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Resumo da Pregação 18/05/2014 

Orador: Bispo Neto 

Tema:atitude e a responsabilidade do Crente no chamado de Deus. 

 

 

 

> Repitam:  

 

Eu sou abençoado pela minha disponibilidade de servir na obra de Deus. 

O mundo é uma sanzala, aldeia, comunidade de pessoas. 

 

> Deus chamou-nos e deu-nos a condição de seremos santos, fez-nos merecedores de sermos 

chamados filhos de Deus.  

> O Espírito de Deus veio a terra para convencer aos homens que o pecado existe. O pecado é 

um crime espiritual. Havendo pecado há oportunidade de justiça... para quem será no 

julgamento... Será para todo... Para decidir quem vai ao inferno e quem vai ao céu... 

>  

> Jesus é a nossa Páscoa ; Ele é a nossa rendição  

> O que Deus diz a respeito do seu filho Jesus.leia 

" Isaias 61. 1: O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para 

pregar boas novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar 

liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos; 

 

> Jesus veio com a missão de pregar evangelho marcos 16.16 

 

> Romanos 13.1 -2: Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há 

potestade que não venha de Deus; e as potestades que há foram ordenadas por Deus. 

> 2 Por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão 

sobre si mesmos a condenação. 

>  

> O homem deve obediência a Deus e as autoridades superiores, obedecer as leis do governo 

>  

> Lucas 10.27 "E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu 

próximo como a ti mesmo". 
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O homem deve amar Deus com toda sua inteligência e seu trabalho, na comunhão conjugal... 

Se você não lhe ama nessa profundidade você ama ao Deus pequeno ( diabo) que influencia o 

mundo com o mal.  

 

Cada um sirva Deus com o seu dom. 

 

Comportamento do Bispo, Bispa 

 

> 1 Timóteo 3.1 -2: Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra 

deseja. 

> 2 Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, 

honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; 

> 4 Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a 

modéstia; 

> 6 Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo; 

> 7 Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia 

em afronta, e no laço do diabo; 

>  

> O Bispo deve ser irrepreensível,a bispa tambem. 

> O crente não deve ser irresponsável . Não devem estar mal apresentado lá fora e não aqui na 

igreja. O bispo é o mestre aquele que ensina a palavra da verdade e cumpre as doutrinas, da 

resposta ao quê que a bíblia diz e ao que não diz .  

>  

> Comportamento dos Diáconos e dos obreiros 

>  

> Viver sempre na santidade como o bispo, como o Pastor. 

> Trabalhos decorrentes não precisam da orientação da Apostola. Mas assuntos que carecem 

de cobertura esperam pela orientação da Apostola. 

 

> 1 Timóteo 3.8 Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não 

dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância; 

>  

> O homem foi criado por Deus e para Ele. Se Deus o criou até hoje foi para o servir.Gostariam 

que Deus estivesse aqui a varrer a sala, expulsar os demônios 

>  

> Lucas 10.19: nos deu poder autoridade para expulsar demônios. 
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> Mateus 10 ele diz orarem para os mortos recussitarem. 

>  

> 1 Timóteo 3.10 E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem 

irrepreensíveis. 

>  

Você indica alguém não obra por ser seu amigo. Ele está sofrendo transformação, ainda não é 

amigo de Deus. Espere Deus confirmar que é a pessoa certa para servir na obra.  

 

> Se for achado imaturo não serve até crescer. Os,que passarem adequarão boa posição diante 

de Deus e os homens. Essas palavra não são para o desanimar, nem desistir mas sim para 

continuar. 

>  

> Amar a Deus 

> Amar ao teu próximo 

> Amar os teus inimigos 

> Amar a Deus e servir-lo, fazer de tudo para agradar a Deus com todas as tuas forças, na 

oração, no dizimo, oferta, Deus não ficou satisfeito com a oferta de Caim.  

> Isaias 58, fala do jejum que lhe agrada. 

> A multiplicação foi feita para você agradar a Deus. 

> O serviço do casamento é para agradar a Deus, para saíres da prostituição. Faça o serviço 

com alegria. 

> Os velhos devem saber ser velhos cristão, e os mais novos devem saber falar com mais 

velhos com respeito. 

> Viúva tem ser de 60 a 65 para cima não deve ter 25 anos. Ela aconselha, ora, é um exemplo, 

são testemunho na igreja. Deus não lhe deixa morrer a fome da-lhe cuidados especiais. 

>  

> Aos ricos, a riqueza não é para a sua condenação, passear, ir a Calumbo adorar ídolos , 

construir casino sito sim é mau. 

  

  

  

  

Até aqui a palavra 

 


