Dennis Gerald Pires - Noite

ANDANDO COM DEUS
Texto Chave: Genesis 5.18-24
1.15 para exercer juízo contra todos e
5.18 Jarede viveu cento e sessenta e para fazer convictos todos os ímpios,
dois anos e gerou a Enoque.
acerca de todas as obras ímpias que
5.19 Depois que gerou a Enoque, viveu impiamente praticaram e acerca de
Jarede oitocentos anos; e teve filhos e todas as palavras insolentes que ímpios
filhas.
pecadores proferiram contra ele.
5.20
Todos os dias de Jarede foram
novecentos e sessenta e dois anos; e 4. POR QUE ELE O FEZ?
morreu.
5.21
Enoque viveu sessenta e cinco Judas
anos e gerou a Metusalém.
14 Enoque, o sétimo a partir de Adão,
5.22
Andou Enoque com Deus; e, profetizou acerca deles: "Vejam, o
depois que gerou a Metusalém, viveu Senhor vem com milhares de milhares
trezentos anos; e teve filhos e filhas.
de seus santos,
5.23 Todos os dias de Enoque foram
trezentos e sessenta e cinco anos.
Hebreus
5.24 Andou Enoque com Deus e já não 12.1 Portanto, também nós, visto que
era, porque Deus o tomou para si.
temos a rodear-nos tão grande nuvem
de testemunhas, desembaraçando-nos
1. Enoque. QUEM FOI ENOQUE?
de todo peso e do pecado que
tenazmente nos assedia, corramos, com
Genesis 5.18-24
perseverança, a carreira que nos está
proposta,
2. O QUE ELE FEZ?
12.2 olhando firmemente para o Autor e
Consumador da fé, Jesus...
Gênesis 5.22
Andou Enoque com
Deus....
5. PARA ONDE ISTO O CONDUZIU?
Gênesis 5.24
Andou Enoque com
Deus....
Genesis 5.24
- Andou Enoque com
Deus e já não era, porque Deus o tomou
3. ONDE ELE FEZ ISTO?
para si.
Judas 14-15
Não é o quanto se vive o fator mais
1.14
Quanto a estes foi que também importante, mas como se vive!
profetizou Enoque, o sétimo depois de
Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor
entre suas santas miríades,
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