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INTRODUÇÃO 
 
                     Oração: Deus,  'opera em mim o que perante Ti é agradável' Hb 13.21.  
# Sugestão 
*Comprar um caderno espiral, 'espetar' uma caneta no arame, deixando tudo junto com a Bíblia 
em um lugar à mão. Cada dia, apenas alguns minutos que você se disponha a dedicar à leitura 
da Palavra e a copiar alguns versículos pelo menos um indicado pelas referências, farão muita 
diferença em sua vida. Não adianta dizer que sorvete de morango é bom. Precisa experimentar. 
*Aproveitar bem o estudo desta apostila é modo prático de mostrar a Deus que você quer 
conhecê-lO, que você quer ouvir o que Ele tem a dizer e, para isso,  
- está disposto a colocar tudo de lado, por alguns momentos apenas, e  
- fixar sua atenção no Senhor Soberano, Criador de todas as coisas,  
- em Jesus, que nos ama e em Seu sangue nos lavou dos nossos pecados (Ap 1.5) deixando 
que o Espírito Santo desvende as maravilhas da Palavra para você.Então dirá como Jó 42.5 “Eu 
te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem”. 
*As referências devem ser lidas no seu contexto,  
- mas não é necessário copiar todo o versículo. Exemplos  
Jr 29.13 - Buscar-me-eis, e me achareis qd Me buscardes de todo o v/ coração. 
  Is 1.19 - Se quiserdes e Me ouvirdes, comereis o melhor... 
    Sl 93.1 - o Senhor reina. 
       Ap 1.5 - ...Aquele que n/ ama e em Seu sangue nos lavou de nossos pecados. 
          Jo 14.26...o Consolador, o Esp Sto...v/ensinará todas as coisas e v/ fará lembrar...  
               Sl 119.18 - Desvenda m/ olhos p/ que eu veja as maravilhas da T/ lei. 
                   PROVAI e VÊDE que o SENHOR É BOM - Sl 34.8 
 
Nota explicativa: cada página foi escrita de modo a servir de base a aulas avulsas  com a  
a  duração de cerca de uma hora por semana, sendo o intervalo dedicado à cópia e 
meditação dos versículos. Mesmo os mais 'taludinhos' na fé, convém  fazer esses estudos com 
algum amigo de oração.        ESTAS REVISTAS NÃO SÃO MERAMENTE  INFORMATIVAS      
  O conteúdo tem a finalidade de instruir,  de levar a pessoa a  aprender.  Ex: quantas vezes o 
instrutor da auto escola repetiu a mesma frase até que a o agir se tornasse um hábito?   
               Então, vc  notará que as várias repetições  são para   fixar a idéia e o fato 
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 Receba as repetições como amigas para ajudarem  vc manter  o foco e a falar de Jesus 
 ( feche os olhos e veja se já sabe dizer  texto de cor : assim, terá fluência ao testemunhar ) 

                     IMPRIMIR PARA IR ESTUDANDO UM POUCO POR DIA   #  

01-   ACEITAR JESUS   
      ACEITAR JESUS _  é agir do homem que percebe ser pecador por natureza, independente 
de seus atos, e estar sob condenação de existir para  sempre separado de Deus . Por causa da 
opção de Adão e Eva, a Humanidade se tornou raça de pecadores   sob a sentença:  Gn 2.17 
          ‘certamente morrerás’ _  ‘a alma que pecar, essa morrerá’  Ezequiel 18.20  
 Jesus morreu na cruz onde recebeu sobre si o justo juízo de Deu sobre o pecado, Isaías 53.4-7 
           Deus deu seu Filho Jesus como propiciação de nossos pecados ,  
 Quem  reconhece seus pecados e aceita  Jesus como seu salvador, fica isento do juiz de Deus 
            Está salvo  da condenação da morte ( separação) eterna de Deus 
  
Um ponto de chegada ou um ponto de partida? 
  A maravilha da Bíblia é que diz muito em poucas palavras.  
  Um resumo perfeito da situação do novo convertido encontra-se em 2 Co 5.17. 
 “Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram eis que se 
fizeram novas”  /  eis que tudo se fez novo (corr.) 
 * Aceitar Jesus como salvador é o ponto de partida para uma nova maneira de viver. 
 

