ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 02/02/2021
É PRECISO MELHORAR SEMPRE
Leitura Alt ernada: Mt 28.16-2 0
1. MELHORANDO SEMPRE NO IDE DE JESUS:
1.1. Começando em Jerusalém. At 1.8ª

1.2. Segundo Judeia. v8b
1.3. Terceiro Samaria. v8c
1.4. Quarto até aos confins da terra. v8d; At 2.1-8; Lc 24.48-49; Jo 15.26-27

2. É PRECISO MELHORAR NA HORA DE ENVIAR OBREIROS:
2.1. Jesus convocou seus doze discípulos. Lc 9.1a
2.2. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. v1b
2.3. Poder para curarem enfermidades. v1c
2.4. Enviou-os a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos. v2; Mt 10.7-8; Mc 6.12-13
3. A MISSÃO DOS SETENTA DISCÍPULOS:
3.1. Designou o Senhor outros setenta e mandou-os adiante da Sua face. Lc 10.1a

3.2. Enviou de dois em dois, a todas as cidades e lugares. v1b
3.3. Grande é, em verdade, a seara mas os obreiros são poucos. v2a
3.4. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros. v2b

4. JESUS ENVIA E INSTRUI COMO ELES DEVERIAM FAZER:
4.1. Ide, vos mando como cordeiros ao meio de lobos. v3
4.2. Não leveis bolsa nem alforje e sandálias. v4
4.3. Em qualquer casa onde entrardes, dizei: Paz seja nesta casa. v5
4.4. Ficai na mesma casa comendo e bebendo do que tiverem. v7a
4.5. Pois digno é o obreiro de seu salário. v7b
4.6. Curai os enfermos que nela houver. v9a

4.7. Dizei-lhes: É chegado a vós o Reino de Deus. v9b
5. E VOLTARAM OS SETENTA COM ALEGRIA:
5.1. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. v17

5.2. Disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do céu. v18
5.3. Vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. v19
5.4. Não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos. v20a
5.5. Alegrai-vos, antes, por estar os vossos nomes escrito nos céus. v20b
5.6. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. v21
6. A IGREJA ENVIANDO BARNABÉ E PAULO:
6.1. Na igreja que estava em Antioquia. At 13.1a

6.2. Havia vários obreiros servindo ao Senhor. v1b
6.3. Servindo eles ao Senhor e jejuando. v2a
6.4. Disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho
chamado. v2b; At 9.15; At 14.25-28

6.5. Então, jejuando, e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. v3; Rm 1.1;
Gl 1.15; Ef 3.7-8; 1Tm 2.7; 2Tm 1.11-12; Hb 5.4-6
Queridos obreiros, pastores que dirigem igreja, nós precisamos fazer parecidos com Jesus,
antes de apresenta um obreiro devemos discipulá-lo e também fazer como a igreja em Antioquia
e os obreiros da mesma, orar, jejuar e perguntar ao Senhor se é da vontade dEle aquela
consagração e envio para a obra. Temos que ter muito cuidado, nós já fizemos várias
consagrações de obreiros e os mesmos não honraram o que receberam de Deus.
Queridos irmãos vamos falar a divisa do Pr. Célio, conte de um até três e vamos falar bem forte.
Precisamos Melhorar. Amém.
Pastor presidente Célio Teixeira Jorg e
Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre
a tua cabeça”.

