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 Sem sacrifício não há ministério. 

 

 Deus nos reuniu aqui para nos relevar o seu coração. 
 

 Só vamos compadecer se sairmos a ver. 

 

 Não existe testemunho que impacte que não esteja recheado de 

sacrifício. 

 

 Pessoas são mais importantes que coisas. 

 

 Todos os países pertencem ao reino de Deus. 

 

 Como ouvirão se não há quem pregue? 

 

 Precisamos nos compadecer das almas que perecem, temos que 

olhar menos para nós. 

 

 Sem oração não há prosperidade na obra missionária. 

 

 Não houve escolha de terra para lançar a semente. 

 

 A pior perseguição é a falta de perseguição. 

 

 A videira nunca fica infrutífera. 

 

 O Cordeiro é manso, devemos levar às nações a mansidão do 

Cordeiro. 

 

 Há uma colheita a ser feita por essa geração. 

 

 Não podemos ter um coração de terra boa e não ter frutos. 

 

 Uma esposa rendida facilitará a entrega do marido à obra. Uma 

esposa resistente  

dificultará essa obra na vida de seu marido. 

 

 Se o grão de trigo, caindo em terra, não morrer fica só, mas se 

morrer produz muito fruto. 
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 Quando é que o ramo deve parar de produzir fruto? Quando morre! 

 

 O Espírito Santo é quem faz missões, precisamos ser guiados por sua 

obra. 

 

 Ser testemunha é ser mártir. 

 

 A expressão mais exata de alguém cheio do Espírito Santo é a de 

alguém que ama a  

Deus e ama tudo o que Ele ama, estar apaixonado pelas vidas e por 

Deus e não de  

alguém que (só) manifesta dons, curas e sinais. 

 

 Não temos que nos preocupar com os resultados, temos que pregar 

o evangelho. 

 

 Temos que ser desarraigados, por que o nosso maior ministério é 

obedecer a Deus. 

 

 O que eu creio e não pratico eu sei mas não vivo. 

 

 O Senhor está nos levando a diante, mas não vamos nos esquecer de 

tudo que ele já nos fez até hoje. 

 

 Uns vão e outros vão ficar, mas todos devem dar frutos. 

 

 Sair da nossa zona de conforto e quebrar nossos paradigmas. 

 

 Tudo que produz glória para Deus tem cruz no meio. 

 

 Só homens santos terão sucesso diante Deus. 

 

 Deus não deseja que falhemos. 

 

 Jesus disse: Ide. Esse “ide” é só para discípulos. Nenhum outro pode 

ir, só os discípulos. 

 

 A pessoas estão indo para o inferno e tem o direito de ouvir que o 
meu Redentor vive. 
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 O Senhor quer todo nosso tempo, aproveitar o tempo em prol a 
vontade do Senhor. 
 

 Somos celeiros de sementes, se não sairmos para morrer 

apodreceremos. 

 

 Não dilua o evangelho, lute pelo evangelho. 

 

 O Senhor nos chamou para sermos despenseiros e não banqueiros. 

 

 Deus achou Davi para cumprir toda sua vontade, Ele quer nos achar 

da mesma forma. 

 

 O propósito de Deus deve funcionar em três engrenagens: Uma 

família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. 

 

 Quem deve servir a Deus? Eu. Onde? Aqui. Quando? Agora. 

 

 Guarda o evangelho. Sofra pelo evangelho. Permaneça no 

evangelho. Prega o evangelho. 

 

 Guarda as sãs palavras, zele por elas. Não dilua o evangelho do Reino 

de Deus, ele não pode ser diluído, vendido, negociado. Esse é o 

evangelho de Deus. 

 

 Não podemos fazer seleção de terra, precisamos entender que 

somos semeadores.  

 

 Quão formosos são os pés dos que anunciam as Boas Novas. 

 

 Paulo dizia que não pensar nas mesmas coisas é a mesma coisa que 

divisão. 

 

 Fomos resgatados para fazer a vontade do Senhor e realizar a sua 

obra. 

 

 Erguei vossos olhos e vede os campos. Quanto mais eu olho pra 

Jesus mais vejo a ceara madura. 

 

 O consolo de Deus para nós é nos falar que somos uteis para Ele. 

 

 Como posso ser boa terra se não estou produzindo frutos? 