02- 'IMPORTA-VOS NASCER DE DEUS  João 3.3,5,7 NVI 
 
     NASCER DE DEUS_ é agir de Deus .Ninguém se nasce: é gerado pelo pai  
     Quem ouve a boa nova ( evangelho) Jesus morreu em seu lugar . Crê e pede para ser salvo,  
    Deus age fazendo o que só Ele pode fazer: nos religar  a Si mesmo : dá-nos vida    
    Deus nos libertou do império  das trevas e nos tansportou para o Reino do Filho’ Col 2.15  

*Vamos pensar um pouco : em  que consiste nascer ? . Um pequeno ser humano está dentro 
do útero de sua mãe. Aí, ele recebe alimento, cresce, mexe-se, escuta, sente. É o seu 
“mundo”... Em dado momento começam as contrações...  
* Empurrado e espremido, está sendo arrancado do seu 'mundo', o único que até então 
conhecera. São momentos difíceis. Mãos o tocam, faz frio – não há mais o líquido quente que o 
envolvia. Corta-se o cordão umbilical, ele é obrigado a respirar - O que é isso? Quando o ar 
inaugura o pulmão, o nenê chora. 
* O nenê que agora vai ao berçário é o mesmo que estava na barriga da mãe. 
Qual a diferença? 
* Após ter sido expulso de seu antigo 'mundo', rompe-se a ligação com o sistema de vida 
anterior no momento em que o cordão umbilical é cortado. Nesse mesmo instante, ele passa a 
pertencer a um novo sistema de vida ao qual deverá começar a se adaptar. Imediatamente, 
também, é limpo da sujeira que trouxe daquele seu 'mundo'. 
Ler, copiar e decorar João 1.12; 3.3, 5, 7; 3.16, 19-21; 3.36; 5.24  
 

03-    PRONTO,  NÃO!!!  >  E  AGORA? 
*Tendo “nascido de novo”, é necessário que pessoas se ocupem com esse “recém-nascido” 
para que ele tenha condições de sobrevivência saudável. Precisa de agasalho, aconchego, 
carinho, de quem o atenda quando chora, além de muito alimento (da Palavra).  
* Antes de tudo, porém, outra providência é tomada. o nenê é registrado. Recebe um nome 
pessoal e um sobrenome da família à qual passa a pertencer.  
* Dessa família, traz traços genéticos e um perfil psicológico; passará a ser instruído conforme 
os padrões válidos segundo o critério dos pais, isto é, será educado para ocupar o lugar que lhe 
pertence dentro dessa família.  
 
 # COM FILHOS DE DEUS ACONTECE O MESMO. 
“Ouvistes... o evangelho e... tendo crido... fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 
Assim como todos temos umbigo – marca indelével do nascimento, todos os que nasceram 'de 
novo' recebem indelevelmente o Espírito Santo, Ef 1.13-14.  
“...se alguém não foi achado inscrito no livro da vida...” - Ap 20.15; Fp 4.3.  
“...o Pai... do qual toda a família leve o nome...” - Ef 3.13-14; 2.19.  
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' ...recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba-Pai'  
'...somos...herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo...” Rm 8.14-17; Gl 4.7. 

#Como os bebês, ao nascer, não somos capazes de perceber essas realidades.  
A compreensão – da existência, da amplitude e da profundidade do significado delas vem aos 
poucos, à medida em que formos crescendo, Jo 16.12–14. 

Falando em crescer... Qual a diferença entre uma boneca e um bebê?  
Ambos podem ser tratados da mesma maneira... mas os resultados não são os mesmos 
A VIDA é que faz diferença! 
 
A vida no bebê transforma os alimentos e cuidados em crescimento e saúde.  
Vida é dom de Deus. Assim, o Espírito Santo, dom de Deus que está no cristão,  
fará com que a Palavra que lida diariamente redunde em crescimento  
1 Pe 2.2; Hb 5.12-14; Jo 14.16–17; Ef 2.21-22.  
O importante agora é conferirmos com o Gabarito da Palavra, At 17.11  
tanto nossa vida bem como tudo o que as pessoas nos disserem. 

