Onde está o seu ânimo?

Igreja em Campinas - Março 2018

Introdução:

Então disse aos seus discípulos: "A seara é
grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie
trabalhadores para a sua seara".
Mateus 9:37,38

Introdução:

Desde os dias de João Batista até agora, o
Reino dos céus é tomado à força, e os que usam
de força se apoderam dele.
Mateus 11:12

Introdução:

"Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você
e todo este povo, preparem-se para atravessar o
rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar
aos israelitas.
Josué 1:2

Introdução:

“Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro,
até que em toda a sua extensão chegamos à
metade da sua altura, pois o povo estava
totalmente dedicado ao trabalho”.
Neemias 4:6

Introdução:

"Eu lhes disse essas coisas para que em mim
vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o
mundo".
João 16:33

Introdução:

“Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu
quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles
que também estão sendo tentados”.
Hebreus 2:18

Introdução:

“pois não temos um sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim
alguém que, como nós, passou por todo tipo de
tentação, porém, sem pecado”.
Hebreus 4:15

1 - Dinheiro :

“Chamando os Doze para junto de si, enviou-os
de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os
espíritos imundos.
Estas foram as suas instruções: "Não levem
nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não
levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro
em seus cintos”;
Marcos 6:7,8

1 - Dinheiro :

“Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito
e ensinado.
Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para
comer. Jesus lhes disse: "Venham comigo para um lugar deserto e
descansem um pouco".
Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto.
Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a
pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles.
Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão
deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinarlhes muitas coisas.
Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e
disseram: "Este é um lugar deserto, e já é tarde.
Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos
comprar algo para comer".
Ele, porém, respondeu: "Dêem-lhes vocês algo para comer". Eles lhe
disseram: "Isto exigiria duzentos denários! Devemos gastar tanto dinheiro
em pão e dar-lhes de comer? "
Marcos 6:30-37

1 - Dinheiro :

“Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os
coletores do imposto de duas dracmas vieram a Pedro e
perguntaram: "O mestre de vocês não paga o imposto do
templo? "
"Sim, paga", respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa,
Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: "O que você
acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e
impostos: de seus próprios filhos ou dos outros? "
"Dos outros", respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: "Então os
filhos estão isentos.
Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire
o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você
encontrará uma moeda de quatro dracmas. Pegue-a e
entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu".
Mateus 17:24-27

1 - Dinheiro :

“Ele, porém, respondeu: "Dêem-lhes vocês algo
para comer". Eles lhe disseram: "Isto exigiria
duzentos denários! Devemos gastar tanto
dinheiro em pão e dar-lhes de comer? "
Perguntou ele: "Quantos pães vocês têm?
Verifiquem". Quando ficaram sabendo, disseram:
"Cinco pães e dois peixes".
Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo
assentar-se em grupos na grama verde.
Assim, eles se assentaram em grupos de cem e
de cinquenta”.
Marcos 6:37-40

1 - Dinheiro :

“Tomando os cinco pães e os dois peixes e,
olhando para o céu, deu graças e partiu os pães.
Em seguida, entregou-os aos seus discípulos
para que os servissem ao povo. E também
dividiu os dois peixes entre todos eles.
Todos comeram e ficaram satisfeitos,
e os discípulos recolheram doze cestos cheios
de pedaços de pão e de peixe.
Os que comeram foram cinco mil homens”.
Marcos 6:41-44

1 - Dinheiro:

“Então Jesus tomou os pães, deu graças e os
repartiu entre os que estavam assentados, tanto
quanto queriam; e fez o mesmo com os peixes”.
João 6:11

2 - Família:

“Então Jesus entrou numa casa, e novamente reuniuse ali uma multidão, de modo que ele e os seus
discípulos não conseguiam nem comer.
Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram
para apoderar-se dele, pois diziam: "Ele está fora de
si".
E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém
diziam: "Ele está com Belzebu! Pelo príncipe dos
demônios é que ele expulsa demônios".
Marcos 3:20-22

2 - Família:

“os irmãos de Jesus lhe disseram: "Você deve
sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus
discípulos possam ver as obras que você faz.
Ninguém que deseja ser reconhecido
publicamente age em segredo. Visto que você
está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo".
Pois nem os seus irmãos criam nele”.
João 7:3-5

3 - Pessoas que não aprendem:

“No dia seguinte, quando desceram do monte,
uma grande multidão veio ao encontro dele.
Um homem da multidão bradou: "Mestre, rogo-te
que dês atenção ao meu filho, pois é o único que
tenho.
Um espírito o domina; de repente ele grita; lançao em convulsões e o faz espumar; quase nunca
o abandona, e o está destruindo.
Roguei aos teus discípulos que o expulsassem,
mas eles não conseguiram".
Lucas 9:37-40

3 - Pessoas que não aprendem:

“Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula e
perversa, até quando estarei com vocês e terei
que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho".
Lucas 9:41

3 - Pessoas que não aprendem:

“Estou convencido de que aquele que começou
boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de
Cristo Jesus”.
Filipenses 1:6

4 - Traição:

“O Espírito dá vida; a carne não produz nada que se
aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito
e vida.
Contudo, há alguns de vocês que não crêem". Pois
Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam
e quem o iria trair.
E prosseguiu: "É por isso que eu lhes disse que
ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja
dado pelo Pai".
Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos
voltaram atrás e deixaram de segui-lo”.
João 6:63-66

4 - Traição:

“Jesus perguntou aos Doze: "Vocês também não
querem ir? "
João 6:67

4 - Traição:

“Simão Pedro lhe respondeu: "Senhor, para quem
iremos? Tu tens as palavras de vida eterna.
Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus".
Então Jesus respondeu: "Não fui eu que os escolhi, os
Doze? Todavia, um de vocês é um diabo! "
( Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que,
embora fosse um dos Doze, mais tarde haveria de
traí-lo”. )
João 6:68-71

5 - Enfermidade:

“Jesus respondeu: "Chegou a hora de ser glorificado
o Filho do homem.
Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo
não cair na terra e não morrer, continuará ele só.
Mas se morrer, dará muito fruto.
Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo
que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a
conservará para a vida eterna.
Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o
meu servo também estará. Aquele que me serve,
meu Pai o honrará”.
João 12:23-26

5 - Enfermidade:

"Agora meu coração está perturbado, e o que
direi? Pai, salva-me desta hora? Não; eu vim
exatamente para isto, para esta hora”.
João 12:27

5 - Enfermidade:

“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente
direi: alegrem-se!”
Filipenses 4:4

5 - Enfermidade:

“Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos
se submetem a vocês, mas porque seus nomes
estão escritos nos céus".
Lucas 10:20

5 - Enfermidade:

“Portanto, também nós, uma vez que estamos
rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do
pecado que nos envolve, e corramos com
perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e
consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que
lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando
a vergonha, e assentou-se à direita do trono de
Deus”.
Hebreus 12:1,2

5 - Enfermidade:

“Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não se manifestou o que havemos de ser, mas
sabemos que, quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele, pois o veremos
como ele é.
1 João 3:2
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Está em Jesus!

