Nuvem de tags
Fonte: Texto-base + Leituras diárias + comentário da RED

RED – Lição 1 – 6/10/13

Tessalônica: pregação
recompensada
Palavras e expressões:
Oração; súplica; orando em todo tempo; vigiando; perseverança; súplica; santos;
no abrir da minha boca; palavra, intrepidez; embaixador em cadeias;
ousado para falar; impedidos pelo Espírito Santo; visão; ajuda-nos; destino;
menor dos apóstolos; igreja de Deus; graça; ameaças; servos; estendes a mão;
curas; sinais; prodígios; cheios do Espírito Santo; impôs sobre ele as mãos;
escamas; sinagogas; justificados; fé; paz com Deus; esperança; tribulações;
perseverança; experiência; fracos; evangelho; cooperador; estádio; prêmio;
atleta; coroa; meta; orações; trabalho que resulta da fé;
o esforço motivado pelo amor; perseverança proveniente da esperança; poder;
convicção; imitadores; sofrimento; tornaram-se modelo; deixando os ídolos;
venha o Teu reino; continuidade da obra; religiosidade formal;
nenhum trabalho é fácil; paixão pelas pessoas; sublime tarefa; desistir;
Bodas do Cordeiro; Árvore da Vida; essência; poder para testemunhar; coragem;
autoridade; lágrimas; visão profética;

Referências geográficas / localidades:
Região frígio-gálata; Ásia; Mísia; Bitínia; Trôade; Macedônia; Damasco; Acaia;
Península Balcânica (Grécia, Bulgária, Iugoslávia, Romênia);
Mar Adrático; Mar Egeu;

Personagens:
todos os santos; Cristo; Espírito de Jesus; Paulo (Saulo); varão macedônio; Deus;
Ananias; Silvano, Timóteo; Estevão;
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Frases destacadas das leituras diárias:
1. com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.
2. Passa à Macedônia e ajuda-nos.
3. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser
chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram
cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus.
5. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver.
6. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de
Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos
principais sacerdotes?
7. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso
Senhor Jesus Cristo.
8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em
nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado.
9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
10. Ai de mim se não pregar o evangelho!
11. Assim corro também eu, não sem meta; assim luto,
não como desferindo golpes no ar.
12. Sempre damos graças a Deus, por todos vocês,
mencionando-os em nossas orações.
13. [...] por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus.
14. [...] Mas, “venha o Teu reino” implica continuidade da obra.
15. O que motiva o trabalho cristão?
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16. Sem muita oração e lágrimas, não há avivamento.
17. Queremos viver o evangelho de poder ou somente o de palavras?
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