ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 15/02/2022
ESTÊVÃO: PERSEGUIÇÃO,
COROA DE GLÓRIA DO CRISTÃO
Texto: Atos 6: 8-15
INTRODUÇÃO
O segredo do crescimento da igreja primitiva estava no vigor espiritual dos homens de Deus, mesmo
nas dificuldades. Em toda sua história, a igreja sempre triunfou em meio às lutas e contratempos.
O que se vê nas páginas da história da igreja é que, quanto maior a perseguição, maior o avanço.
I-

UM
1.1.CRISTÃO PREPARADO

Se não fossem as condições espirituais de Estêvão, ele jamais suportaria as afrontas.
a- Deus conhece a nossa fragilidade. (Sl 103.4)
b- Era cheio do Espírito Santo. (At 6.3)
c- Era cheio de sabedoria. (At 6.10)
d- Era cheio de graça e poder. (At 6.8)
II -

O CRISTÃO E SUA COROA
a – Coroa de glória para o perseverante (Mt 24.13)
b – A recompensa de Estêvão (At 7.56)
c – A oração de Estêvão (At 7.60)

CONCLUSÃO
John Wesley Quando retornou à Irlanda, o número de membros multiplicava, eram construídas
capelas espaçosas e cômodas em todos os sentidos, graças à liberalidade do povo cristão.
Embora se regozijasse com esta prosperidade, compreendia que a existência desta prosperidade havia
levado muitos a ficarem acomodados.
Então ele declarou: "não há agora, nenhuma oposição da parte dos ricos nem dos pobres. Em
consequência disso, não há muito zelo, pois o povo vive satisfeito com sua comodidade. Quando se levanta
a perseguição, quantos buscam mais a Deus! Quando tudo está em paz, quantos se esfriam e perdem o
primeiro amor! Alguns perecem na tempestade, porém, a maioria esfria na calmaria. Senhor, salva-nos,
senão pereceremos!"
Pastor Evanir de Barros
Divisa do Pastoral (Ec 9.8) "Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua
cabeça”.
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Congregações Convocadas Para Louvar no Culto Doutrinário
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Terça-feira - Santa Ceia
Terça-feira
Terça-feira

- Éden, Irajá e Jardim Novo
- Rainha Ester e Gerezim
- Juramento e Parque Acari

Pastores Aniversariantes da ADTS – FEVEREIRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os
PASTORES aniversariantes do mês de FEVEREIRO, desejando as mais abundantes bênçãos
de Deus.
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- Josué Vieira dos Santos
- José Ermínio da Costa
- Juarez Azevedo Sudré
- Phelipe Menezes Maia
- Gilson Mário Pinto Vianna
- Abel Sampaio Oliveira
- Sergio Antonio de Lima
- Márcio Rogério de Paula Silva
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