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SÉRIE: PREPARANDO-ME PARA 2014
FAZENDO DO PRIMEIRO, O PRIMEIRO
Exôdo 20.1-3
20.1 Então, falou Deus todas estas palavras:
20.2 Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
20.3 Não terás outros deuses diante de mim.

1 - O QUE SÃO DEUSES_?
“Não terás outros deuses diante de mim.

Jeremias 2.5 - Assim diz o Senhor: Que
injustiça acharam vossos pais em mim, para
de mim se afastarem, indo após a nulidade
dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos.

DEUSES é qualquer coisa que corremos
Jeremias 2.13 - Porque dois males cometeu
quando estamos em dor
o meu povo: a mim me deixaram, o
manancial de águas vivas, e cavaram
cisternas, cisternas rotas, que não retêm as
águas.
2 - QUAIS SÃO OS NOSSOS PRINCIPAIS_
DEUSES?
1.Os deuses Figurados
2. Os deuses do Prazer
3. Os deuses dos _Bens_
4. Os deuses do valor Pessoal
5. Os deuses dos Planos e Projetos
6. Os deuses Classe “A”

4 - COMO RETIRAR OS DEUSES DA
VIDA?
Ezequiel 20.7 - Então, lhes disse: Cada um
lance de si as abominações de que se
agradam os seus olhos, e não vos
contamineis com os ídolos do Egito; eu sou o
SENHOR, vosso Deus.
João 5.44 - Como podeis crer, vós os que
aceitais glória uns dos outros e, contudo, não
procurais a glória que vem do Deus único?

Filipenses...
2.9
Pelo que também Deus o exaltou
3 – QUAL O PROBLEMA
COM OS sobremaneira e lhe deu o nome que está
acima de todo nome,
DEUSES?
2.10 para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da
Eles nos roubam a fé que é devida a
terra,
Deus…
2.11 e toda língua confesse que Jesus Cristo
é Senhor, para glória de Deus Pai.

Pedidos de oração:______________________________________________________________

