
A cada dia que se passa conseguimos notar algumas coisas acontecendo com mais frequência 

ao nosso redor, pessoas pedindo ajuda financeira nos sinais de trânsito, redes sociais ou nas 

portas de nossas residências, a prostituição em plena luz do dia, o homossexualismo sendo 

pregado e propagado em cada esquina, como de isto fosse algo completamente normal. 

Há quem diga que não devemos ajudar, pois isso gerará nessas pessoas o vício de pedir, ou 

que essas mulheres  e homens estão se prostituindo porque tem preguiça de trabalhar e 

preferem ganhar um dinheiro fácil. 

Quem aqui já não ouviu estas verdades(pergunta) 

Na realidade meus amados, no ponto de vista psicológico, estas analises do comportamento 

humano realmente não deixam de ser verdadeiras, pois a cada dia que passa, mesmo que 

tenhamos o instinto de reprovar tais atitudes, também temos visto tudo isso acontecendo e 

aceitado como algo normal da humanidade. 

Você sabia que a cada 11 min uma mulher é estuprada na nação brasileira (pergunta) 

Se este tempo de intervalos nestes acontecimentos nos deixa chocados a ponto de começar a  

gerar uma revolta dentro de nosso ser, você consegue imaginar qual seria este intervalo de 

tempo para esta mesma em países mulçumanos (pergunta) 

Você sabia que 13mi de pessoas passam fome no Brasil (pergunta)  

Um país que existe uma diversificação muito grande de alimentos. 

Como igreja precisamos estar atentos para os acontecimentos no país e pelo mundo a fora 

juntamente com a análise das profecias bíblicas para que não venhamos deixar com que o 

azeite de nossas candeias se acabe. 

Citar o exemplo vivido no supermercado DB CIDADE NOVA. 

 (FAZER RAPIDA ANALISE DA PARABOLA DAS NECIAS E O NOIVO, MOSTRANDO QUE NÃO É A 

INTIMIDADE QUE NOS LEVARÁ AO CÉU). 

 

LUCAS 3:15 

RESPOSTA DE JOÃO BATISTA QUANDO O INDAGARAM SE ELE MESMO ERA O CRISTO. 

O povo ouvia esta pregação de João Batista mas não conseguia vislumbrar o que o grande líder 

tão esperado traria para o povo que o aceitasse. 

 

Em Lucas 4:33-35 Jesus liberta um homem endemoniado em uma sinagoga em Cafarnaum. 

Em Marcos 1:29, 39 Jesus cura a sogra de Pedro e sai com os discípulos nas aldeias da Galileia, 

curando e expulsando demônios. 

 

Após a cura de um homem leproso a fama de Jesus corria e uma multidão de enfermos se 

juntava a Ele para que fossem curados de suas enfermidades. 

LER 



Lucas 5:20-26 

Jesus cura um paralítico. 

A BRIR UM PEQUENO PARENTESES E MOSTRAR QUE O MINISTÉRIO DE JESUS RECEBIA DIZIMOS 

OFERTAS. 

LUCAS 8:1-3 

MATEUS 22:21 JESUS ENSINA A PAGAR OS IMPOSTOS E A DIZIMAR E OFERTAR. 

JESUS FOI ODIADO, NÃO POR SER O FILHO DE DEUS OU CURAR OS ENFERMOS, LIBERTAR OS 

CATIVOS OU  FAZER COISAS QUE VINHAM DE CONTRA A RELIGIÃO JUDAICA. 

JESUS FOI ODIADO PORQUE VEIO TRAZER AO MUNDO UMA VERDADE QUE NÃO ESTAMOS 

ACOSTUMADOS, POIS O MUNDO É REGIDO SOMENTE POR MENTIRAS QUE SÃO MAQUIDAS DE 

VERDADE. 

ELE É PREGUIÇOSO! 

ELE É VICIADO! 

ELA É FOFOQUEIRA! 

ELES GOSTAM É DE ESTAR NESTA VIDA MESMO! 

ESSE SÓ JESUS MESMO! (LEVANTE-SE COMO VERDADEIRO FILHO DE DEUS E VOCÊ VERÁ QUE A 

TRANSFORMAÇÃO VIRA ATRAVÉS DE VOCÊ) 

 

O OLHAR DE JESUS 15.04.18 

PORQUE JESUS OPERAVA ESSES MILAGRES (PERGUNTA) 

GENESIS 1:26-31 

JOÃO 1:1-5 

Jesus participou diretamente do momento da criação e creio que de tudo, a obra mais perfeita 

foi o homem, Jesus foi mui zeloso nos detalhes para deixar que satanás destruísse a sua 

criação com suas mentiras. 

Jesus quando esteve entre nós como homem material não olhou e não olha hoje a nossa 

aparência externa, ele curava e libertava os cativos porque o seu olhar sempre esteve no sexto 

dia da criação do mundo, na hora em que aquele bonequinho de pó recebeu o fôlego de vida. 

Para quê perdermos tempo olhando as roupas, as atitudes, os modos, a cultura e outras coisas 

que foram construídas por satanás na vida do homem, se Jesus olha para o sexto dia o dia da 

nossa criação, o dia em que recebemos o folego de vida (pergunta) 

Lucas 4:16 – 21 

Jesus fez todos esses sinais prodígios e maravilhas, sempre apregoando o reino dos céus e o 

arrependimento de pecados e nos convida a fazer o mesmo. 

João 14:12 – 17 



Romanos 8:18 – 39 

Este texto nos permite enxergar de quem é a culpa de todas as mazelas da humanidade, como 

a criação espera ansiosamente e ardentemente por nossa manifestação, pois o homem não 

está nesta situação porque deseja, mas sim porque esta é a vontade de quem o sujeitou. 

Isto me leva a crer que o livre arbítrio somente tem quem é livre em Cristo Jesus, o homem 

escravo ainda segue os comandos de quem o escravizou. 

Só conseguiremos alcançar os perdidos se assim como Jesus conseguirmos enxergar  O SEXTO 

DIA e ver o homem perfeito que foi criado e o amor exercido por seus criadores naquele 

momento. 

   

 


