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Você acha que pode ser usado por Deus e ao mesmo tempo 

desaprovado (Deus não te aprovar)? 

 

Podemos ver nos  dias de hoje nas igrejas, muito do manifestar de 

Deus através da cura, dos  milagres e o sinais de maravilha, 

expulsar demônio etc. Nesses sinais Deus usa poderosamente, mas 

mesmo assim essas pessoas podem não ser aprovadas por Ele, tem 

haver com a santidade, a retidão e a disciplina a obediência com 

que os cristãos conduz a sua vida. 

Você crê que é aprovado por Deus? Voce já deu um “jeitinho 

brasileiro”, para resolver alguma coisa, você concorda com isto? 

Mais do que nos usar, Deus quer nos aprovar. O profeta morto por 

um leão, não foi aprovado por Deus.  1 Reis 13:1, 3-9, 11, 14-22, 

24 A jumenta - Num 22.22-35. Vimos que  a jumenta  foi usada, 

mas não aprovada. O Diabo foi usado por Deus, na vida de Jó - 

Jó 1.6-12; 2.1-6. Mas não aprovada. Judas estava entre os doze 

apóstolos  Mt. 10.15 mas foi aprovado?. 

Em sua opinião, quais destes relacionamentos são os mais 

importantes, com Deus, Conjugal, Filhos e Pais, Profissional ou 

Ministerial? 

Nosso pastor sugere uma ordem de prioridades que faz total 

sentido: 

1ª Relação com Deus,  2.Tm.2.15 Ninguel que não busque uma 

intimidade com o Senhor terá um relacionamento a ponto de ser 

aprovado. 

2ª Relação Conjugal,  (marido Ef. 5.25) (esposa Colossenses 3.18) 

O relacionamento conjugal pode ser uma porta aberta para o 

inimigo destruir o nosso relacionamento com Deus. 1Reis 13.18. 

Quando temos intimidade com o Senhor não nos distraímos no 

caminho. Precisamos ter cuidado até com os profetas mais velho. 

3ª Filhos e Pais, (filho colossenses 3.20)  (pais colossenses 3.21 ) 

No relacionamento de pais e filhos tem que haver amor e 

obediência, sem os quais a desaprovação acontece. 

4ª Profissional –  (  Colossenses. 3.22  e Colossenses  4.1) 

Como está o seu relacionamento no ambiente de trabalho? 

5ª Ministerial.  ( 2Tm. 2.15 ) 

Um pensamento errado é pensar que quando estamos sendo 

usados estamos sendo aprovados. Deus diz: Eu não quero só usar 

você eu quero aprovar você. 

O que Jesus Espera de nós para nos aprovar ? 

Convocação de Jesus Mt 9.35-38 

A Aprovação vem do suportar e cumprimento do chamado. 

1- Convicção de pecados. 2- Arrependimento. 3- Nova vida em 

Cristo. (Tiago 1:12) 

 

O Diabo, Judas e outros foram usados por Deus, mas não foram 

aprovados por Ele. A mula de Balaão foi usada por Deus e 

também não foi aprovada por Ele. 

2Co. 10:18 – Não é aprovado que a si mesmo se louva, é 

aprovado quem Deus louva. 

Mt. 7:21 a 23 – Devemos viver a Palavra, para que naquele dia 

possamos ser aprovaods 


