
Maio/Junho/Julho



Série: Vida autêntica
Mensagem 11

Ao que tem se lhe dará
Texto: Mc 4.25
Fernando Leite
15-07-2007



Introdução



Alcançados pela graça
8 Pois vocês são salvos pela 
graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom
de Deus;9 não por obras, 

para que ninguém se glorie.

Ef 2



Alcançados pela graça
4 Mas quando, da parte 

de Deus, nosso Salvador, 
se manifestaram a 

bondade e o amor pelos 
homens,

Tt 3



Alcançados pela graça

5 não por causa de atos de 
justiça por nós praticados, 

mas devido à sua 
misericórdia, ele nos salvou 

pelo lavar regenerador e 
renovador do Espírito Santo,

Tt 3



I
Pilar da Administração 

Divina



A ênfase de Jesus
3 “Ouçam! O semeador saiu 

a semear. 4 Enquanto 
lançava a semente, parte 

dela caiu à beira do caminho, 
e as aves vieram e a 

comeram.

Mc 4



A ênfase de Jesus
23 Se alguém tem ouvidos para 

ouvir, ouça! 24 Considerem 
atentamente o que vocês estão 
ouvindo”, continuou ele. “Com a 
medida com que medirem, vocês 
serão medidos; e ainda mais lhes 

acrescentarão.

Mc 4



Ao que tem se lhe dará...
24 Considerem atentamente o que 
vocês estão ouvindo”, continuou 

ele. “Com a medida com que 
medirem, vocês serão medidos; e 

ainda mais lhes acrescentarão. 25 A 
quem tiver, mais lhe será dado; de 
quem não tiver, até o que tem lhe 

será tirado.

Mc 4



II
Aplicação do 

princípio.



A Palavra de Deus e o 
conhecimentoO semeador 

semeia a 
palavra.

Mc 4.14



A Palavra de Deus e o 
conhecimento11 Ele lhes disse: “A vocês 

foi dado o mistério do 
Reino de Deus, mas aos 
que estão fora tudo é dito 

por parábolas,

Mc 4



A Palavra de Deus e o 
conhecimento12 a fim de que, “ ‘ainda que 

vejam, não percebam; ainda 
que ouçam, não entendam; 
de outro modo, poderiam 

converter-se e ser 
perdoados!

Mc 4



A honra mútua12 Os filhos de Eli eram ímpios; não 
se importavam com o SENHOR 13

nem cumpriam os deveres de 
sacerdotes para com o povo; 

sempre que alguém oferecia um 
sacrifício, o auxiliar do sacerdote 

vinha com um garfo de três dentes,

1 Sm 2



A honra mútua14 e, enquanto a carne estava 
cozinhando, ele enfiava o garfo na 
panela, ou travessa, ou caldeirão, 
ou caçarola, e o sacerdote pegava 
para si tudo o que vinha no garfo. 

Assim faziam com todos os 
israelitas que iam a Siló. 

1 Sm 2



A honra mútua15 Mas, antes mesmo de 
queimarem a gordura, vinha o 
auxiliar do sacerdote e dizia ao 

homem que estava oferecendo o 
sacrifício: “Dê um pedaço desta 

carne para o sacerdote assar; ele 
não aceitará de você carne cozida, 

somente crua”.

1 Sm 2



A honra mútua
16 Se o homem lhe dissesse: 
“Deixe primeiro a gordura se 
queimar e então pegue o que 
quiser”, o auxiliar respondia: 

“Não. Entregue a carne agora. 
Se não, eu a tomarei à força”.

1 Sm 2



A honra mútua
17 O pecado desses jovens 
era muito grande à vista do 

SENHOR, pois eles estavam 
tratando com desprezo a 

oferta do SENHOR.

1 Sm 2



A honra mútua
18 Samuel, contudo, ainda 

menino, ministrava 
perante o SENHOR, 

vestindo uma túnica de 
linho.

1 Sm 2



A honra mútua
19 Todos os anos sua mãe 

fazia uma pequena túnica e a 
levava para ele, quando 

subia a Siló com o marido 
para oferecer o sacrifício 

anual. 

1 Sm 2



A honra mútua
20 Eli abençoava Elcana e sua 
mulher, dizendo: “O SENHOR 

dê a você filhos desta mulher no 
lugar daquele por quem ela 

pediu e dedicou ao SENHOR”. 
Então voltavam para casa.

1 Sm 2



A honra mútua
21 O SENHOR foi bondoso com 
Ana; ela engravidou e deu à luz 

três filhos e duas filhas. 
Enquanto isso, o menino Samuel 

crescia na presença do 
SENHOR. 

1 Sm 2



A honra mútua
22 Eli, já bem idoso, ficou 

sabendo de tudo o que seus 
filhos faziam a todo o Israel e 
que eles se deitavam com as 
mulheres que serviam junto à 

entrada da Tenda do Encontro.

1 Sm 2



A honra mútua
23 Por isso lhes perguntou: 

“Por que vocês fazem 
estas coisas? De todo o 
povo ouço a respeito do 
mal que vocês fazem.

1 Sm 2



A honra mútua
24 Não, meus filhos; 
não é bom o que 

escuto se espalhando 
entre o povo do 

SENHOR.

