
O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim 
porque o Senhor ungiu-me para levar boas 
notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos 
que estão com o coração quebrantado, anunciar 
liberdade aos cativos e libertação das trevas aos 
prisioneiros, para proclamar o ano da bondade 
do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; 
para consolar todos os que andam tristes, e dar 
a todos os que choram em Sião uma bela coroa 
em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de 
pranto, e um manto de louvor em vez de espírito 
deprimido. Eles serão chamados carvalhos de 
justiça, plantio do Senhor, para manifestação da 
sua glória.

Isaías 61:1-3



Isaías 61:1-3.



“a ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê
uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de 

pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado; a fim
de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo

Senhor para a sua glória” – Isaías 61:3.

OS SEGREDOS DE UMA
VIDA ABUNDANTE

“O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir; 
eu vim para que tenhais vida e a tenham em 

abundância” – João 10:10.





Carvalho é uma árvore que quando mais
enfrenta temporais e ventos fortes, mais firme
e resistente ela fica. Suas raízes ficam mais
profundas na terra e seu caule torna-se mais
robusto, sendo assim, impossível uma
tempestade arrancá-la ou derrubá-la.

1- Precisamos ser carvalhos de justiça.



Cada vento forte para um carvalho é apenas
mais um desafio a ser vencido, e nunca um a
ameaça de destruição. Assim é a diferença
daqueles que estão firmados em Jesus (rocha),
é aqueles que estão firmados em bênçãos
(areia) . Somente em Jesus somos mais que
vencedores!

1- Precisamos ser carvalhos de justiça.



“Bem-aventurados os que têm fome de justiça, e 
eles serão fartos” (Mt 5:6).

“Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”

(Mt 6:33).

1- Precisamos ser carvalhos de justiça.



“Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando
para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, 

para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”

(Fp 3:13-14).

2- Precisamos ser plantados pelo Senhor.

“Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 
ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas
consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo”

(Hb 9:14).



“aquele que perder a sua vida por amor de mim 
achá-la-á” (Mt 10:39).

3- Precisamos viver para a glória de Deus.

“Porque somos feitura Sua, criados para as boas 
obras, as quais Deus preparou para que andássemos 

nelas” (Ef 2:10).



Conclusão


