇO;
DEUS QUER QUE FAÇAMOS DIFERENÇA NA VIDA DOS OUTROS;
QUAL TEM SIDO A SUA CONTRIBUIÇÃO NA SUA FAMIÍLIA, IGREJA,
SOCIEDADE, MISSÃO (NOVA MIX – MINISTÉRIO);
VOCÊ ESTÁ FLORESCENDO ONDE FOI PLANTADO?
FOMOS COLOCADOS NA TERRA PARA ACRESCENTAR – TEM GENTE QUE SÓ
SUGA;
Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. (1Pe 4:10)



TEMOS CAPACIDADES ESPECIAIS- VERSOS 11 EM DIANTE.

que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas
obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada
em Cristo Jesus desde os tempos eternos, (2Tm 1:9)

 CADA PEÇA DESSE QUEBRA-CABEÇA PERDE SE FALTAR APENAS UMA;

Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de
Deus. (1Co 3:9)

 EU ENTREI NUM MONTE DE MINISTÉRIO NO INÍCIO (COMO EU IA SER PASTOR

DE MIX SEM ANTES TER PASSADO 2X NOS JOVENS E NOS CASAIS?) --- JÁ FUI
DO CORAL, SÓ PRA APRENDER COMO FUNCIONA, ETC.
 QUER CRESCER? FAÇA MINISTÉRIO --- COMECE NA BASE, LÁ EM BAIXO (TEM
GENTE QUE JÁ QUER SUBIR PRA PREGAR)

 É UMA ALEGRIA, UM PRIVILÉGIO, UMA OPORTUNIDADE FANTÁSTICA (VEM AÍ

O SONHO DE NATAL)

 VAMOS PRESTAR CONTAS DESSA ENERGIA, INTELIGÊNCIA, RECURSOS, ETC...

Resumindo:

THE SENIB SHOW

Propósito 04- ENGRENAR
Dias 30 e 31- Formado para servir a Deus
1.

Como Deus lhe dá forma para SERVIR em um ministério?
 Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em
todo o mundo;
 Ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus
planejou para você;
 Deus quer que você entenda a FORMA especial de como você foi
criado;
Formação espiritual; Opções do coração; Recursos pessoais; Modo de
ser; Áreas de experiência.
2.

Como entender melhor essa questão da formação espiritual?
 Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no
ministério. (Rm 12.4-8);
 Não é você que escolhe os dons que gostaria de ter; é Deus quem os
determina;
 Seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício,
mas para o benefício das outras pessoas.

3.

Como podemos entender melhor sobre a questão das opções do
coração, quando o assunto é servir?
 O coração representa a fonte de todos os estímulos; o que você
gosta de fazer e o que mais lhe interessa;
 Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único,
que dispara quando pensamos no assunto;
 A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus de todo coração;

4.

Ainda sobre entendendo a nossa forma de ser, como é essa questão
dos recursos pessoais na questão do servir?
São os talentos com os quais você nasceu;
Precisamos entender que as habilidades vêm de Deus;
Esses talentos que Deus nos dá é para a SUA GLÓRIA e não a nossa
glória;
Deus só quer que você faça aquilo que é capaz de fazer;






5.

E quanto ao meu modo de ser, como entender essa questão para que
eu possa servir com alegria?

 Você é único. Nunca houve e nem haverá alguém exatamente como

você;
 Deus quer usar todos os tipos de personalidades para SUA GLÓRIA;
 Seu modo de ser, isto é, sua personalidade, influenciará a maneira e o
lugar em que você vai servir;
 Quando você atua com a forma coerente à sua personalidade, você se
sentirá satisfeito e produtivo.
6.

E para fechar essa questão da forma, nos fale um pouco sobre essa
questão das áreas de experiência.
 Trazemos conosco experiências familiares, educacionais, vocacionais,
espirituais, ministeriais e dolorosas no decorrer de nossas vidas;
 É agradável fazer aquilo para o qual Deus nos preparou;
Questão CONCLUSÃO:
 Utilizar sua forma é o segredo tanto da frutificação quanto da

realização dentro de um ministério;
 Você será realmente eficiente quando utilizar sua forma de ser dentro
da vontade de Deus em todas as áreas que falamos hoje!

