Pr. Roberto N. Amorim - Manhã

SÉRIE: A IGREJA QUE JESUS ESTÁ EDIFICANDO
A ANATOMIA DA IGREJA: O ESQUELETO - (PARTE 1)
1 Coríntios 12.12-31

2 - NA ABSOLUTA AUTORIDADE
DA BÍBLIA

Uma igreja deve crer de forma
inegociável...
Salmo 19.7-11
7 A lei do SENHOR é perfeita e restaura
a alma; o testemunho do SENHOR é
1 - NUMA ALTA VISÃO DE DEUS
fiel e dá sabedoria aos símplices. 8 Os
preceitos do SENHOR são retos e
Efésios 3:21
a ele seja a glória, na igreja e em Cristo alegram o coração; o mandamento do
Jesus, por todas as gerações, para todo SENHOR é puro e ilumina os olhos. 9 O
temor do SENHOR é límpido e
o sempre. Amém!
permanece para sempre; os juízos do
SENHOR são verdadeiros e todos
1 Coríntios 10.31
Assim, quer vocês comam, quer igualmente, justos. 10 São mais
bebam, quer façam qualquer outra desejáveis do que ouro, mais do que
coisa, façam tudo para a glória de Deus. muito ouro depurado; e são mais doces
do que o mel e o destilar dos favos. 11
Além disso, por eles se admoesta o teu
Provérbios 9.10
"O temor do Senhor é o princípio da servo; em os guardar, há grande
recompensa.
sabedoria ..."
Thiago 4.7-10
7 - Resistam ao Diabo, e ele fugirá de
vocês. 8 - Aproximem-se de Deus, e ele
se aproximará de vocês! Pecadores,
limpem as mãos, e vocês, que têm a
mente dividida, purifiquem o coração. 9
- Entristeçam-se, lamentem-se e
chorem. 10 - Troquem o riso por
lamento e a alegria por tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor, e ele os
exaltará

Salmos 119:105
Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e, luz para os meus caminhos.
Mateus 4.4
Jesus, porém, respondeu: Está escrito:
Não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de
Deus.
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