
SEMINARIO  - SETEMBRO 2019 – DOMINGOS DE VERAO LIGHTHOUSE 

Envangelho Irresistivel III 

Parte 1 - Romanos 1:16-17 

Evangelho – do grego euangelion – recompensa por trazer boas novas ou as boas novas, 

anúncio real e autoritário ( com autoridade). 

I Coríntios 9:16-27 

Quando proclamamos o evangelho somos participantes do mesmo. 

 Ver  - Ponto 4 e 5 do 2º seminario 

 

Parte 2 – II Coríntios 4:4-6 

v.4 – luz do evangelho de Cristo  

Qual a glória de Cristo? 

Ele disse: derrubai este templo e em três dias o levantarei – Joao 2:19-21 

Veio buscar e salvar o que se havia perdido 

Se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis 

Levou os nossos pecados no madeiro e as nossas enfermidades 

Filipenses 2:5-11 

 Ver - Ponto 8 do 1ºSeminario 

 

A verdade é que uns recebem a Cristo como: 

*Perdoador dos pecados porque adoram o sentimento de estar sem culpa 

*Resgatador do inferno porque querem viver livres da dor 

*Curador porque querem viver sem doennças 

*Protector porque querem sentir-se seguros 

*Dador de properidade porque querem ser ricos 

*Criador porque querem sentir um universo pessoal 

*Senhor da história porque querem sentir que tudo tem ordem e propósito 

 E tudo isto o homem natural pode receber, sem haver mudança em si mesmo (Joao 6:26-27). 

Mas não o recebem por quem Ele realmente é: Rei dos Reis Senhor dos Senhores  Apocalipse 

19:11-16 

 

 



Parte 3 – Lucas 8:26-39 

v.27 – Jesus chegou ao porto e o endemoninhado veio ter com ele ( Isaias 60) 

A presença de Jesus atrai ... 

v.28 - ...prostou-se ( Filipenses 2:9-11) 

I joão 3:8 – para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 

V.32  - Jesus tem todo o poder 

V.35 – o ex-endemoninhado liberto ficou aos pés de Jesus – sinal de submissão e de aprendiz 

V.34,36,37 – Nem todos creêm mesmo vendo sinais... 

V.38,39 – Não judeu comissionado a falar das coisas que Deus fez... 

 

Foste liberto para libertar  

Joao 8:23,36 

Joao 9 -  Jesus cura um cego – o testemunho dele : eu era cego e agora vejo – foi Jesus que me 

curou.  

v.35 Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de 

Deus? 

36 Ele respondeu, e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? 

37 E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. 

38 Ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. 

 

Exemplo de Pedro – leia Actos 3 e 4 

Do que falava Pedro da vinda, morte e ressurreição de Jesus. 

 

 

Parte 4 - És discipulo para Discipular 

Mateus 28:16-20 

A quem? – a todos, independentemente da situação na vida. Lucas 13 

I Pedro 3:15 “Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados 

para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há 

em vós,” 

Se alguém repara que temos esperança é porque é visivel através do que dizemos, como 

agimos. Realmente somos diferentes, não somos deste mundo como Jesus não é deste mundo 

– Joao 17:14 

Falai a verdade em Amor – Efésios 4:15,29 



Seja fluente na Palavra de Deus – Hebreus 4:12, II Timoteo 2:15, Deuteronomio 30:11-20 

(31:12-13) 

Jesus é a Palavra de Deus – seja fluente em Jesus – Actos 4:13, 5:42 

Deus não nos deu espirito de medo ou covardia – II timoteo 1:6,7 

 

 

Parte 5 – Atos 4:24-31 

“Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o 

céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há; 

que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste: Por que se 

enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? 

Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se à uma, contra o Senhor e contra 

o seu Ungido. 

Porque verdadeiramente se ajuntaram, nesta cidade, contra o teu santo Servo Jesus, ao qual 

ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel; 

para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. 

Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com 

toda a intrepidez a tua palavra, 

enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu 

santo Servo Jesus. 

E, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos; e todos foram cheios do 

Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus.” 

 

Estude a Palavra 

Ore a Palavra 

Anuncie a Palavra 

Usufrua da recompensa da participação no evangelho – por vezes com tribulação, Ipedro 3:17, 

IICorintios 4:8-11, Filipenses:1:12-21 

ICorintios 9:16-25 

Judas 1:20-25 “Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, 

orando no Espírito Santo, 

Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor 

Jesus Cristo para a vida eterna. 

E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento; 

E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. 

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, 

com alegria, perante a sua glória, 

Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora, e para 

todo o sempre. Amém.” 

 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/atos/4/24-31+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jd/1/20-25+

