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Autorização 

Pregador: Bispo Rodovalho 

Data: 13/03/2016 

Culto: Santa Ceia 

Igreja: Sara Nossa Terra (Sede - Rio Grande) 

Texto base: Mateus 18:15-20 

 

Mateus 18:15-20 

Quando falhamos precisamos de arrependimento e perdão. 

 

Provérbios 24:16 

 

Mateus 6:9-10 

Comando nos céus: o que acontece nos céus vem pra terra, 

 

Mateus 18:19 

Agora o comando muda: a terra muda a realidade da terra. 

Ligar (deox – grego) amarrar, atar 

Desligar (luo – grego) desamarrar 

Jesus deu para a igreja a autoridade para se tornar a embaixadora do céu aqui na terra. 

O que você vai ligar e desligar da tua vida com a autoridade da igreja? 

Como você liga/desliga? Quando dois ou três concordarem. 

Concordar (sunfoneo – grego): harmonia, palavra sinfonia, ajustar nas decisões, fazer uma completa e total ligação. 

Quando a igreja liga na terra, ela autoriza o céu a agir. 

Nesse momento (Mateus 18) a igreja já tinha maturidade para ter autoridade. 

O amor de Deus é atemporal e eterno. 

Por que oramos? Não é para acionar a vontade de Deus, mas para autorizar a sua ação. 

A oração move os céus e os céus movem os homens. 

 

DEGRAUS DA ORAÇÃO 

Mateus 7:7 

 

1) Pedir 

Território da fé. 

Você pede quando tem certeza da legitimidade do pedido. 
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2) Buscar 

Fé + diligência + empenho. 

 

3) Bater 

Ato de comando: autoridade. 

Despertar quem está com o acesso. 

Você vai receber o seu milagre, nem que você tenha que derrubar a porta batendo. 

 

 

II Reis 13:15-20– 

Conceito 2 ou 3 de Jesus: de onde vem? 

Abra a janela espiritual para o oriente (direção ao inimigo): confronte. 

2 mãos: a mão do Rei + a mão do proteja. 

Não corra dos problemas: corra para os problemas, confronte e resolva. 


