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Analisamos no último domingo os sete passos da queda de Pedro; Agora, vamos dar uma olhada de sete passos em sua recuperação. 1. O olhar penetrante de Jesus (Lucas 22:61) - Jesus olhou para Pedro assim como negou xingamentos e xingamentos, insistindo que ele não conhecia
Jesus. Os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro e x-presidiam as aflições de seu coração. Era um olhar de tristeza, mas também compaixão. Quando Jesus olhou para Pedro, lembrou-se da Palavra do Senhor, e quando se lembrou dele, encontrou uma âncora de esperança e um
caminho de volta à recuperação. 2. Grito amargo do pecado (montanha 26:75; Mack 14.72; Lk 22:62) - Os evangélicos nos dizem que Pedro, saindo de lá, chorou amargamente (montanha 26:75; Lk 22:62) e, caindo sobre si mesmo, chorou (mk 14:72). Assim que lágrimas de
arrependimento rolaram pelo rosto de Peter, suas pernas saltaram para fora deste ambiente. Pedro deu quatro passos para a recuperação: 1) Ele caiu em si mesmo; 2) Ele saiu de lá; 3) Ele chorou; 4) Ele chorou amargamente. O grito de arrependimento vem na alegria do perdão. 3.
Impacto da tumba vazia (Lucas 24:11:12) - Quando Pedro foi informado de que o túmulo de Jesus estava vazio, ele correu e entrou no túmulo, e quando viu os lençóis de linho, foi para casa, imaginando o que havia acontecido. O poder da ressurreição foi outra ferramenta que Deus usou
para tirar Pedro de sua queda. A vitória de Cristo sobre a morte, o diabo e o inferno deixou Pedro com medo. A mesma mão que abriu o túmulo de Cristo também abriu os olhos de Pedro. Os afetados pela luz da ressurreição não permanecem mais nas regiões escuras da morte. 4. A
mensagem especial de Cristo (Mk 16:7) - o anjo de Deus, que sentou-se em uma pedra, que fechou o túmulo de Cristo e testemunhou as mulheres que ressuscitou, também lhes deu a mensagem: ... vá, diga aos seus discípulos, e Pedro que ele irá antes de você para a Galiléia, onde
você o verá, como Ele lhe disse. Por que Jesus enviou essa mensagem especial para Pedro? Porque Jesus sabia que naquele momento Pedro já não se sentia digno de ser discípulo. Pedro negou seu nome, sua fé, suas crenças, seu apostólico, e seu Senhor. Pedro pensou em desistir
de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. 5. Uma pergunta especial sobre Cristo (Jn 15:15-17) - Pedro deixou Jerusalém e foi para a Galiléia, como Cristo ordenou. Nesta longa jornada, a consciência de Pedro o culpou. Ele pensou que Cristo jogaria seu fracasso em seu rosto. Mas a
única pergunta de Cristo para Pedro era: Simon, você me ama? Esta pergunta foi repetida três vezes, porque três vezes Pedro negou Cristo. O Senhor não humilhou Pedro. Jesus não esmagou a milha quebrada ou fãs que fumam (Mt 12.20). Jesus não jogou seus fracassos na cara de
Pedro. Em vez disso, ele lhe deu a oportunidade de renovar seu amor e reiniciar seu ministério.6 Comissionamento de Cristo (Jn 21:15-19) - Cristo não só restaurou a vida de Pedro, mas também seu ministério. O Senhor lhe deu duas ordens: raspe meus cordeiros e minhas ovelhas e
siga-me! O Senhor enterrou os fracassos de Pedro no esquecimento e abriu-lhe uma nova fronteira de trabalho. O Senhor restaurou a alma e os sonhos de Pedro! 7. Camada de poder para pregar a Palavra (2:4,14) - Pedro não só retomou seu ministério, como agora está vestido com o
poder do Espírito Santo para pregar a Palavra de Deus. Pedro assustador se torna destemido. O inconstante Peter torna-se inabalável. Peter, que falou sem pensar, agora se transforma em um grande pregador. Quando ele se levantou para pregar, seus corações começaram a derreter
aos milhares, transformando-se em Cristo. O mesmo Jesus que restaurou Pedro também pode reconstruir sua vida. O Reverendo Hernandez Diaz Lopez Pedro é o personagem mais controverso da história. É uma onda como um balanço dos picos mais altos de coragem nas profundezas
da covardia repreendida. No mesmo ritmo que ele avançou para a devoção mais fiel, ele inverteu e tropeçou em suas próprias palavras. Pedro é mais do que um homem paradoxal; É um emblema. Peter é nosso retrato fiel. É uma síntese da nossa biografia. O sangue de Peter flui através
