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Palavra da fé 

Pregador: Bispo Rodovalho 

Data: 7/08/2016 

Culto: Santa Ceia 

Igreja: Sara Nossa Terra (Parque Marinha - Rio Grande) 

Texto base: Gálatas 3:2-5 

 

Gálatas 3:2-4 

Pregação da fé libera o espírito do Senhor. 

Toda vez que você ouve a palavra da fé o Espírito é liberado. 

Não deveria ser pregação da palavra? 

Se fosse pregação da palavra qualquer pregação serviria. 

Qualquer pregação sem fé instrui, mas não transforma. 

Não deixe que os golpes da vida te esfriem. 

Use os golpes da vida pra dizer "Jesus já tinha avisado". 

Jesus não se surpreendeu porque foi traído, mas porque foi traído por Judas. 

Jesus deixou a tesouraria do ministério com Judas porque ele não queria predeterminar o destino de Judas. Ele 

acreditou em Judas até que ele mesmo se destruísse. 

Deus nos dá opções de escolha: o arbítrio. 

Começa no espírito, mas quer aperfeiçoar na carne. 

Jesus já tinha avisado que os escândalos iam conviver conosco o tempo todo. 

Deixa os escândalos te aperfeiçoarem. 

A maior comprovação bíblica era o apóstolo Paulo. 

Paulo conviveu com Jesus. 

Paulo era perfeccionista. 

Paulo era judeu: morreria por uma mentira? 

Se Paulo chegasse numa incoerência, ele não ia desistir? 

Você tem liberdade: viva como quiser, mas não negue a verdade da palavra. 

Paulo queria pregar a fé, não filosofia, nem judaísmo. 

Deus faz tudo que prometeu pela pregação da fé. 

Jesus avisou que teríamos decepções. 

 

Gálatas 3:5 

O espírito vem pela pregação da fé. 

Enquanto Pedro pregava, caiu sobre eles o Espírito Santo. (Atos 10:44) 

Pela lei ou pela pregação da fé? 
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Romanos 10:18-21 

Deus estendeu a mão para alguém que não quis estender a sua. 

Cumprimentar alguém que não te retribui. 

 

Romanos 10:7-11 

A fé nunca me envergonha. 

A fé envergonha e confunde alguns. 

Pregação da fé libera o espírito, o espírito gera fé: fé e espírito te dá o milagre. 

O espírito está entre nós, e ele gera milagre entre nós. 


