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Introdução



Quem não está por 
detrás dos bastidores 

não sabe quem de 
fato comanda uma 

nação.
Roosevelt



de acordo com o seu 
eterno plano que ele 
realizou em Cristo 

Jesus, nosso 
Senhor,

Ef 3.11



A mão Poderosa e 
Soberana de Deus está 

sobre a história 
humana e Ele intervém 

para manter Seu 
propósito.



O conhecimento do 
alcance do plano de 

Deus maravilha e 
encoraja o coração 
dos filhos de Deus.



1º Alcance: 
O homem perdido  



O fim



por intermédio de 
quem temos livre 
acesso a Deus em 
confiança, pela fé 

nele.
Ef 3.12



Porque o Filho 
do Homem veio 

buscar e salvar o 
perdido.

Lc 19.10



O meio



por intermédio de 
quem temos livre 
acesso a Deus em 
confiança, pela fé 

nele.
Ef 3.12



de acordo com o seu 
eterno plano que ele 
realizou em Cristo 

Jesus, nosso 
Senhor,

Ef 3.11



Varões israelitas, atendei a estas 
palavras: Jesus, o Nazareno, 

varão aprovado por Deus diante 
de vós com milagres, prodígios e 
sinais, os quais o próprio Deus 

realizou por intermédio dele entre 
vós, como vós mesmos sabeis;

At 2.22



sendo este entregue 
pelo determinado 

desígnio e presciência 
de Deus, vós o matastes, 
crucificando-o por mãos 

de iníquos;
At 2.23



2º Alcance: 
As esferas celestiais



A intenção dessa graça era 
que agora, mediante a 

igreja, a multiforme 
sabedoria de Deus se 

tornasse conhecida dos 
poderes e autoridades nas 

regiões celestiais,
Ef 3.10



A eles foi revelado que, não para 
si mesmos, mas para vós outros, 

ministravam as coisas que, 
agora, vos foram anunciadas por 
aqueles que, pelo Espírito Santo 
enviado do céu, vos pregaram o 

evangelho, coisas essas que 
anjos anelam perscrutar. 

1Pe 1.12



A intenção dessa graça era 
que agora, mediante a 

igreja, a multiforme 
sabedoria de Deus se 

tornasse conhecida dos 
poderes e autoridades nas 

regiões celestiais,
Ef 3.10



Conclusão: 
Vencendo as dificuldades



Portanto, peço-lhes que 
não se desanimem por 

causa das minhas 
tribulações em seu favor, 
pois elas são uma glória 

para vocês.
Ef 3.13



São ministros de Cristo? 
(Falo como fora de mim.) Eu 

ainda mais: em trabalhos, 
muito mais; muito mais em 
prisões; em açoites, sem 
medida; em perigos de 
morte, muitas vezes.

2Co 11.23



Cinco vezes recebi 
dos judeus uma 
quarentena de 

açoites menos um;
2Co 11.24



fui três vezes fustigado 
com varas; uma vez, 

apedrejado; em naufrágio, 
três vezes; uma noite e 

um dia passei na voragem 
do mar;

2Co 11.25



em jornadas, muitas vezes; em 
perigos de rios, em perigos de 
salteadores, em perigos entre 

patrícios, em perigos entre 
gentios, em perigos na cidade, 

em perigos no deserto, em 
perigos no mar, em perigos entre 

falsos irmãos;
2Co 11.26



em trabalhos e 
fadigas, em vigílias, 

muitas vezes; em fome
e sede, em jejuns, 

muitas vezes; em frio 
e nudez.

2Co 11.27



Além das coisas 
exteriores, há o que 

pesa sobre mim 
diariamente, a 

preocupação com 
todas as igrejas.

2Co 11.28


















