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PREPARANDO-SE PARA SER
USADO POR DEUS
Lucas 12.35-37

Esboço - manhã

3. _SIMPLIFIQUE_SUA AGENDA
Lucas 9.62 - Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo
posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de
Deus.

12.35 Cingido esteja o vosso corpo, e acesas, as vossas
candeias. 12.36 Sede vós semelhantes a homens que
esperam pelo seu senhor, ao voltar ele das festas de
casamento; para que, quando vier e bater à porta, logo lha
abram. 12.37 Bem-aventurados aqueles servos a quem o
senhor, quando vier, os encontre vigilantes; em verdade
vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e,
aproximando-se, os servirá.

1 Timóteo 6.7-12 6.7 Porque nada temos trazido para o
mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 6.8 Tendo
sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 6.9 Ora,
os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em
muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais
afogam os homens na ruína e perdição. 6.10 Porque o amor
do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça,
se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com
muitas dores.

CINCO MANEIRAS DE SE PREPARAR PARA SER
USADO POR DEUS…

Mateus 13.7 Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos
cresceram e a sufocaram. 13.22 O que foi semeado entre os
espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do
mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica
infrutífera.

1. PURIFIQUE O SEU CORAÇÃO
2 Crônicas 29.5 - e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas! Santificaivos, agora, e santificai a Casa do SENHOR, Deus de vossos
pais; tirai do santuário a imundícia.
Salmo 66.18 - Se eu no coração contemplara a vaidade, o
Senhor não me teria ouvido.
Salmo 51.10 - Cria em mim, ó Deus, um coração puro e
renova dentro de mim um espírito inabalável.

2. SANTIFIQUE SEU CORPO
Santificar = Dedicar para um fim especial.
Tiago 2.16 - e qualquer dentre vós lhes disser: Ide em paz,
aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o
necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Romanos 8.1 - Se habita em vós o Espírito daquele que
ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que
ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará
também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que
em vós habita.
Romanos 12.1 - Rogo-vos, pois, irmãos, pelas
misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional.

4. _FORTIFIQUE_SUA FÉ
Mateus 14.31 - E, prontamente, Jesus, estendendo a mão,
tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que
duvidaste?
Atos - 3.6 Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata
nem ouro, mas o que tenho, isso te dou: em nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, anda!
Judas 1.20 - Porém vocês, meus amigos, continuem a
progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem
guiados pelo Espírito Santo. (NTLH)

5. INTENSIFIQUE SUA PAIXÃO POR DEUS
Mateus 5.1 - Assim brilhe também a vossa luz diante dos
homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus.
Colossenses 3.17 - E tudo o que fizerdes, seja em palavra,
seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por
ele graças a Deus Pai.
João 17.4 - Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que
me confiaste para fazer;
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