Eu, um ponto de partida!

Gênesis 12.1-3

Ora, disse o SENHOR a Abrã
Abrão: Sai da tua
terra, da tua parentela e da casa de teu
pai e vai para a terra que te mostrarei; de
ti farei uma grande naçã
nação,
o, e te
abenç
aben
çoarei, e te engrandecerei o nome.
Sê tu uma bê
bê nçã
ção!
o! Aben
Abenç
çoarei os que te
abenç
aben
çoarem e amaldiç
amaldi çoarei os que te
amaldiç
amaldi
çoare m; e m ti serã
serão benditas
todas as famí
famílias da terra.
Gênesis 12:1
12:1--3
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Eu, ponto de partida para bê
bênçã
ção
o
se tú uma bê
bênçã
ção
o (v. 3)
Senhor
... faça-me
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver
onde houver

um instrumento de sua paz ...
ódio, que eu semeie a paz;
injuria, perdão;
dúvida, fé;
desespero, esperança;
trevas, luz;
tristeza, alegria ...
Francisco de Assis

Ser bênção é viver as bembem-aventuranças – Mt. 5.3ss
Bem--aventurança
Bem

Resultado

Significado

HUMILDES

Deles é o reino dos
c é us

Soberania de Deus
dependê
depend
ê ncia

CHORAM

Serã
Ser
ã o consolados

Transpar ência,
reconhecimento de
fraqueza

MANSOS

Herdarã
Herdar
ã o a Terra

Vida no altar, dependê
dependên cia

FOME E SEDE DE
JUSTIÇ
JUSTI
ÇA

Serã
Ser
ã o fartos

Verdad e, sem dupla
personalidade, sin cero s

MISERICORDIOSOS

Alcançar
Alcanç
arã
ão
misericó
miseric
órdia
Verã
Ver
ã o a Deus

Sensííveis às car ências
Sens
alheias

Serã
Ser
ão chamados filhos
de Deus

Paz, Deu s em 1º
1º lugar,
ausên cia d e con spiraçã
ausê
spira ção
o

LIMPOS DE
CORAÇÃ
CORA
ÇÃO
O
PACIFICADORES

Pureza/sincerid ade
ausên cia d e hipocr isia
ausê
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Ser bênção é fazer discípulos,
seguidores
Tendo ido (e nã
não ide), fazei
discíípulos (Mt 28.19,20): Fazer
disc
seguidores,, ser sal da Terra e luz
seguidores
do Mundo (Mt 5.135.13-16)

Eu, ponto de partida para maldiçã
maldição
o
® Falat
Falató
órios

profanos - uso da
língua: 2 Tm 2.14
2.14--16
® Provocando raí
raízes de amarguras
no ambiente - Hb 12.14
12.14--16
(Pessoas malé
maléficas
ficas))
® Semeador de ira - Pv 6.12
6.12--19
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Conclusã
Conclus
ão
®
®
®
®
®
®

Manifestem o suave odor de Deus - o bom
perfume de Cristo - 2 Co 2.142.14-16
Piedade com contentamento é a grande
fonte de lucro: 1 Tm 6.6
Alegria: AlegraiAlegrai-vos sempre no Senhor,
outra vez digo, alegraialegrai-vos - Fp 4.4
Palavra sempre agradá
agrad ável, temperada com
sal para responder a cada um - Cl 4.6
A palavra dita a seu tempo é como maçã
maçã
de ouro ... - Pv 25.11
A resposta branda desvia o furor, mas a
palavra dura suscita a ira - Pv 15.1

Sou eu, ponto de partida
de bênção ou maldição?
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