
 
 
 
 
 

 Esboço para células 

MINISTRAÇÃO CULTO DE DOMINGO 07/05/2017 

Ministro: Pr. Valtuir Martins 

Tema: Sacrifício vivo 

Texto base: Genesis 22: 1-14 

 

Assim como para Abraão, Deus muitas vezes nos exige sacrifícios e nós acabamos não tendo 

certeza de que devemos nos oferecer como oferta viva ao Senhor, isso nos leva a não ter a 

consciência dos céus e a valorizar demais as coisas desse mundo. 

Quando tomamos consciência do Reino e das coisas de Lá, deixamos de nos apegar as coisas 

daqui, passamos a estar prontos a nos encontrar com o Senhor a qualquer tempo; sem medos 

ou dúvidas. 

O Senhor deseja estabelecer conosco uma aliança com sacrifício, quando Jesus estabelece sua 

grande comissão e nos diz "ide, pregai o evangelho e fazei discípulos" Ele estava também 

estabelecendo conosco uma aliança e tenha certeza que essa aliança irá nos exigir uma grande 

dose de sacrifício. 

A vida de sacrifício nos fala de três espécies de morte: 

1. Morte da velha vida, isso acontece pela justificação de Cristo - 2 Co 5:17 

2. A morte do velho homem, apesar dos pecados terem sido abandonados precisamos 

diariamente sacrificar nossa carne, ela não se converte e irá todos os dias tentar nos 

levar de volta ao caminho de pecados. 

3. A morte do novo homem, pode até parecer um contracenso; porém mesmo após nos 

tornarmos uma nova criatura precisamos continuar nos sacrificando e morrendo para 

esse mundo e para nossas vontades diariamente. Precisamos sair de nossa zona de 

conforto para cumprir os desígnios do Senhor. 

 

 

Conclusão 

Aliança com sacrifício é a decisão do homem de entregar tudo a Deus, sem reservas; mesmo 

que isso signifique chegar a se sacrificar. 

Nos tornarmos um sacrifício vivo requer de nós uma grande capacidade de nos desapegarmos 

as coisas desse mundo, olhando em direção ao Reino e buscando as coisas dos céus. 

 

 


