Pr. Roberto N. Amorim
EU RECEBI DE DEUS UM MINISTÉRIO
1. DEFININDO “MINISTÉRIO”
· É usar o que Deus me deu para servi-lo e
para suprir as necessidades dos
outros.

2. O PROPÓSITO DO MINISTÉRIO
1 Coríntios 12.5-7, 11, 27
Deus quer me usar para EDIFICAR o seu
corpo (a igreja)!

3. EU SOU UM MINISTRO…
1 ) – Eu fui SALVO para o ministério
2 Timóteo 1.9 - que nos salvou e nos chamou
com santa vocação; não segundo as nossas
obras, mas conforme a sua p r ó p r i a
determinação e graça que nos foi dada em
Cristo Jesus, antes dos tempos eternos,

2) – Eu fui CRIADO para o ministério
Efésios 2.10 - Pois somos feitura dele, criados
em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus
de antemão preparou para que
andássemos nelas.

Esboço - manhã

4) – Eu fui ABENÇOADO por Deus para o
ministério
1 Pedro 4.10 - Servi uns aos outros, cada um conforme
o dom que recebeu, como bons despenseiros da
multiforme graça de Deus.

5) – Eu fui AUTORIZADO para o ministério
Mateus 28.19,20 - Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias até à consumação do
século.

6) – Eu fui ENVIADO para o ministério
Mateus 20.28 - tal como o Filho do Homem, que não
veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos.

7)– Eu devo ser PREPARADO para o
ministério
Efésios 4.11,12 - E ele mesmo concedeu uns para
apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas e outros para pastores e mestres, com
vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o
desempenho do seu serviço, para a edificação do
corpo de Cristo,

8) – Eu sou RESPONSÁVEL pelo meu
ministério
Romanos 14.12 - Assim, pois, cada um de nós dará
contas de si mesmo a Deus.

3) – Eu fui CHAMADO para o ministério
Gálatas 1.5 - Quando, porém, ao que me
separou antes de eu nascer e me chamou pela
sua graça...

Minha identidade é: Eu sou MINISTROde
Jesus Cristo!

9) – Eu serei RECOMPENSADO pelo meu
ministério
Colossenses 3.23,24 - Tudo quanto fizerdes, fazei-o
de todo o coração, como para o Senhor e não para
homens, cientes de que recebereis do Senhor a
recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que
estais servindo;

10) – A igreja _______________do meu ministério
2012

Pedidos de oração:______________________________________________________________