04-  CONHECENDO O  ESPÍRITO SANTO 
 
O  que a Bíblia diz dEle! Não o que 'rola' por aí... 
- Gênesis 1.2 ........... Obra de restauração - (regeneração)  
- Joel 2.28 ................ É derramado por Deus  
- Salmos 139.7.........  Ninguém se ausenta de Sua presença  
- Isaías 59.19...........  Arvora Sua bandeira contra o inimigo  
- Isaías 63.10............ Contristado, torna-se nosso inimigo  peleja contra nós 
- Zacarias 4.6...........  “Não por força” – segredo da vitória 
- Mateus 3.16...........   É Deus 
- Lucas 12.12...........   Testemunha 
- João 14.26.............   Consola / ensina / lembra 
- João 15.26 .............  Testifica 
- João 16.13-14.........  Guia / glorifica a Jesus / anuncia 
- João 16.7-11...........  Convence 
- Atos 1.8 ................... Faz-nos testemunhar de Jesus 
- Romanos 8.2...........  Livra 
- Romanos 8.14-15.... Torna-nos filhos de Deus 
- 1Coríntios 2.10-15.... Revela / penetra / torna conhecido / compara 
- 1Coríntios 3.16 ........ Habita em nós 
- 1Coríntios 6.19-20... . Faz-nos templo de Deus 
 -  2Coríntios 3.17 ........Liberta 
- Gálatas 5.16-17......... Contende (milita contra a carne) 
- Gálatas 5.22 ..............Produz fruto 
- Efésios 1.13..............  Sela  
- Efésios 4.23............... Renova (Rm 12.1-2) 
- Efésios 4.32............... Entristece-se (I Jo 1.7, 3.19; Ap 7.14) 
- Efésios 5.18 ...............Enche-nos (Ef 6.17; Mt 12.43-45) 
= 1Tess 5.19-  Pode ser extinguido = tornar-se  inoperante. Como? 
                        Ao dizermos: 'Já vou...' (e nunca vai!) 'Não tenho tempo' 'Vão rejeitar-me'  
                                               'Eles não querem saber' 'Tem um jeito melhor' (e nunca faz)  
                                                'Eles vão fazer cara feia' 'Não tenho jeito'  
- Tito 3.5-6 ................   Regeneração / renovação / abundância 
- 2 Pedro 1.21............. Inspirou as Escrituras 
- 1 João 3.24..............  Revela o Filho (I Jo 4.1-2)  
- 1 João 5.6-8............  Testifica 
- Judas 20..................  Influencia 
- Apoc23.17 ............... Chama          # Ler também Lucas 11.9-13 e Ezequiel 36.24-28 

05-  QUEM SOMOS EM CRISTO _  conforme carta aos Efésios. 
                  Ler e copiar um ou mais versículos por dia, meditando no que significam. 
Abençoados  ( 1.3)  Eleitos, Adotados ( 1.5 )  Agradáveis a Deus  ( 1.6 ) Remidos, 1.7  
     Feitos herança ( 1.11 )  Selados com Espírito Santo ( 1.13 )  Opera em nós, 1.19  
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Vivificados   ( 2.1 e 5 )  Ressuscitados  ( 2.6 )  Agraciados ( 2.7 ) Plano individual, 2.10  
     Fomos aproximados a Deus( 2.13 )  Reconciliados  ( 2.16 )  Temos acesso ao Pai, 2.18  
         Somos cidadãos dos céus ( 2.19)   Somos da família de Deus, crescemos, 2.21, 22  
                                                                  - porque edificados pelo Espírito Santo 
Somos participantes da promessa, 3.6  
   Temos ousadia para entrar no santuário, 3.12 ,  Hb 10.19   
          Temos o nome da família, 3.15 
              Somos célula do corpo de Cristo, 4.16  
                 Recebemos dons para edificação do corpo, 4.11, 12. 
                                       Dom é avental, não pedestal! (para servir, não se exibir!) 
 
Por causa de todos esses FATOS ESPIRITUAIS que se tornaram realidade para você,  
        - em Cristo, quando nasceu de novo ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor...  
 
A partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo passa a mostrar como se deve  
                                      ANDAR de modo digno da nova posição, em Cristo.  
Não somos mais como qualquer outra pessoa deste mundo.Somos especiais, somos filhos de 
Deus: pertencemos a uma família celestial, temos um nome a zelar.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Quando 'cai a ficha' sobre a grandiosidade espiritual do que é SER feito filho de Deus, Jo 1.12 a 
conseqüência é uma enorme revolução em nosso modo de SER e de VIVER.  
Você já experimentou essa transformação em seu viver ?  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A Bíblia também mostra o que éramos antes...  
mas agora, que somos filhos de Deus, as coisas são diferentes. 

