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AULA - EBD - 13/06/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Você deseja o Senhor?
Texto base: Salmos 73:25

Contexto

1. O que mais você deseja na terra?
2. O que mais você deseja no céu?

Tópicos

1. Quem foi Asafe (Asaph, ?(אסף
a. Seu nome significa: ajuntador, coletor de impostos, que reúne, Deus se apoderou;
b. Era um dos levitas que foi impactado pela Glória de Deus na inauguração do templo (2

Crônicas 5:1,12-14);
c. Era considerado um vidente (ou profeta) (2 Crônicas 29:30);
d. Adorava a Deus com instrumentos (2 Crônicas 5:12);

2. Mesmo com um currículo desses, passou um momento olhando para os ímpios e a prosperidade
humana (Salmos 73:1-2):

a. Perceba que ele fala que foi algo pessoal (v. 2 e 3) e não com todo o povo de Israel;
3. Humanamente ninguém entende as coisas que Deus faz e precisamos voltar para o centro da

vontade de Deus para não nos desviarmos (Salmos 73:16-17):
a. Asafe entrou no santuário (na igreja) e recobrou seu foco;

4. Asafe revela o segredo para um verdadeiro levita que tem o Senhor como sua herança (Salmos
73:25):

a. Precisamos desejar o Senhor na terra e desejar à Deus nos céus mais ainda;
5. Os islâmicos esperam mulheres virgens no céu pelo que fizeram na terra concedendo-lhes

prazeres humanos como recompensa:

a. “Nos Jardins da Delícia. Uma multidão dos primeiros (profetas e povos que os seguiram). E
um pouco dos derradeiros (os seguidores do profeta Maomé). Estarão sobre leitos de
tecidos ricamente bordados,...

Referência (18+):
https://veja.abril.com.br/blog/duvidas-universais/as-72-virgens-do-paraiso-islamico-estao-se
mpre-virgens/

b. Surata 44 - A fumaça
i. Todavia, os tementes estarão em lugar seguro,
ii. Entre jardins e mananciais.
iii. Vestir-se-ão de tafetá e brocado, recostados frente a frente.
iv. Assim será! E os casaremos com huris (garotas) de maravilhosos olhos

https://veja.abril.com.br/blog/duvidas-universais/as-72-virgens-do-paraiso-islamico-estao-sempre-virgens/
https://veja.abril.com.br/blog/duvidas-universais/as-72-virgens-do-paraiso-islamico-estao-sempre-virgens/
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c. Surata 52 - O monte
i. Estarão recostados sobre leitos enfileirados e os casarmos com huris (garotas), de

olhos maravilhosos.

d. Surata 55 - O clemente
i. Huris recolhidas em pavilhões,
ii. –Assim, pois, quais das mercês do vosso Senhor desagradeceis?
iii. Que jamais, antes deles, foram tocadas por homem ou gênio,

e. Surata 56 - O evento inevitável
i. E (também lhes servirão) as frutas de sua predileção,
ii. E carne das aves que lhes apetecerem.
iii. Em companhia de huris, de cândidos olhares

Alcorão (O Corão): http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/alcorao.html

6. A herança de um levita não é o ouro do céu, a mansão celestial do céu ou as árvores, mas o
próprio Deus (Números 18:20);

7. O principal das bodas não é o rei, mas o filho do rei (Mateus 22:2,11):
a. A expectativa e o desejo é de ver O Filho (Jesus);

8. Jesus virá para encontrar sua esposa [a Igreja] (Apocalipse 19:7-16):
a. O céu se abre para que Jesus seja visto;

9. A grande expectativa é ver algo que ninguém nunca viu, a face de Jesus (Apocalipse 22:4):
a. O que nós desejamos do céu? As pedras preciosas? O ouro? A morada?

10. O desejo dos heróis da fé estava no céu (Hebreus 11:13-16):
a. Eles chamavam Deus de seu Deus;
b. Perceba que é um tratamento pessoal e de intimidade;

11. Alguns que tinham Deus como seu maior desejo:
a. Abraão foi chamado por Deus de amigo (Isaías 41:8);
b. Enoque andou com Deus (Gênesis 5:24);
c. Deus falava com Moisés face a face (Números 12:6-8, Deuteronômio 34:10);
d. Jesus se apresentou ao Apóstolo Paulo (Atos 23:11, Filipenses 3:8);

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/alcorao.html

