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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO

3. SUA APROVAÇÃO

Esboço - Noite

PELO PAI

1.11 Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu
és o meu Filho amado, em ti me comprazo.

O BATISMO DE JESUS
O

Marcos 1.9-11
1.9 Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e
por João foi batizado no rio Jordão. 1.10 Logo ao sair
da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo
como pomba sobre ele. 1.11 Então, foi ouvida uma voz
dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.

1 - Foi uma aprovação PÚBLICA_
Mateus 17:5
Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os
envolveu; e eis, vindo da nuvem, uma voz que
dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me
comprazo; a ele ouvi.
O

2 - Foi uma aprovação PESSOAL

O BATISMO DE JESUS REVELA...
3o - Foi uma aprovação PROFUNDA
1. SUA APARIÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA
Lucas 12.32
1.9 Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e
por João foi batizado no rio Jordão.

Não temais, ó pequenino rebanho; porque vosso
Pai se agradou em dar-vos o seu reino.

João 6:37

O

1 - INICIALIZAÇÃO

Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o
que vem a mim, de modo nenhum o lançarei
fora.

O

2 – _IDENTIFICAÇÃO
2. SUA
SANTO

CAPACITAÇÃO

Mateus 7:26
PELO ESPÍRITO

1.10 Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o
Espírito descendo como pomba sobre ele.
1.10 Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o
Espírito descendo como pomba sobre ele.

A pomba era um símbolo:

Mas quem ouve estas minhas palavras e não as
pratica é como um insensato que construiu a sua
casa sobre a areia.

NÃO É O conhecimento ou a compreensão, o
ensino ou proclamação das palavras de
Jesus que salva. É a obediência a elas.
Obediência a Jesus salva.

1o - Do SACRÍFICIO - Levítico 5:7.
o

2 – Do SERVIÇO
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