06-  ANTES... MAS AGORA... 
Outrora éreis trevas.............. Mas agora sois luz no Senhor, Ef 5.8. 
                                               Cristo engrandecido no meu corpo, Fp 1.20. 

• Estranhos, inimigos de Deus.....Mas agora,vos reconciliou, Cl 1.21. 
• Mortos nos seus pecados...... Agora perdoados, vivificados, Cl 2.13. 

Portanto, buscai, pensai, mortificai, Cl 3.1. 
• Outrora andastes em............ Mas agora, despojai-vos... Cl 3.8. 
• Noutro tempo ele te foi inútil... Mas agora é útil a mim e a ti, Fm 11. 

Mudança evidente: 
noutro tempo não éreis povo.....           mas agora sois povo de Deus, 1 Pe 2.10. 
 não tínheis alcançado misericórdia... .mas agora alcançastes misericórdia 
                                                               Sois raça eleita, geração santa, 1 Pe 2.9. 
                                                                    ler o versículo todo 2.25 # 

Algumas diretrizes básicas da Palavra 
 
 “GABARITOS” são para conferirmos nossas opções, com as corretas - num exame - ou para 
mantermos sempre o mesmo padrão - ao fazermos uma peça muitas vezes.  
A Bíblia é o Gabarito do cristão. Precisamos conhecê-la para nos adequar à nossa nova vida e 
posição - Rm 12.1-2. 
 
6.1 . Novo padrão 
        > Bem-aventurado o homem que não anda... – como todo o mundo... - Sl 1.1-2, antes tem o   
                                        seu prazer na lei do Senhor e na Sua lei. Medita de dia e de noite” 
                Veja o perfil... dos ímpios nos Salmos 10.2-11, 13; 36.1-3; 50.16-21. 
                                       dos justos nos Salmos 15; 24.3-6. 
       >   Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há... o mundo passa...  
                    porém quem  faz a vontade de Deus permanece para sempre - 1 Jo 2.15-17. 
      >  “Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça' - Mt 6.33. 
      >  “Transformai-vos pela renovação da vossa mente, 
                     para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” - Rm 12.1-2  
 
6.2. Novo conflito - a carne milita contra o Espírito e vice-versa - Gl 5.16-26   
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6.3   Novidade: há vitória! Mas há que se observe certos princípios - Rm 8.2. 
A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Bom exemplo é - 
Leis da Aerodinâmica X Leis da Gravidade  
# Porque um avião permanece no ar ou cai? Determinação, disciplina, auto-controle - ajudam 
mas não resolvem. É impossível alguém tirar um braço de ferro consigo mesmo. A luta contra a 
carne é 'braço de ferro' em que Jesus é Vencedor! Clame a Ele. 

6.4 . Novo modo de andar *** DETALHES ABAIXO 
       . Os 'dois pés' do cristão - Ef 4.30-32; 1 Jo 1.7. 
          1   Andar na Luz = falar a verdade no íntimo Jo 3.19–21; Sl 51.6; 
          2   Andar em amor, derramado pelo Espírito - Jo 13.35; Rm 5.5; Gl 5.22. 
          3   Olhando p/ Jesus, não p/ as pessoas - Jo 21.22; Hb 12.2; 4.13; Rm 14.12-13 
 

6.5. Novo relacionamento com as pessoas Mt 5.43, 22.39; Mc 12.31; Rm 13.9 
         
       1. “Amarás ao próximo como a ti mesmo - Gl 5.14; Tg 2.8; Lc 10.27. 
              'O amor cobre multidão de pecados”, no sentido de que não os descobre, 
                   falando deles ou acusando - Pv 10.12 e 4.7 .  
 
       2.   Mantém as vias de comunicação abertas - Mt 5.23-24. 
             Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão”. 
 
