2016/015 – O envio de Deus produzirá os frutos de conquista para o CorpoParte 1
Semana de 15 a 20 de agosto de 2016
TEXTOS BASE: “O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado
digno de confiança traz a cura” (Provérbios 13:17).
“Disse-me ele: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios” (Atos
22:21).
1. INTRODUÇÃO:
A palavra apóstolo vem do grego e significa “enviar” uma pessoa debaixo da
autoridade de quem delegou. Somos uma Igreja Apostólica e Profética que
desejamos o crescimento dos discípulos. Daremos o fruto fiel de enviarmos os
nossos discípulos habilitados para liderarem células e ministérios.
Temos que caminhar e treinar os discípulos para que os mesmos se tornem
líderes que desejem ter a sua própria célula de multiplicação com a formação
dos seus 12.
O Foco da Visão de Discipulado visa ganhar vidas para Deus e as nossas
células devem levar o conhecimento da Palavra que confronta o pecador ao
arrependimento, relacionamento e desejo de crescimento espiritual: “O fruto
do justo é árvore de vida; e o que ganha almas sábio é” (Provérbios 11:30).
Como lemos no texto base, sem o “Envio” a Obra fica pesada. Quando
estamos debaixo do “Envio”, temos a cobertura espiritual da Autoridade que
nos delegou.
2. O ENVIO NOS HABILITA AO EVANGELISMO E À CONQUISTA DE
VIDAS:
“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos 16:15).
Temos que evangelizar os amigos de trabalho, da faculdade, do bairro.
Somos habilitados para ganharmos vidas para o Reino de Deus.
Temos que discipular a todos que o Senhor nos confiou.
3. DEBAIXO DO ENVIO IREMOS AO CAMPO DO INIMIGO REQUER A
VITÓRIA:
“Ide; eis que vos envio como cordeiro entre lobos” (Lucas 10:3).
Jesus disse seremos enviados no meio de lobos e eles não vão nos tocar.

O Envio nos habilita a superar as nossas fraquezas humanas para vencermos
os lobos. Para acabar com os lobos temos que ser guerreiros e denunciar as
mentiras e obras do diabo.
O lobo não tem poder sobre nós porque somos enviados e colocaremos
debaixo dos nossos pés as obras do diabo.
Segue na próxima semana.

Deus lhe abençoe.
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