
Jo 12; 23-25

•E Jesus respondeu-lhe dizendo; é chegada a 
hora em que o filho do homem há de ser 
glorifificado.

•Na verdade, na verdade vos digo, se o grão de 
trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; 
mas se morrer, dá muito fruto.

•Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste 
mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida 
eterna.



•Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver; 
alí estará também o meu servo. E,  se alguém 
me servir, meu Pai o honrará.

•Agora a minha alma está perturbada; e que 
direi eu? Pai, salva-me desta hora ; mas para 
isto vim a esta hora.

•Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do 
céu que dizia; já o tenho glorificado, e outra vez 
te glorificarei.



Ser humano

Corpo- físico, audição, olfato, tato, visão, 
paladar.

Alma- emoções, vontade, pensamento, razão.

Espírito- intuição, consciência, habitação do 
Espírito Santo.



• Ordem divina (de dentro para fora)

• Espirito                                        Alma                                       Corpo

• Ordem do mundo  (de fora para dentro)

• Corpo                                          Alma                                     Espírito          





•Romper a casca  =  Quebrantamento



•O solitário está só porque está vivo...

•A condição para não ficar só é morrer para 
a vida do homem exterior.



•Todo ser vivo só se reproduz de forma 
natural, segundo a sua própria espécie.

•No Reino de Deus não é diferente, carne 
gera carne e morte, espírito gera espírito e 
vida,

•Os melhores esforços da carne não 
produzem nada a não ser carne.



•Saul poupou o melhor do que fora 
destinado à destruição, pensando assim 
agradar à Deus.

•Isto lhe custou a sucessão no trono e uma 
profunda perturbação no coroção.



•Sangue e carne não podem herdar o reino dos 
céus.

•A cruz nos cai bem.

•Temos a tendência de permitir que a casca do 
grão se feche novamente, por isto tomar a cruz 
dia após dia...







Jr 48;11

•Moabe esteve descansando desde a sua 
mocidade, e repousou nas suas borras, 
não foi mudado de vasilha para vasilha 
, nem foi para o cativeiro; por isso se 
conservou o seu sabor, e o seu cheiro 
não se alterou.


