
1.  Amar os inimigos 

2.  Trabalho x Descanso 

3.  Ansiedade 

4.  Quando muito é pouco, e pouco é muito 

5.  Loucura, Fraqueza x Sanidade, Força 

6.   Dar x Receber 

7. Aparência x Coração 
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Lc 9:23  Em seguida dizia a todos: Se alguém 
quer vir após mim, negue-se a si mesmo, 
tome cada dia a sua cruz, e siga-me.  
Lc 9:24  Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; mas 
quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará.  

Lc 9:25  Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e 
perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo?  

Lc 9:26  Porque, quem se envergonhar de mim e das minhas 
palavras, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier 
na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos.  



Negar a si mesmo 

Desapropriar-se 

Abster-se 

Tomar a sua cruz 

Tomar (levantar as âncoras) 

Se expor a morte 

Auto renúncia 
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Salvar a sua vida 

Proteger-se 

Curar-se 

Se Preservar 

Fazer-se o bem 

Torná-la completa 
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Fl 1:21  Porque para mim o viver é Cristo, e o 
morrer é lucro.  

Fl 1:22  Mas, se o viver na carne resultar para 
mim em fruto do meu trabalho, não sei 
então o que hei de escolher.  
Fl 1:23  Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo 
de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor;  

Fl 1:24  todavia, por causa de vós, julgo mais necessário 
permanecer na carne.  



i. Quais meus interesses neste mundo? 

ii. Qual a relação destes interesses com a obra 
do SENHOR? 

iii. Qual a relevância que o SENHOR concede 
aos meus interesses? 

iv. O que me impede de deixar para trás meus 
interesses em favor dos interesses do 
SENHOR? 



 



 



 



 



 
Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo 

para todo propósito debaixo do céu.  
tempo de buscar, e tempo de perder; tempo 

de guardar, e tempo de deitar fora; 
Eclesiastes 3:1 e 6 

Salomão 
Terceiro Rei de Israel 

(1009 a 922 a.C.) 


