ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 04/05/2021
= DEVEMOS FAZER ORAÇÕES POR TODOS OS HOMENS =
Leitura Alternada: 1Tm 2.1-8

1. ORAÇÕES POR TO DOS OS HOMENS :
1.1.

Súplica. A palavra grega deriva de um a raiz que significa “ca recer, esta r
desprovido”, portanto, esse tipo de oração é m otivado por um a necessidade.
v1a

1.2.

Intercessõ es. Essa palavra vem de um a raiz que significa “concorda r com ou
aproxim ar-se para fala r de um m odo íntimo”. v1b

1.3.

Todos os hom ens. Os pe rdidos em geral e não som ente os eleitos. v1c;
Tt 3.3-4; Hb 7.24-25; Mt 22.14; Jo 17. 21-23

2. REIS E DE TODOS OS QUE SE ACHAM INVESTIDOS DE AUTO RIDADE :
2.1.

Um a vez que tatos dirigentes políticos, poderosos e influentes são hostis para
com Deus. v2a

2.2.

Para que vivam os um a vida tranquila e m ansa . “Tranquila” refere-s e a
ausência de perturbaçõ es ext erio res e interiores. v2b; 1Pe 2.13-17

2.3.

Com piedade e respeito . “Piedade” é uma palavra -chave nessa carta. v2c;
1Tm 3.16; 4.7-10; 6.3-6; 2Tm 3.5

3. DESEJA QUE TO DOS OS HOMENS SEJAM SALVOS:
3.1.

Que tenham pleno conhecim ento da verdade. Significa ser salvo. v4a;
1Pe 3.9-12

3.2.

Há um só Deus . Não há outro m odo de salvação. v5a;

3.3.

Mediador. Ref ere-s e a alguém que intervém entre duas partes para resolv er
um conflito ou para ratificar um pacto. Jesus Cristo é o único “Mediador” que
pode restaura r a paz entre Deus e os pecadores. v5b; Hb 8.6; 9.15; 12.24

At 4.11-12;

Is 43.10

Queridos irm ãos nós tem os que orar por todos os hom ens, os governantes porque são
hostis para com Deus. Veja bem, quando falamos dos regulamentos das autoridades com
respeit o a pandem ia, alguns não obedecem , então, o estudo nos ensina que devemos
obedecer. Am ém .
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”.

