2016/016 – O envio de Deus produzirá os frutos de conquista para o CorpoParte 2
Semana de 22 a 27 de agosto de 2016
Continuação da lição 2016/015
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 (resumida):
A palavra apóstolo vem do grego e significa “enviar” uma pessoa debaixo da
autoridade de quem delegou.
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.
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 TRAZ A MULTIPLICAÇÃO DE DEUS E ANULA TODA
ESTERILIDADE:
“1. O Senhor disse a Abrão: "Deixa tua terra, tua família e a casa de teu
pai e vai para a terra que eu te mostrar. 2. Farei de ti uma grande nação;
eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos.
3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te
amaldiçoarem; todas as famílias da terra serão benditas em ti" (Gênesis
12:1 a 3).
Sem o envio toda ação se torna estéril, deixando de existir a multiplicação.
Debaixo do envio teremos a multiplicação proveniente de Deus.
Deus sempre nos ampara com a sua fidelidade e a nossa célula será
estabelecida por Ele.
Deus nos fortalece para a formação dos nossos 12.
3. O ENVIO GERA EXPERIÊNCIAS SOBRENATURAIS COM DEUS:
“5. Então disse eu: Ai de mim! Pois estou perdido; porque sou um homem
de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios; os
meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. 6. Porém um dos
serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara

do altar com uma tenaz; 7. e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis
que isto tocou os teus lábios; e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu
pecado. 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei,
e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 9.
Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e
vedes, em verdade, mas não percebeis” (Isaías 6:5 a 9).
Isaías foi tocado nos seus lábios e aquela experiência gerou um novo tempo
em sua vida.
O envio sempre traz a marca de experiência com Deus: “... porque trago no
meu corpo as marcas do Senhor Jesus” (Gálatas 6:17).
Teremos experiências sobrenaturais dadas por Deus. Sinais, milagres e o fruto
do Espírito Santo estarão presentes em nosso ministério.
4. O ENVIO ESTABELECE O GOVERNO DE DEUS EM NOSSAS VIDAS:
“E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda; e só estarás em cima, e
não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que
hoje te ordeno, para os guardar e cumprir” (Deuteronômio 28:13).
Deus nos envia para reinar e estabelecer o Governo Dele nas vidas nos nossos
discípulos.
Somos habilitados para irmos na direção do Trono de Deus.
Somos enviados para dominar e sermos cabeça.
Nada somos fora do Mover do Envio de Deus.
Haverá um novo tempo de conversão em nossas células e veremos os nossos
discípulos honrados e seja da Presença do Espirito Santo.
Deus lhe abençoe.
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