       3.  Não “cria caso...” se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. 
             Segui a paz com todos... quanto ao próximo e - Hb 12.14; Rm 12.18.  
                  '...a santificação ,no seu íntimo, sem a qual ninguém verá o Senhor”  
      4.  Exerce o perdão, momento a momento, com discrição - Mt 18.15. 
           ‘Se teu irmão pecar contra ti, vai argüi-lo entre ti ele só - Mt 18.21-22. 
               “Quantas vezes? Até 70 vezes 7 'num dia'' -Mt 18.23-35. 
                  ‘ Perdoa-nos...como perdoamos a todo o que nos deve” Lc 11.4; Mt 9.6-15. 
                     ‘ Perdoando uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou” Ef 4.32 
                          ‘Ora pelo  ofensor , 1 João 5.19 

6.6   Novo relacionamento com inimigos:  “nenhuma autoridade se do céu...”João 19.11             
        1  amor é  atitude de caráter, não é sentimento   
        2  perdoa(não fica com raiva)    não se vinga  Rm 12.19  
                                                              não se alegrar com o mal do ofensor ,   Pv 24.17 – 18 
       3  ORA 1 João 5.19 _ busca reconciliação  Mt 5 .44 

     ( P ) sigla de princípio espiritual ilustrado pelos princípios físicos 
             ‘ Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor,  
                   - faz até que s/inimigo tenha paz com ele'   Pv 16. 7, Sl 81. 13-  
 
6.7  Cristãos não possuem garantia de nunca mais cometerem erros - 1 Co 10.12 
       Adverte:     SE está em pé, veja que não caia - 1 Co 10.12. 
       E se cair? Ainda que caia, não ficará prostrado o Senhor o sustém - Sl 37.24.  
                          O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos  
                             Sete vezes cairá o justo e se levantará - Pv 24.16; Sl 145.14.  
       O que fazer? 'se confessarmos...pecados, Ele é fiel e Justo para perdoar...' 
                             >   confessa e 'e deixa “ Pv 28.13 1Jo 1.9- 2.2 
 

07  QUANTO CUSTOU?  
 
  Realmente, Deus é Maravilhoso! 
  Enquanto o mundo e os que nos rodeiam – até mesmo cristãos – ficam espreitando para 
notar    
    - algum deslize ou fazem de tudo para nos derrubar... Sl 118.13  
 “com força me impeliste para me fazeres cair'. É p’ra valer mesmo! Não estão brincando! 
    O Senhor ajuda... O único que teria direito de acabar conosco... 
        Deus ajuda, sustém, levanta! E ainda perdoa, apaga as transgressões, restaura. 
           O que é graça ( favor imerecido)  para nós, custou muito caro para Deus 
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                   #  não confundir  graça de Deus com  oferta grátis, de graça 
- Custou o risco de criar o homem com capacidade de escolher, de decidir ... 
 - Custou ser realista a ponto de considerar que poderia haver má escolha. 
   - Custou antecipar a restauração do estrago, “bolando” o plano da Salvação. 
      - Custou a decepção, a indignação, de ver Sua criatura se voltar contra Ele. 
         - Custou ter de ir vencendo as etapas da execução do plano Redentor, enquanto 
acudia e  
                        - ensinava a Humanidade decaída, rebelde, escrava do pecado, contumaz. 
             - Custou ter de ser Fiel a Si mesmo. Custou ter de enviar Seu Filho. 
                *Custou a Jesus ter de vir, vencer onde fracassamos e morrer por isso.Morte 
horrível! 
                 - Custou ao Pai separar-Se de Seu Filho - como cortar a própria mão - sabendo 
que era para 'moê-lO' pelas nossas iniqüidades = caminhos tortos. Is 53.4-6, 10 
                   - Custou fazer cair sobre Jesus todo o ardor de Sua justa ira, para nos isentar  
Fez tudo isso porque Ele quis. Quis ter você de volta para Ele ... 
por saber ser esse o único modo de não perder você, vendo-o sofrer para sempre! 

Ó Deus, graças por Tua salvação ! Como é possível ser o mesmo... depois de tudo isso?  

