O Mensageiro.
Ageu 1: 13 Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor,
dizendo: Eu sou convosco, e diz o Senhor.
Jonas. 3:1- 2 Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo:
Isaias.53: 1 Quem deu crédito à nossa pregação?
Se a mensagem for importante e de muito valor para você.
Se estiver levando a mensagem e ficar pelo caminho por causa dessas coisas que acontece na vida e
passar alguém e ver que sua mensagem é importante para você, ela vai parar o que estava fazendo e
continuará a levar a sua mensagem.
João 1: 20 Ele, pois, confessou e não negou; sim, confessou: Eu não sou o Cristo.
Mat. 11: 2 Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos
perguntar-lhe:
3 És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro?
4 Respondeu-lhes Jesus: Ide contar a João as coisas que ouvis e vedes:
5 os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são purificados, e os surdos ouvem; os mortos são
ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho.
A forma como o mensageiro leva a sua mensagem torna a sua mensagem importante.
Você pode não confiar no mensageiro, mais confie na mensagem que você está levando.
O valor que você a mensagem, faz ela ser verdadeira ou falso, importante ou sem importância.
O Mensageiro do diabo.
II Cor. 12:7 – 9 E, para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um
espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me
exalte demais;
O Mensageiro de maldições.
Num 22: 5 - 6 Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, à terra
Qual a mensagem que devo levar.
Mat. 10: 5 A estes doze enviou Jesus, e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em
cidade de samaritanos;
6 mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel;
7 e indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus.
8 Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios; de graça
recebestes, de graça dai.
Luc.10:1-9, 17 a 21
Mat. 28:18-20 E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e
na terra.
Os sinais acompanham os mensageiros.
Mar. 16: 15 - 20 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.

