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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
A minha alma está apegada ao pó; vivifica-me segundo a tua
OBRA E ENSINO
palavra.
A SUPREMA AUTORIDADE DE JESUS
Marcos 2.1-12
2.1 Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo
correu que ele estava em casa. 2.2 Muitos afluíram para ali,
tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar; e
anunciava-lhes a palavra. 2.3 Alguns foram ter com ele,
conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. 2.4 E,
não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele
estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o
doente. 2.5 Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os
teus pecados estão perdoados. 2.6 Mas alguns dos escribas
estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: 2.7 Por
que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia! Quem pode perdoar
pecados, senão um, que é Deus? 2.8 E Jesus, percebendo logo
por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que
arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? 2.9 Qual é mais
fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou
dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? 2.10 Ora, para que
saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para
perdoar pecados — disse ao paralítico: 2.11 Eu te mando:
Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. 2.12 Então, ele
se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à
vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a
Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim!

3. ATACA OS SEUS REAIS PROBLEMAS
2.4 E, não podendo aproximar-se dele, por causa da
multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao
em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito
em que jazia o doente. 2.5 Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao
paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.

4. TRANSFORMA PROFUNDAMENTE SUA
VIDA
2.6 Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e
arrazoavam em seu coração: 2.7 Por que fala ele deste
modo? Isto é blasfêmia! Quem pode perdoar pecados, senão
um, que é Deus? 2.8 E Jesus, percebendo logo por seu
espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que
arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? 2.9 Qual é
mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus
pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? 2.10
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra
autoridade para perdoar pecados — disse ao paralítico: 2.11
Eu te mando: Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa.
1 Timóteo
1.12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo
Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me
para o ministério,

A SUPREMA AUTORIDADE DE JESUS..
1. ABRE ESPAÇO PARA VOCÊ SE ACHEGAR A
ELE
2.1 Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e
logo correu que ele estava em casa.
2.2 Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto
à porta eles achavam lugar; e anunciava-lhes a palavra.

2. RESTAURA SUA VIDA POR MEIO DE SUA

PALAVRA
2.2 Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto
à porta eles achavam lugar; e anunciava-lhes a palavra.

5 . O R E S G ATA PA R A O V E R D A D E I R O
PROPÓSITO_DA VIDA
2.12 Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o
leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem
todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa
assim!
Filipenses 2.11
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória
de Deus Pai.
1 Coríntios 10.31
Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa
qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
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