Obs:   ESCLARECENDO SOBRE  UM NOVO MODO DE ANDAR   
           Andar requer dois pés : vai se apoiando ora em um, ora no outro 
          Os 'dois pés' do cristão são dois textos básicos :  
               ora se apóia em  Ef 4.30-32,  ora se apóia em .1 Jo 1.7 
 
ora em Ef 4.30-32  '...não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da 
redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda a 
malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos 
outros como também Deus em Cristo vos perdoou”. 
 
ora em 1 João 1.7 se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os  
                                 outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos [purifica] de todo pecado. 
1- Andar na luz: fala para Deus a verdade  que há em seu íntimo, momento a momento 
                            Ex: pai,estou irritado...cansado...triste...toma nas Tuas mãos...  
Se andarmos na luz, como Ele na luz está... Deus é luz e nele não há trevas nenhuma 
                      >   'Quem pratica a verdade aproxima-se da luz' - João 3.19-21. 
                      # para nos aproximarmos de Deus que é  luz, precisamos praticar a verdade 
Não apenas falar a verdade mas viver uma vida transparente sem nenhuma coisa falsa 
                      >    'Eis que amas a verdade no íntimo...' - Sl 51.6. 
 
2- Andar em amor  ( ver linl 'amar é...' 'Amor, crachá do cristão') Jo 13.35. 
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros”. 
 
O amor é ( sim)  paciente e sofredor, benigno, 1 Co 13.4-7 (atualizada e corrigida) 
Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.... jamais acaba, nunca falha 
 
O amor não  arde em ciúmes ou não é invejoso / não se ufana ou não soberbo 
não trata c/leviandade nem é inconveniente/ não se ensoberbece  
não inconveniente nem indecente/ não busca seus interesses 
não se exaspera nem se irrita/ não se ressente do mal nem suspeita mal 
 
Amar é atitude, não é sentimento! 
O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito - Rm 5.5; Gl 5.22  
 
3  Andar olhando  para Jesus, não para as outras pessoas - Hb 12.2; Jo 21.22. 
               “Olhando firmemente para Jesus...” Hb 12.2  
                   “...quanto a ti, segue-me” João 21.22  
                          “Não nos julguemos mais“ Mt 7.1 
                              “cada um dará contas de si' Rm 14.12-13  
                                    Tome você o propósito de não ser tropeço ou escândalo ao irmão,  
                                        lembrando sempre que perfeito, só Jesus! 

Obs;   Cristãos não possuem garantia de nunca mais cometerem erros ,  1 Co 10.12 
         Se pecar ?  confessa !  SE confessarmos os nossos pecados    > 1 Jo 1.9 a 2.2. 
                             Ele é Fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça'.  
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         Adverte:     SE está em pé, veja :  não caia - 1 Co 10.12. 
         E se cair?   Ainda que caia, não ficará prostrado o Senhor o sustém - Sl 37.24.                                   
                               O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos 
                                  Sete vezes cairá o justo e se levantará - Pv 24.16; Sl 145.14. 

  08     NOVIDADE DE VIDA 
            Quem  você  é ? Será a sua imagem refletida no espelho? Essa imagem é o seu corpo.  
                É como uma roupa ou equipamento que Deus lhe deu para viver neste mundo. 
Na realidade, você é um ser eterno desde o momento em que passou a existir e, mesmo quando 
for despojado de seu 'equipamento' - pela morte - continuará pensando, sentindo, querendo... 
exatamente as mesmas coisas - Lc 16.23-24. 
                        Você  é  o que há em seu íntimo. O que costuma haver lá? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sentimentos comuns a todos os seres humanos costumam determinar a maioria de suas ações 
e atitudes,: Medo, Ansiedade, Ira e Sentimentos de inferioridade, inveja.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Bíblia mostra caminho para romper com tudo isso: 2 Coríntios 5.17, 
            'Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram 
                            eis que se fizeram novas' (eis que tudo se fez novo). 
O Senhor quer  operar  em nosso íntimo:    Ezequiel 36.26-27  
  E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o coração de 
pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu Espírito, e 
farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis”. 
 
 * Mas o Senhor não invade... espera que você dê licença e peça para Ele agir 
                             Hb 10.16-17; Is 1.19; Mt 7.7; Ap 3.20. 
O que Deus quer tirar de nós e o que Deus quer colocar em nós? 
                   Ele quer fazer uma obra de renovação, Rm 12.1-2  

