PRECISA-SE DE MAQUEIRO URGENTE!!!
Ministrada na Embaixada às Nações em Porto Velho pelo Pr. Fabio Ramos 25/02/2018.

JUNTOS - EFÉSIOS. 2:22
Texto base: Mateus 9: 38 - “... que mande trabalhadores (maqueiros) para sua seara...”
- Marcos 2: 1-11; Mateus 22: 29; Oséias 4: 6; Romanos 10: 17; Gálatas 3: 2; Filipenses 3:9; Tiago 2: 26; Tiago 2: 17;

RESUMO DA MENSAGEM
Maqueiros são as pessoas que carregam macas. No contexto, são as pessoas que trabalham para a implantação do
Reino de Deus.
Hoje vemos pessoas em diversos tipos de adversidades e sofrimentos e a palavra diz que precisamos de
trabalhadores (maqueiros) para ajudar essas pessoas.
Existe muito emprego no Reino de Deus, mas poucos maqueiros, e maqueiros qualificados.
E o lugar principal onde nós precisamos ser esses maqueiros é em nossa casa, onde nos conhecem, conhecem nossos
“podres”. Eles precisam ver a transformação de Deus em nossas vidas.
Mas não se pode servir de qualquer maneira, precisamos dar o nosso melhor para o Senhor, nos qualificar.
Muitos querem enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, ates de ser referência, ter atitudes. Não basta “requentar uma
igreja”. Precisamos passar pelas provas, ser testados e deixar uma vida superficial, e ter algumas características
importantes.
CARACTERISTICAS PARA SER: UM MAQUEIRO DE DEUS
1- OBSERVAR: É importante observar o que esta ocorrendo ao nosso redor. Observar é mais do que simplesmente
enxergar. É estar atento para os detalhes do que esta ocorrendo. Os fariseus e doutores da Lei também estavam
observando. O que diferencia os MAQUEIROS dos fariseus? A motivação do coração. Por que eles estão
OBSERVANDO.
2- OUVIR (ESCUTAR DEUS): “Respondeu-lhes Jesus: Errais, não sabendo as Escrituras, nem o poder de Deus.”
(Mateus 22: 29) Estudar as escrituras “O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento.”
(Oséias 4: 6).
3- TER FÉ: “Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.” (Romanos 10: 17) “Só isto quero saber de vós:
Foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé?” (Gálatas 3: 2) “e seja achado nele, não
tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus
pela fé;” (Filipenses 3: 9).
4- BOA ATITUDE: Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta.
(Tiago 2: 26) Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. (Tiago 2: 17). Essa boa atitude se
chama: COMPAIXÃO. Ter compaixão para Jesus libertar, curar e salvar as pessoas; os maqueiros de Deus que são
os discípulos, diáconos, pastores, líderes em geral na igreja precisam ter esta COMPAIXÃO. Compaixão era o
combustível de Jesus e precisa ser o nosso hoje.
Se não fizermos nossa parte agora, amanhã pode ser tarde.
Esta é a missão da igreja. Esta e a nossa missão, salvar vidas, discipular essas pessoas para fazerem o mesmo com
outros.
JESUS PRECISA DE MAQUEIROS PARA DEUS, ELE PODE CONTAR COM VOCÊ?
PONHA EM DISCUSSÃO:
1. Você é um “maqueiro de Deus”?
2. Que tipo de Maqueiro você é?
3. Você está Disponível para Deus?
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- 02 a 03/03 – Treinamento: 5 Conexões Ministeriais – Técnicas e práticas para Liderança e Adoração;
- 03/03 – Formatura Academia de Discípulos – 20hs;
- 05 a 25/03 – Inicio de 21 dias de Jejum e Oração;
- 07/03 – Celulão Especial- Pr. Luciano Subirá;
- 30/03 a 01/04 – Encontro com Deus Adulto – Homens e Mulheres;
- Ministério Tocando as Nações está de volta – aulas a partir de 07 anos – instrumentos, coral e teoria musical;

