Olá líder.
Saiba que o Senhor é quem te guarda, te livra, te sustenta e te capacita para seres um Servo fiel, um
Filho obediente, e te unge para levares Sua Palavra ao outros e discipulares a quem Ele coloca perto
de você.

Retiro de Casais dias 01,02 e 03 de Novembro no Sítio da igreja.
Valor do Inverstimento: 360,00
Palestrantes: Pr.Vargas e PrªLeni
DÊ O SEU NOME PARA OS LÍDERES.

Agora a Igreja tem Whatsapp (47) 9.9128-3834.
Adicione nos seus contatos e fique ligado por enviaremos avisos importante por ele.

QUEBRA GELO
1 – Conclua a Frase
Esse Quebra Gelo é bastante popular. Cada pessoa do Grupo apresenta seu nome e completa a Frase
” eu sou abençoado porque … ?”. Isso vai fazer com que todos se conheçam melhor e também
lembrar o quanto somos abençoados e esquecemos de agradecer a Deus.

Separe uns minutos para cantar ao Senhor.
Dicas de Música
Oh, quão lindo esse nome é – Ana Nóbrega
Rei do meu coração – Kingdom Movement

BENÇÃO SACERDOTAL
O SENHOR te abençoe e te guarde; O SENHOR faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha
misericórdia de ti; O SENHOR sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6:24-26
O Senhor te abençoe e te guarde. Deus (Yahweh, neste caso) é a fonte de todas as bênçãos.

Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há
mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17
O nome de Deus aparece três vezes nessa bênção Sacerdotal.
“O Senhor seja bondoso convosco, conferindo-vos Suas excelentes promessas!
Que Ele vos preserve na posse de todos os bens e vos guarde de todos os males que vos poderiam
ameaçar” .

ABENÇOE.
No hebraico temos a palavra barak, termo usado positivamente para indicar “bênção” e,
negativamente, para indicar “maldição". Aparece por quatrocentas e quinze vezes no Antigo
Testamento.
“Abençoar, no Antigo Testamento, significava “dotar de poder para o sucesso, a prosperidade, a
fecundidade, a longevidade”
E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se
multipliquem na terra. Gênesis 1:22
Homem e mulher os criou; e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados.
Gênesis 5:2
E ABENÇOOU Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra.
Gênesis 9:1
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome; e tu serás uma bênção.
E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Gênesis 12:2-3
A Igreja foi abençoada com "toda sorte de bênção espiritual"
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos
espirituais nos lugares celestiais em Cristo; por intermédio de Jesus Cristo, e podemos nos apropriar
delas por meio de Cristo. Efésios 1:3
A expressão "bênçãos espirituais" nos faz entender que todas as bênçãos, quer materiais ou
espirituais, procedem da mesma fonte — Cristo. Muitas bênçãos são dadas na forma material, mas
estão diretamente relacionadas com a nossa vida espiritual.

GUARDE.
No hebraico, shamar, “guardar”, “observar”, “proteger”.
É termo usado por cinco mil, quatrocentas e vinte vezes no Antigo Testamento, com sua variedade
de significados.

Deus nos observa; cuida de nós; guarda-nos. Ele é um vigia que nunca descansa, certificando-se de
que estamos seguros e abençoados.
Os crentes são guardados “do fim do mundo; da maldade; de Satanás; do mal do pecado; de se
desviarem; são mantidos em um estado de graça para a salvação eterna. Estão em pauta a proteção
divina, física e espiritual.
Há perigos que precisam ser evitados; há benefícios a serem recebidos. Deus nos guarda mediante o
Seu favor permanente, que se manifesta em nosso favor, de muitas maneiras diferentes. Sua
presença nunca se afasta, e Ele é o nosso vigia.
“Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações” Pedro
3:12
O SENHOR te abençoe e te guarde (24). “A bênção de Deus é a bondade de Deus em ação”, disse
João Calvino.
Esta bênção é a garantia da proteção de Deus e de sua mão estendida sobre as pessoas que lhe
pertencem. A bênção não abrangia apenas os aspectos físicos da vida (SI 91), mas também dizia
respeito às questões espirituais mais profundas (Jo 17.9-15; 1 Ts 5.23).

FAÇA RESPLANDECER O SEU ROSTO.
Isso quer dizer, “dê Sua aprovação, proteção e iluminação”.
O rosto de Deus é sua presença voltada em direção ao homem.
Comunhão com a presença de Deus. É a mão do Senhor manifestando sua presença.
A “mão do Senhor” é um termo bíblico para expressar o poder e a presença de Deus na vida de seu
povo (veja Js 4:24 e Is 59:1). Em Atos, o sucesso fenomenal da Igreja primitiva foi atribuído a uma
coisa: “A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor” (At 11:21).
Para que todos os povos da terra conheçam a mão do SENHOR, que é forte, para que temais ao
SENHOR vosso Deus todos os dias. Josué 4:24
EIS que a mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem agravado o seu
ouvido, para não poder ouvir. Isaías 59:1
Uma descrição mais específica do Novo Testamento sobre a mão de Deus é o “encher-se do Espírito
Santo”.

TENHA MISERICÓRDIA DE TI.
No hebraico lemos a palavra hen, favor”, equivalente à “graça”
Significa “conceder um favor”, “sentir compaixão”.
Deus está sempre pronto a intervir e conceder-nos tudo de quanto carecemos, tudo quanto nos for
útil, tudo quanto promover nossa missão e bem-estar. Em Deus (Yahweh) temos tudo quando for

necessário para a vida e a existência. Deus está sempre pronto a intervir e conceder-nos tudo de
quanto carecemos, tudo quanto nos for útil, tudo quanto promover nossa missão e bem-estar. Em
Deus (Yahweh) temos tudo quando for necessário para a vida e a existência.

LEVANTE O SEU ROSTO.
No hebraico temos panim, “face”, “presença”.
Deus cuida de nós e vigia sobre nós; Ele considera com favor o homem espiritual.
Ele concede Sua graça e provisão.

E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe
peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Mateus 7:9-11
Na dispensação do Novo Testamento, Cristo é a face de Deus e, à contemplação de Seu rosto, vamos
sendo transformados segundo a Sua imagem.
Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos
transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. II Corintios 3:18

E TE DÊ A PAZ.
A paz é um dos aspectos do fruto do Espirito (ver Gálatas 5.22,23). A paz consiste na ausência de
discórdia, e também no consolo do amor. É segurança, mas também é a bênção eterna da harmonia
com Deus. Há paz na retidão. Há paz no ministério do Espirito, o qual cultiva em nós o Seu amor.
O SENHOR sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz (26). Este é o ser total de Deus que se põe em
ação pela salvação do seu povo. O resultado é paz; o tipo de paz que vem, não pela disciplina da
mente humana, mas pela presença do Espírito Santo de paz (Jo 14.26,27). “E mais que mera ausência
de discórdia, pois expressa o bem-estar e segurança positivos daquele cuja mente está fixa em Deus.
Jesus é o Príncipe da Paz (Isaías 9.6). No hebraico, paz é a familiar palavra shalom. A raiz dessa
palavra significa “término”, “cumprimento”, indicando que a pessoa que goza de paz entrou em um
estado de “integridade” e “unidade”, em uma condição e em um lugar onde impera a harmonia.
Quando duas parles acordavam, ambas entravam em um estado de harmonia e contentamento.
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