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Tema do sermão: ABEL – FÉ EXCELENTE, FÉ RECONHECIDA POR DEUS
Hebreus 11.4 / Gênesis 4.1-5
Abel é mencionado em quatro ocasiões em Gênesis:
1º. Consta o seu nascimento
2º. Sua oferta ao Senhor
3º. Sua morte pelas mãos do seu irmão Caim
4º. Sua substituição pelo seu irmão Sete.
1. FÉ EXCELENTE
Abel tinha fé, e por isso seu sacrifício foi ____________a Deus
A razão principal da aceitação do sacrifício de Abel foi ter sido oferecido “pela fé”
Você já entendeu por que você foi criado?
Abel teve uma atitude que o diferenciou, ele queria adorar a Deus por amor,
entretanto Caim queria cumprir um ritual, era só uma relação de formalidade/
religiosidade.
2. FÉ RECONHECIDA POR DEUS
Qual é o teu foco, você vive para agradar a Deus, ou para satisfazer as suas
vontades “o seu eu”?
Abel deu a Deus o _____________!
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Você aceita o desafio de viver inspirado na fé de Abel, para ser encontrada
uma pessoa justa?
( ) Você aceita o desafio de oferecer o seu melhor a Deus, reconhecendo que Ele
tem o melhor para sua vida?
( )Você aceita esse desafio?
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Tema do sermão: NOÉ - VIVER PELA FÉ - HERDEIRO DA JUSTIÇA
Hebreus 11.7
Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido
por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele
condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Hebreus 11.7
1. PROBLEMA DO TEXTO: A MALDADE DE UMA GERAÇÃO PERVERSA
Deus viu sua ____________
Deus viu o ______________
Deus viu o ______________
2.PROBLEMA NO MUNDO: UMA GERAÇÃO ______________ E MÁ
3.GRAÇA NO TEXTO: O SENHOR FAZ ____________E DEMONSTRA MISERICÓRDIA
A justiça de Deus recompensa o justo e a misericórdia do Senhor se estende
para todo aquele que crê nEle.
A boa notícia da história da Arca de Noé é a boa notícia do Evangelho de Cristo!
APLICANDO A MENSAGEM
( )Qual é a sua oração hoje?
( ) Senhor, hoje entrego minha vida para Jesus.
( ) Senhor, me comprometo a ser justo em meio a uma nação corrupta.
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