de nossas veias, e o coração de Peter bate em nossos peitos. Temos o DNA do Peter. Também oscilamos entre devoção e apostasia. Subimos no minúsculo e caímos nas profundezas. Dizemos coisas maravilhosas a Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra
ele. Prometemos lealdade inabalável e depois revelamos uma covardia vergonhosa. Revelamos uma fé confiável no momento e depois mergulhamos nas águas hediosas da descrença. Isso é o que nós somos, Pedro! Quem era Peter? Peter era filho de Jonas e irmão Andrew. Ele
nasceu em Bethsaida, uma cidade bucólica às margens do Mar da Galiléia. Peter era um pescador rude e injustificado, mas tinha uma personalidade forte. Seu dom de liderança era infame. Pedro era casado. Ele se estabeleceu em Kakanaum, a sede de Jesus em seu ministério. Nesta
cidade ele tinha uma empresa de pesca em parceria com James e John, os filhos de Zeidea. Pedro foi trazido a Co-Cristo por seu irmão Andrew. Desde que Cristo o encorajou a ser um pescador humano, ele naturalmente liderou o Grupo Apostólico. Seu nome aparece primeiro em todas
as listas do Novo Testamento que representam os nomes dos apóstolos. Ele foi o líder indiscutível dos apóstolos até a morte de Cristo e um líder excepcional após a ressurreição de Cristo. Ele foi o homem que abriu as portas do evangelho para ambos quanto aos gentios. Seu ministério
foi dirigido especialmente aos judeus, circuncisão. Ele foi um grande pregador da igreja primitiva em Jerusalém, que levou a Cristo cerca de três mil pessoas em seu primeiro sermão após Pentecostes. Ele também foi dotado do Espírito Santo para realizar grandes milagres. Até sua
sombra era uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para curar os doentes. Pedro parecia uma burilda de pedra áspera do Espírito Santo. De um homem cruel, ele se tornou um homem manso. De um homem afoito e apressado, ele se tornou um homem atencioso. Dos explosivos
ele se tornou um homem controlado e paciente. Do homem covarde tornou-se um gigante, que enfrentou prisões, fatos e morte-se com coragem indomável. Peter era um homem de oração. Ele tinha uma afinidade com Deus. Porque ele secretamente prevaleceu diante de Deus em
oração, ele se levantou com força diante dos homens para pregar. Pedro era um pescador humano e um padre entre outros anciãos. Jesus colocou em sua mão a perseguição do pastor e ordenou que ele alimentasse seus cordeiros e rebanho suas ovelhas. Pedro foi um homem que
encorajou a igreja a enfrentar o sofrimento da perseguição, e condenou inabalávelmente os falsos professores que perturbaram a igreja com coragem inabalável. Era o conteúdo apropriado de suas duas mensagens. Pedro era um missionário que, juntamente com sua esposa, declarou o
evangelho em muitos redutos do Império Romano. Pedro elevou Cristo em sua vida e glorificou Deus com sua morte. Que possamos seguir os passos deste Homem de Deus e deixar que Cristo em nossa geração seja conhecido por nós e através de nós! Passe o mouse sobre a imagem
para ver mais informações. Preço insuperável Só hoje Correndo -30% DE DESCONTO As encomendas são colocadas e entregues normalmente Em Pedro, os pescadores, autor Hernandez Diaz Lopez, nos mostrarão a história de Pedro. Quem era ele? Qual é o seu papel na
disseminação do evangelho? O que podemos aprender com esse homem? Quais são os traços de sua vida que lançam luz sobre nossa realidade? Como ele pode ser nosso professor? A resposta para a primeira pergunta é: Quem era Peter? - bem nas primeiras páginas do livro. Ele era
filho de Jonas e irmão de André. Ele nasceu em Betsya, uma cidade bucólica às margens do Mar da Galiléia. Pedro era um pescador rude e injustificado, mas o possuidor de uma personalidade forte, era o dom proverbial da liderança. [...] Pedro parecia uma pedra atormentada pelo
Espírito Santo. De um homem cruel, ele se tornou um homem manso , diz o autor Hernandez Diaz Lopez Saiba mais sobre Pedro lendo este livro e aprendendo com ele a ser um estudante nos dias de hoje. Preço insuperável Só hoje -30% DESCONTO Preço insuperável Somente hoje -