1 Sm 2



A honra mútua25 Se um homem pecar contra outro 
homem, os juízes poderão intervir 

em seu favor; mas, se pecar contra 
o SENHOR, quem intercederá por 

ele?” Seus filhos, contudo, não 
deram atenção à repreensão de seu 

pai, pois o SENHOR queria matá-
los.

1 Sm 2



A honra mútua
26 E o menino Samuel 
continuava a crescer, 
sendo cada vez mais 

estimado pelo SENHOR e 
pelo povo. 

1 Sm 2



A honra mútua
27 E veio um homem de Deus a 

Eli e lhe disse: “Assim diz o 
SENHOR: ‘Acaso não me revelei 
claramente à família de seu pai, 
quando eles estavam no Egito, 

sob o domínio do faraó?

1 Sm 2



A honra mútua28 Escolhi seu pai dentre todas as 
tribos de Israel para ser o meu 

sacerdote, subir ao meu altar, queimar 
incenso e usar um colete sacerdotal na 
minha presença. Também dei à família 
de seu pai todas as ofertas preparadas 

no fogo pelos israelitas. 

1 Sm 2



A honra mútua29 Por que vocês zombam de meu 
sacrifício e da oferta que determinei 
para a minha habitação? Por que 

você honra seus filhos mais do que a 
mim, deixando-os engordar com as 
melhores partes de todas as ofertas 

feitas por Israel, o meu povo?

1 Sm 2



A honra mútua30 “Portanto, o SENHOR, o Deus de Israel, 
declara: ‘Prometi à sua família e à linhagem 
de seu pai, que ministrariam diante de mim 

para sempre’. Mas agora o SENHOR 
declara: ‘Longe de mim tal coisa! Honrarei 
aqueles que me honram, mas aqueles que 

me desprezam serão tratados com 
desprezo. 

1 Sm 2



A honra mútua
31 É chegada a hora em que 
eliminarei a sua força e a 

força da família de seu pai, 
e não haverá mais nenhum 

idoso na sua família,

1 Sm 2



A honra mútua
32 e você verá aflição na 

minha habitação. Embora 
Israel prospere, na sua 

família ninguém alcançará 
idade avançada. 

1 Sm 2



A honra mútua33 E todo descendente seu que eu 
não eliminar de meu altar será 

poupado apenas para lhe consumir 
os olhos com lágrimas e para lhe 
entristecer o coração, e todos os 
seus descendentes morrerão no 

vigor da vida. 

1 Sm 2



A honra mútua
34 E o que acontecer a 

seus dois filhos, Hofni e 
Finéias, será um sinal 

para você: os dois 
morrerão no mesmo dia.

1 Sm 2



A honra mútua
35 Levantarei para mim um 

sacerdote fiel, que agirá de acordo 
com o meu coração e o meu 

pensamento. Edificarei firmemente 
a família dele, e ele ministrará 

sempre perante o meu rei ungido.

1 Sm 2



A honra mútua36 Então todo o que restar da sua 
família virá e se prostrará perante 

ele, para obter uma moeda de prata 
e um pedaço de pão. E lhe 

implorará que o ponha em alguma 
função sacerdotal, para ter o que 

comer. 

1 Sm 2



A obediência e o amor 
7 Se vocês permanecerem 

em mim, e as minhas 
palavras permanecerem em 

vocês, pedirão o que 
quiserem, e lhes será 

concedido. 

Jo 15



A obediência e o amor 
8 Meu Pai é glorificado pelo fato 
de vocês darem muito fruto; e
assim serão meus discípulos. 9

“Como o Pai me amou, assim eu 
os amei; permaneçam no meu 

amor. 

Jo 15



A obediência e o amor 
10 Se vocês obedecerem aos 

meus mandamentos, 
permanecerão no meu amor, 
assim como tenho obedecido 

aos mandamentos de meu Pai e 
em seu amor permaneço.

Jo 15



A obediência e o amor 
11 Tenho lhes dito estas 

palavras para que a 
minha alegria esteja em 

vocês e a alegria de 
vocês seja completa.

Jo 15



A obediência e o amor O Senhor confia os 
seus segredos aos que 
o temem, e os leva a 

conhecer a sua aliança.

Sl 25.14



Dependência e poder 
7 Para impedir que eu me 
exaltasse por causa da 

grandeza dessas revelações, foi-
me dado um espinho na carne, 

um mensageiro de Satanás, 
para me atormentar. 

2 Co 12



Dependência e poder 
8 Três vezes roguei 
ao Senhor que o 
tirasse de mim. 

2 Co 12



Dependência e poder 9 Mas ele me disse: “Minha graça é 
suficiente para você, pois o meu 

poder se aperfeiçoa na fraqueza”. 
Portanto, eu me gloriarei ainda mais 
alegremente em minhas fraquezas, 
para que o poder de Cristo repouse 

em mim. 

2 Co 12



Dependência e poder 
10 Por isso, por amor de Cristo, 
regozijo-me nas fraquezas, nos 
insultos, nas necessidades, nas 

perseguições, nas angústias. 
Pois, quando sou fraco é que 

sou forte.

2 Co 12



Princípio geral 
37 Não julguem, e vocês 
não serão julgados. Não 
condenem, e não serão 

condenados. Perdoem, e 
serão perdoados. 

Lc 6



Princípio geral 
38 Dêem, e lhes será dado: uma 
boa medida, calcada, sacudida e 

transbordante será dada a 
vocês. Pois a medida que 

usarem também será usada 
para medir vocês.

Lc 6


