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Introdução



Naquela mesma noite, 
apareceu Deus a 

Salomão e lhe disse: 
Pede-me o que 

queres que eu te dê. 
2Cr 1.7



Dá-me, pois, agora, 
sabedoria e conhecimento, 

para que eu saiba 
conduzir-me à testa deste 
povo; pois quem poderia 

julgar a este grande povo?
2Cr 1.10



Disse Deus a Salomão: Porquanto 
foi este o desejo do teu coração, e 

não pediste riquezas, bens ou 
honras, nem a morte dos que te 

aborrecem, nem tampouco pediste 
longevidade, mas sabedoria e 

conhecimento, para poderes julgar a 
meu povo, sobre o qual te constituí 

rei,
2Cr 1.11



sabedoria e conhecimento 
são dados a ti, e te darei 
riquezas, bens e honras, 

quais não teve nenhum rei 
antes de ti, e depois de ti 

não haverá teu igual.
2Cr 1.12



A compreensão da 
generosidade de Deus e 

a grandeza de Sua 
bênção dada aos Seus 

implica em grande 
adoração!



Quero apresentar-lhes 
três aspectos da 

Bênção de Deus que 
uma vez compreendidos 
deve-se celebrar diante 

dEle.



1º Aspecto da bênção: 
A origem da bênção



Todo louvor seja a Deus, o 
Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos abençoou 
em Cristo com todas as 
bênçãos espirituais nos 

domínios celestiais.
Ef 1.3



A isso João 
respondeu: Uma 
pessoa só pode 

receber o que lhe é 
dado do céu.

Jo 3.27



Toda boa dádiva e todo 
dom perfeito vêm do 
alto, descendo do Pai 

das luzes, que não 
muda como sombras 

inconstantes.
Tg 1.17



Seu divino poder nos deu 
todas as coisas de que 

necessitamos para a vida e 
para a piedade, por meio do 
pleno conhecimento daquele 
que nos chamou para a sua 

própria glória e virtude.
2Pe 1.3



2º Aspecto da bênção : 
Bênção é completa



Todo louvor seja a Deus, o 
Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos 

abençoou em Cristo com 
todas as bênçãos 

espirituais nos domínios 
celestiais.

Ef 1.3



O anjo, aproximando-
se dela, disse: Alegre-

se, agraciada! 
O Senhor está com 

você!
Lc 1.28



Em alta voz 
exclamou: Bendita é 

você entre as 
mulheres, e bendito é 
o filho que você dará 

à luz! Lc 1.42



Todo louvor seja a Deus, o 
Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos 

abençoou em Cristo com 
todas as bênçãos 

espirituais nos domínios 
celestiais.

Ef 1.3



3º Aspecto da bênção : 
Reflete em louvor



Todo louvor seja a Deus, o 
Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos abençoou 
em Cristo com todas as 
bênçãos espirituais nos 

domínios celestiais.
Ef 1.3



Bendito o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, 

que nos tem abençoado 
com toda sorte de bênção 

espiritual nas regiões 
celestiais em Cristo, 

Ef 1.3



Bendito seja o 
Senhor, Deus de 

Israel, porque 
visitou e redimiu o 

seu povo,
Lc 1.68



para o louvor da sua 
gloriosa graça, a 

qual nos deu 
gratuitamente no 

Amado.
Ef 1.16



a fim de que nós, os 
que primeiro 

esperamos em Cristo, 
sejamos para o louvor 

da sua glória.
Ef 1.12



que é a garantia da 
nossa herança até a 

redenção daqueles que 
pertencem a Deus, 

para o louvor da sua 
glória.

Ef 1.14



Conclusão



Bendito o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos tem 

abençoado com toda 
sorte de bênção espiritual 
nas regiões celestiais em 

Cristo, 
Ef 1.3



Bendito o Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos tem 

abençoado com toda 
sorte de bênção espiritual 
nas regiões celestiais em 

Cristo,
Ef 1.3



Todo louvor seja a Deus, o 
Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que nos 

abençoou em Cristo com 
todas as bênçãos 

espirituais nos domínios 
celestiais.

Ef 1.3


