DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - DEDUC
RECONHECIMENTO MEC DOC. 356 DE 31/01/2006 PUBLICADO EM 01/02/2006 NO DESPACHO 196/2006 SESU

AMIGOS INVISÍVEIS:
SERMÃO

Cachoeira
2006

AMIGOS INVISÍVEIS:
SERMÃO

Trabalho Revisado, editorado e formatado por Adolfino
R. Aquino e Joás Paulo de Souza e coordenado pelo Pr.
Leonardo Godinho Nunes, no segundo semestre letivo
de 2006.

Cachoeira
2006

SUMÁRIO

1

SERMÃO...................................................................................................3

REFERÊNCIAS...........................................................................................................6

3

1 SERMÃO

TEMA: Anjos
PROPÓSITO: Compreender a atuação dos anjos
TESE: Enviados por Deus para prestar auxílio aos seres humanos.
TEXTO: Heb. 1:14

INTRODUÇÃO
Uma colportora havia alugado um carro e seu motorista para fazer suas entregas de
livros numa região remota das Filipinas.
Chegou a noite na casa de um comprador que, furioso, não quis receber o livro.
Puxou uma faca e quis matá-la. De repente a porta abriu e um jovem policial
ordenou ao homem que guardasse a faca e ficasse com o livro.
No carro, o policial ficou na parte de trás, e disse: “onde está sua companheira? Não
sabe que não deve trabalhar sozinha?” quando ela ia responder que olhou para trás,
ele não estava mais lá.
Com grande emoção, a colportora compreendeu que Deus havia enviado Seu anjo
para libertá-la da mão de quem podia tirar-lhe a vida.

I-

QUEM SÃO ELES?

1- Poderosos
a) Heb.1:14 ...Espíritos ministradores...”
b) Profetas e Reis, pg. 186: anjos de voz gentil e toque suave.
c)

O Grande Conflito, pg. 643: são menores que Cristo, mas mais
poderosos que os Demônios.

2- Origem dos Anjos bons:
a) Jó 38:4-7- existiam antes da criação do mundo.
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b) Salmos 8:5- criados maiores que os homens
3- Seres Reais:
a) Invisíveis, só vemos se Deus nos abrir os olhos- II Reis 6:16-17
b) O exemplo de Balaão- Nm.

II-

CATEGORIA E ORDEM

1-

Serafins- mais alta ordem. O nome quer dizer ardente, nobre. Possuem
seis asas.

2-

Querubins- “seguro”, “estacionário”, ficam ao redor do trono e fazem
serviço celestial junto a Deus. II Reis 19:15.

3-

Mensageiros- ordem mais numerosa, citada 278 vezes nas escrituras.
Jesus citou 12 legiões, e cada legião tinha seis mil anjos.

III-

ASPECTO DO MINISTÉRIO DOS ANJOS

1- A favor dos servos de Deus:
a) Pedro, na prisão. Atos 12:7
b) Um anjo matou 185.000 Assírios.
c) Tiraram Ló de Sodoma. Gn.19: 15-17
2- Aparecem freqüentemente
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a) O Grande Conflito, pg. 636
b) Test. Seletos Vol. III pg. 33- em cultos
c)

Test. Seletos Vol. I, pg. 588- em quartos de dormir.

3-Prometido a nós
a) Sal.91:11-14
b) Cada Pessoa tem um anjo da guarda.

CONCLUSÃO
João quis adorar o anjo que lhe deu toda a visão do futuro. No final, quando sairmos
da sepultura, o primeiro que veremos será nosso anjo da guarda, e é natural que
tenhamos o impulso de adorá-lo também. Mas ele nos levará para adorarmos Jesus.
No céu seremos como anjos. Mat.22:30.

APELO
Eu quero estar lá, e você?
Quero ver meu anjo e dizer-lhe muito obrigado por Ter me protegido tantas vezes.
Quanto aqui tem o desejo de se preparar para esse dia?
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