ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 05/01/2021
É PRECISO MEL HORAR NO EXECUTAR OS PROJET OS DE DEUS
Leitura Alt ernada: Gn 6.1 -12
*PROJETO: Sf. Desejo, intensão de fazer ou realizar (algo ) no futuro; Plano ,
empreendimento a ser reali zado.
*EXECUTAR: Sf. Realiza r, efe tuar, faz er.
1. Precisam os m elhorar no executar os proj et os de D eus:
1.1. Disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a m inha face .
Gn 6.13a
1.2. A terra est á cheia de violência . v13b
1.3. Desfa rei com a terra. v13c
2. Deus projeta a arca e No é ex ecuta tudo sobre m edida:

2.1. Faze para ti uma arca da madeira de gofer . Gn 6.14a
2.2. Farás com partim entos na arca . v14b
2.3. Betum arás por dentro e por fora . v14c
2.4. Desta m aneira a farás . v15a
2.5. 300 côvados o com prim ento da arca . v15b (m edida do côvado = 45 cm )
2.6. 50 côvados a sua largura . v15c
2.7. 30 côvados a sua altura. v15d
2.8. Um a janela de 1 côvado a acabarás em cima . v16a
2.9. A porta da arca porás ao seu lado . v16b
2.10. Far-lhe-ás andares baixo s, segundos e terceiros. v16c

Queridos irmãos, quando Deus colocar nas nossas mãos um projeto, devemo s
executar exatam ent e com o Ele passou para nós, e deve ser const ruído com todo
cuidado, e tam bém, devem os am ar aquilo que estam os construindo, porque foi
Ele que m andou fazer. Fp 1.6; Jo 6.29; 1Ts 1.3 -5.
Irm ãos contem juntam ente com igo, de um até t rês:
Um , dois, três – Precisam os Melhora r. 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”.

