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1. PERSEGUIDOS POR SEREM ______________ E CORRETOS.

1. RETIRE O ENTULHO DO ______________ HOMEM.

A vida de fé do discípulo exala perfume de _____________ para os discípulos e de
_______________ para o não discípulo.

Na reconstrução do muro de Jerusalém, primeiro foi necessário retirar o entulho.

Os ímpios não toleram os que aos olhos de Deus são considerados “justos”.
O seu próprio caráter é um constante protesto contra o caráter de seus opositores.
William Hendriksen

2. INVISTA NA _________________.
Fundação é a base pouco vista aos olhos humanos, mas fundamental para
sustentação de toda estrutura que será construída.

2. PERSEGUIDOS POR CAUSA DA _________ EM CRISTO.

Ouvir e praticar a Palavra de Deus requer _________________. É a base para
a construção de uma vida coerente e ____________________.

Perseguidos por 2 razões: por causa da justiça e por causa de Jesus.
Itamir Neves

Para construir um bom _______________, requer comunhão com Deus para buscar
Santidade e um estilo de vida comprometido com ____________________.

Fruto da perseguição: O genuíno caráter da sua fé é revelado e o seu caráter é
purificado e ____________________.
3. MANTENHA-SE FIRME NA _______________________.

3. PERSEGUIDOS, MAS RECOMPENSADOS ___________________.
Enquanto aqui as pessoas lhes causam injustiça, o Senhor lhes faz o bem sem cessar,
já aqui e agora, mas de forma inicial (incógnita). Porém então o fará de modo pleno
(público), glorioso e grandioso, para todas as eternidades. Fritz Rienecker

Investir no fundamento da __________________ nos leva a mantermos firmes na
tempestade.
Quando estamos firmados na Rocha, pode vir a tempestade, pois a firmeza não
está condicionada as intempéries externas.
A ___________________ com Cristo requer compromisso e prudência.

APLICANDO A MENSAGEM
(
(
(

APLICANDO A MENSAGEM

) Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador.
) Eu decido viver uma vida justa e correta para honrar a Deus.
) Eu decido permanecer fiel a Deus mesmo na perseguição.
Uma
Igreja
Viva
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