30% DE DESCONTO Selecione itens que deseja adicionar ao carrinho de compras ou selecione tudo Parcelamento de valor da peça Custo Percentual do produto Analisamos no último domingo sete etapas da queda de Pedro; Agora, vamos dar uma olhada de sete passos em sua
recuperação. 1. O olhar penetrante de Jesus (Lucas 22:61) - Jesus olhou para Pedro assim como negou xingamentos e xingamentos, insistindo que ele não conhecia Jesus. Os olhos de Cristo penetraram na alma de Pedro e x-presidiam as aflições de seu coração. Era um olhar de
tristeza, mas também compaixão. Quando Jesus olhou para Pedro, lembrou-se da Palavra do Senhor, e quando se lembrou dele, encontrou uma âncora de esperança e um caminho de volta à recuperação. 2. Grito amargo do pecado (montanha 26:75; Mack 14.72; Lk 22:62) - Os
evangélicos nos dizem que Pedro, saindo de lá, chorou amargamente (montanha 26:75; Lk 22:62) e, caindo sobre si mesmo, chorou (mk 14:72). Assim que lágrimas de arrependimento rolaram pelo rosto de Peter, suas pernas saltaram para fora deste ambiente. Pedro deu quatro passos
para a recuperação: 1) Ele caiu em si mesmo; 2) Ele saiu de lá; 3) Ele chorou; 4) Ele chorou amargamente. O grito de arrependimento vem na alegria do perdão. 3. Impacto da tumba vazia (Lucas 24:11:12) - Quando Pedro foi informado de que o túmulo de Jesus estava vazio, ele correu e
entrou no túmulo, e quando viu os lençóis de linho, foi para casa, imaginando o que havia acontecido. O poder da ressurreição foi outra ferramenta que Deus usou para tirar Pedro de sua queda. A vitória de Cristo sobre a morte, o diabo e o inferno deixou Pedro com medo. A mesma mão
que abriu o túmulo de Cristo também abriu os olhos de Pedro. Os afetados pela luz da ressurreição não permanecem mais nas regiões escuras da morte. 4. A mensagem especial de Cristo (Mk 16:7) - o anjo de Deus, que sentou-se em uma pedra, que fechou o túmulo de Cristo e
testemunhou as mulheres que ressuscitou, também lhes deu a mensagem: ... vá, diga aos seus discípulos, e Pedro que ele irá antes de você para a Galiléia, onde você o verá, como Ele lhe disse. Por que Jesus enviou essa mensagem especial para Pedro? Porque Jesus sabia que
naquele momento Pedro já não se sentia digno de ser discípulo. Pedro negou seu nome, sua fé, suas crenças, seu apostólico, e seu Senhor. Pedro pensou em desistir de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. 5. Uma pergunta especial sobre Cristo (Jn 15:15-17) - Pedro deixou
Jerusalém e foi para a Galiléia, como Cristo ordenou. Nesta longa jornada, a consciência de Pedro o culpou. Ele pensou que Cristo jogaria seu fracasso em seu rosto. Mas a única pergunta de Cristo para Pedro era: Simon, você me ama? Esta pergunta foi repetida três vezes, porque três
vezes Pedro negou Cristo. Deus não Pedro. Jesus não esmagará o escorregador quebrado e não apagará as galinhas dos fãs (montanha 12:20). Jesus não jogou seus fracassos na cara de Pedro. Em vez disso, ele lhe deu a oportunidade de renovar seu amor e reiniciar seu ministério.6
Comissionamento de Cristo (Jn 21:15-19) - Cristo não só restaurou a vida de Pedro, mas também seu ministério. O Senhor lhe deu duas ordens: raspe meus cordeiros e minhas ovelhas e siga-me! O Senhor enterrou os fracassos de Pedro no esquecimento e abriu-lhe uma nova fronteira
de trabalho. O Senhor restaurou a alma e os sonhos de Pedro! 7. Camada de poder para pregar a Palavra (2:4,14) - Pedro não só retomou seu ministério, como agora está vestido com o poder do Espírito Santo para pregar a Palavra de Deus. Pedro assustador se torna destemido. O
inconstante Peter torna-se inabalável. Peter, que falou sem pensar, agora se transforma em um grande pregador. Quando ele se levantou para pregar, seus corações começaram a derreter aos milhares, transformando-se em Cristo. O mesmo Jesus que restaurou Pedro também pode
reconstruir sua vida. Reverendo Hernandez Diaz Lopez Lopez pedro hernandes dias lopes pdf. comentario 1 pedro hernandes dias lopes. 2 pedro hernandes dias lopes. 1 pedro hernandes dias lopes pdf. 1 pedro hernandes dias lopes pdf download. 1 pedro hernandes dias lopes. a
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