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SÉRIE: JESUS - SUA PESSOA,
OBRA E ENSINO

Noite

3 – O PRINCÍPIO BÁSICO É“OBEDECER”
3.35 Portanto, qualquer que fizer a vontade de
Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.

A FAMÍLIA DE JESUS
Fazer a vontade de Deus significa...
Marcos 3.31-35
3.31 Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo
ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo.
3.32 Muita gente estava assentada ao redor dele e
lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão
lá fora à tua procura.
3.33 Então, ele lhes respondeu, dizendo: Quem é
minha mãe e meus irmãos?
3.34
E, correndo o olhar pelos que estavam
assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus
irmãos.
3.35 Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus,
esse é meu irmão, irmã e mãe.

1o - Buscar a santificação.
1Tessalonicenses 4.3-5.7
Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos
abstenhais da prostituição; que cada um de vós saiba
possuir o próprio corpo em santificação e honra, não
com o desejo de lascívia, como os gentios que não
conhecem a Deus; porquanto Deus não nos chamou
para a impureza, e sim para a santificação

2o - Adotar a gratidão como estilo de vida.
1Tessalonicenses 5.18
Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco -- Em tudo, dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco

NA FAMÍLIA DE JESUS...
1 – O FOCO NÃO É TERRENO,
MAS“ESPIRITUAL”
3.34 E, correndo o olhar pelos que estavam
assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus
irmãos.

o

3 - Praticar o bem
1Pedro 2.15
Assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem,
façais emudecer a ignorância dos insensatos.

4 – A PALAVRA DE ORDEM É “SERVIR”
2 – TODOS PRECISAM SE “CONVERTER”
João 7.5 - Pois nem mesmo os seus irmãos criam
nele.
Lucas 14.26 - Se alguém vem a mim e não
aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e
irmãos, e irmãs e ainda a sua própria vida, não
pode ser meu discípulo.

Tiago 1.1 - Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus
Cristo, às doze tribos que se encontram na
Dispersão, saudações.
Judas 1.1 - Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de
Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e
guardados em Jesus Cristo
Gálatas 6.10 - Por isso, enquanto tivermos
oportunidade, façamos o bem a todos, mas
principalmente aos da família da fé.
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