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JOÃO 17.20-26
1. JESUS INTERCEDE PELA SALVAÇÃO DO __________________. v.3-5
Quando Jesus fala em ______________, era para Ele retornar a posição de
Glória anterior, antes da fundação do mundo.
Jesus intercede para as criaturas, criadas imagem e semelhança de Deus,
retornem ao projeto original antes do pecado.
2. JESUS INTERCEDE POR ___________________ NA VERDADE. v.13-19
Não deixe ser contaminado pelas mentiras do mundo.
3. JESUS INTERCEDE PELO ________________________ DO PROPÓSITO DE
DEUS EM NÓS. v.20-23
Nós não somos expectadores do propósito Dele na terra, mas somos
coparticipantes.
O sacrifício da cruz foi uma obra intercessora, em favor de nós.
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Você decide ser um intercessor por salvação?
( ) Você decide confiar e buscar em Deus se proteger das armadilhas do mundo?
( ) Você decide caminhar de acordo com o propósito de Deus para sua vida?
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Tema do sermão: VIVA COMO UM BARBARAKAH
GÊNESIS 1.22 -2.3
1. UM BARBARAKAH: VIVE A __________________DE DEUS
a.O que me define é a Palavra de Deus.
b.Não sou mais guiado pelos valores da terra, mas sim, pelos valores do Reino
de Deus, do qual sou cidadão.
2. UM BARBARAKAH: VIVE COM _______________________.
a. Como uma flecha, fui criado para um propósito, ser discípulo de Cristo
b. Um discípulo de Cristo gera multiplicação, gera vida, revela os valores de Cristo
onde estiver.
3. UM BARBARAKAH: VIVE COM UM ___________________.
a.alcançar o prêmio é consequência do poder de Deus que age em mim e da
obediência aos valores da terra.
b. Meu destino é meu lar, ser como Cristo e estar com Cristo!
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Você decide hoje, entregar sua vida a Cristo, e viver sua nova identidade
como um Barbarakah, um filho da benção?
( )Você aceita, a partir de hoje, refletir os valores do Reino de Deus, cumprindo
seu propósito nesta terra?
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