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Eu, um ponto de partida!

Gênesis 12.1-3

Ora, disse o SENHOR a AbrOra, disse o SENHOR a Abrãão: Sai da tua o: Sai da tua 
terra, da tua parentela e da casa de teu terra, da tua parentela e da casa de teu 

pai e vai para a terra que te mostrarei; de pai e vai para a terra que te mostrarei; de 
ti farei uma grande nati farei uma grande naçãção, e te o, e te 

abenabenççoarei, e te engrandecerei o nome. oarei, e te engrandecerei o nome. 
SSêê tu uma btu uma bêênnçãção!o! AbenAbenççoarei os que te oarei os que te 

abenabenççoarem e amaldioarem e amaldiççoarei os que te oarei os que te 
amaldiamaldiççoarem; em ti seroarem; em ti serãão benditas o benditas 

todas as famtodas as famíílias da terra.lias da terra.

GGêênesis 12:1nesis 12:1--33
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Eu, ponto de partida para bEu, ponto de partida para bêênnçãçãoo
sese ttúú uma buma bêênnçãção o (v. 3)(v. 3)

Senhor
... faça-me um instrumento de sua paz ...
onde houver ódio, que eu semeie a paz;
onde houver injuria, perdão;
onde houver dúvida, fé;
onde houver desespero, esperança;
onde houver trevas, luz;
onde houver tristeza, alegria ...

Francisco de Assis

Paz, Deus em 1Paz, Deus em 1ºº lugar, lugar, 
ausausêência de conspirancia de conspiraçãçãoo

SerSerãão chamados filhos o chamados filhos 
de Deusde Deus

PACIFICADORESPACIFICADORES

Pureza/sinceridade Pureza/sinceridade 
ausausêência de hipocrisiancia de hipocrisia

VerVerãão a Deuso a DeusLIMPOS DE LIMPOS DE 
CORACORAÇÃÇÃOO

SensSensííveis veis ààs cars carêências ncias 
alheiasalheias

AlcanAlcanççararãão o 
misericmisericóórdiardia

MISERICORDIOSOSMISERICORDIOSOS

Verdade, sem dupla Verdade, sem dupla 
personalidade, sincerospersonalidade, sinceros

SerSerãão fartoso fartosFOME E SEDE DE FOME E SEDE DE 
JUSTIJUSTIÇÇAA

Vida no altar,  dependVida no altar,  dependêêncianciaHerdarHerdarãão a Terrao a TerraMANSOSMANSOS

TransparTransparêência, ncia, 
reconhecimento de reconhecimento de 

fraquezafraqueza

SerSerãão consoladoso consoladosCHORAMCHORAM

Soberania de DeusSoberania de Deus
dependdependêência ncia 

Deles Deles éé o reino dos o reino dos 
ccééus us 

HUMILDESHUMILDES

SignificadoResultadoBemBem--aventurançaaventurança

Ser bênção é viver as bemSer bênção é viver as bem--aventurançasaventuranças –– Mt. 5.3ssMt. 5.3ss
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Ser bênção é fazer discípulos, Ser bênção é fazer discípulos, 
seguidoresseguidores

Tendo ido (e nTendo ido (e nãão ide), fazei o ide), fazei 
discdiscíípulospulos (Mt 28.19,20): Fazer (Mt 28.19,20): Fazer 

seguidoresseguidores, ser sal da Terra e luz , ser sal da Terra e luz 
do Mundo (Mt 5.13do Mundo (Mt 5.13--16)16)

Eu, ponto de partida para maldiEu, ponto de partida para maldiçãçãoo

®®FalatFalatóórios profanos rios profanos -- uso da uso da 
llííngua: 2ngua: 2 TmTm 2.142.14--1616
®®Provocando raProvocando raíízes de amarguras zes de amarguras 

no ambiente no ambiente -- HbHb 12.1412.14--16 16 
((Pessoas malPessoas malééficasficas))
®®Semeador de ira Semeador de ira -- PvPv 6.126.12--1919
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ConclusConclusããoo
®® Manifestem o suave odor de Deus Manifestem o suave odor de Deus -- o bom o bom 

perfume de Cristo perfume de Cristo -- 2 Co 2.142 Co 2.14--1616
®® Piedade com contentamento Piedade com contentamento éé a grande a grande 

fonte de lucro: 1fonte de lucro: 1 TmTm 6.66.6
®® Alegria: AlegraiAlegria: Alegrai--vos sempre no Senhor, vos sempre no Senhor, 

outra vez digo, alegraioutra vez digo, alegrai--vos vos -- FpFp 4.44.4
®® Palavra sempre agradPalavra sempre agradáável, temperada com vel, temperada com 

sal para responder a cada um sal para responder a cada um -- ClCl 4.64.6
®® A palavra  dita a seu tempo A palavra  dita a seu tempo éé como macomo maçãçã

de ouro ... de ouro ... -- PvPv 25.1125.11
®® A resposta branda desvia o furor, mas a A resposta branda desvia o furor, mas a 

palavra dura suscita a ira palavra dura suscita a ira -- PvPv 15.115.1

Sou eu, ponto de partida Sou eu, ponto de partida 
de de bbêênnçãçãoo ou ou maldimaldiçãçãoo??


