ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 05/10/2021
→ REBELIÃO 
Leitura: 1 Pedro 2.1 -10

Introdução: A Bíblia regist ra inúmeras rebeliões. Muitas foram lideranças dadas por
Deus e todas foram dadas ao fracasso.
Significado de Rebelião: Ação ou efeito de rebela r, de se recusar a obedecer um a
autoridade legítim a. Ação violenta de resi stir a agentes de auto ridade , insurreição,
levante, sublevação...

1.1.
1. A Rebelião de Co rá. Nm 16.4-40; Pv 19.29; Is 1.23; Sl 78.40; Sl 106.33; Dt 13. 5;
Js 1.18
O povo tom ando conhecim ento de tudo que Deus fez com a fam ília de Corá , Datã,
Abirão... no dia seguinte se levantou m ais um grupo contra Deus. Está relatado nos
versículos de 41 ao 50 ; Sl 78.56.
2. A Rebelião dos irm ãos. Podem os ver que na tribo de Levi, eles tinham um a
dificuldade de obedecer. Acabam os de falar de Corá, só que os irm ãos de Moisés
não eram diferent es deles.
Miriã e Arã o tam bém se rebelou com Moisés, com um a diferença, eles se
arrependeram , foi dolorido, mas eles aprenderam . Tt 3.1 -3,8-10.
→ Miriã salvou Moisés. Ex 2.9
→ Miriã adorou a Deus pelo livram ento atr avés da vida de Moisés. Ex 15.21
→ Miriã rebelou contra Mois és. Nm 12.2
Obs.: Esta queixa da irm ã de Moisés, na verdade estava carregada de sentim entos que
não agrada a Deus e que todo rebelde se vale para alcançar seus objetivos, e não está
aí para nada e nin guém. Tt 1.10 -11,13,15,16; 2Tm 4.2 -5.
3. Tem os muitos que com etem es te pecado que se equipara ao de feiti ça ria.
Rei Saul. 1Sm 15.23;
Absalão. 2Sm 18.1-18;
Os filhos de Eli , Hofni e Finéias são m orto s. 1Sm 4.11-22
Acã. Js 7; Js 1.18;
Ananias e Safira. At 5. 1-11
Conclusão: Estudam os a respeito dess e pecado , que destruiu reino, fam ílias, amizades
e m uitas pessoas m orreram .
Hoje t em os a oportunidade de m uda r, até porque não som os perfei tos, m as podem os
m elhorar a cada dia e poder ser um bom filho.
Para nossa meditação – Fl 4.8
Pastor André Magalhães Lotero
M e m b r o d a Com is s ã o de I n gr e s s o d e O b re i r o s

Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua
cabeça”.
Pastor presidente Célio Teixeira Jorg e

