ASSEMBLEIA DE DEUS
MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 16/02/2021
CADA UM DEVE LEVAR A SUA CRUZ
Leitura Responsiva: Lc 9.23-27
APRENDENDO COMO CAR REGAR A CR UZ:
A. Cruz (L c 9.23; Mt 10.38,39). A autonega ção era um tem a com um no ensino de
Cristo aos seus discípulos. Lc 14.26 -27; Mt 16.24-25; Jo 12.2-26
B. O tipo de autonegação que Ele buscava (Lc 9.23), não era a reclusão ascéti ca
(Lc 7.33-35), m as um a disposição de obedecer aos Seus m andam entos, servir um
ao outro e sofrer – talv ez at é à m orte por Sua causa. At 21.11-13
C. Quem perder a vida por m inha causa. (Lc 9.24). Excetuando -se o m andam ento,
segue-me, esse dito de Cristo é repetido mais vezes. Lc 17.33;
Mt 10.39-40;
Jo 14.10-11
D. Qualquer que de m im e das m inhas palavras se envergonhar ( L c 9.26), isto são os
descrentes. Mt 10.32 -38 ; Rm 9.33; Rm 10.10-13; 2Tm 2.11-13

E. O Reino de Deus (Lc 9.27), em verdade vos digo que, alguns há que não provarão
a m orte até que vejam o Reino de Deus. Mt 16.28
F. Na transfigura ção alguns viram Moisés rep res entando a Lei, Elias repres entando
os profetas e Jesus representando a graça e o próprio Reino de Deus. Mt 17.1 -8

Queridos irmãos , devem os carrega r a cruz, negar a nós mesmos e que Deus nos ajude de
term os que sofrer danos até a m orte por am o r de Jesus, m as não devem os negar a Ele.
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”.