8.1   MEDO   versus  FÉ 
*Certos estados de loucura fazem com que a pessoa perca a noção de perigo. Não há medo. 
Normalmente, o medo paralisa  ou nos faz correr desabaladamente. O homem tem medo desde 
a queda: Do que você tem medo? A reação natural é fuga ou acusação, Gn 3.10-17.  
    Todos os meios de fuga são ineficazes, desde dormir demais até às drogas. 
      *Satanás utiliza esse sentimento para escravizar - Hb 2.15  
          -  e para deixar o ser humano exaurido, desanimado, frustrado.  
* É preciso entender que há um certo tipo de medo que conduz à auto-preservação, evitando 
acidentes e protegendo a saúde. Neste caso, cuidado  é o termo correto,  Sl 55.22 
*Convém lembrar que doenças mentais podem alterar essa noção de perigo e o instinto de auto-
preservação, exarcebando o medo em outras áreas: síndrome de pânico   
          O medo a que nos referimos é aquele medo normal que toma conta de nosso íntimo  
             - e estraga nossas vidas. Esse medo não vem de Deus - 2 Tm 1.7; Rm 8.15.  
                - Jó disse: “O que eu temia, me veio...” 3.25. 
*Que princípios espirituais se escondem atrás do medo? Deus sabe ! Dt 29.29.  
*A única solução para o medo é olhá-lo de frente, faça uma lista dos seus...  
     Essa lista deve funcionar como uma mola propulsora que ativa sua fé em Deus, 
        de forma a substituir o medo por uma vida de fé dinâmica e autentica. A fé que leva a agir. 
           Deus quer substituir MEDO por FÉ atuante que nos leve a agir conforme a Palavra. 
 
*Não precisamos de mais fé; precisamos usar a que temos, Rm 12.3; Mt 17.20. 
* É preciso decidir a quem você vai entregar o controle de sua vida, Rm 6.16,  
                    # essa entrega precisa ser total,   Rm 12.1-3. 
* À  medida que se conhece a  Deus pela Sua palavra (Sl 93.1)vai ficando mais fácil exercer a fé      
   Confiança em Deus se  desenvolve  na mesma proporção em que se for conhecendo  a Deus,      
      Sua fidelidade e suficiência. Leia Hebreus 11 e verá como a fé levou pessoas a agirem com 
determinação e perseverança, pois a fé libera energia física e mental.  
                    #  Em medicina isso é provado pelos placebos. 
*O segredo está em olhar só para Jesus, desviando a atenção das circunstâncias ou  pessoas.      
       Outros já foram vitoriosos assim: Hebreus 12.2-3 
          Não temos de ficar com medo - Is 61.1-3; Sl 56.3.  
*Jesus é o Verbo, é a Palavra de Deus. “E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e 
o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus” - Ap 19.13; João 1.1-3. 
 
* Olhar para Jesus significa colocar os olhos em Sua Palavra – a Bíblia. 
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Obs.: ouvi dizer que, na Bíblia, está escrito 365 vezes “Não temas...”. Cada vez que acho uma, 
anoto no rodapé da página. Comece hoje sua própria coleção  ! 
 
8.2   ANSIEDADE versus VIDA EFETIVA de ORAÇÃO 
* O que costuma preocupar você ? A ansiedade corrói como ferrugem. Lateja em nosso íntimo.    
     Rouba o momento presente e desgasta o indivíduo em sua totalidade física e mental. 
       A ansiedade é um fardo. É totalmente inútil, é pecado e é um hábito, portanto 
                            #  você pode livrar-se da ansiedade.  
* Não depende das circunstância mas de sua atitude diante delas - Sl 66.18. 
      Essa atitude será determinada pelo estado de sua comunhão com Deus - Sl 5.4. 
*É preciso cuidar para que: nada interrompa sua comunhão com Deus - Sl 32.5. 
                          #  nada entristeça o Espírito Santo - Ef 4.30-32; 1 Jo 1.7. 
* É preciso confirmar a cada instante nossa entrega a Deus, o Todo Poderoso. 
       Por isso se diz andar com Deus :  é passo a passo, momento a momento  
                         # requer objetivo, decisão, determinação, constância.  
*Deus quer substituir a ansiedade por uma vida efetiva de oração, 1Ts 5.17; Fp 4.6-7. 
 *Existem certos princípios  ( P ) a serem observados: 
  Só temos acesso a Deus pelo sangue de Jesus - Hb 10.19. 
    Precisam ser feitas em nome de Jesus. Ele faria tal oração? João 14.13. 
      Precisamos da ajuda do Espírito Santo - Rm 8.26-27.  
         É preciso estar andando 'na luz' - 1 Jo 1.7; Ef 4.3; 3.21 . 
           É preciso estar guardando Sua Palavra - 14.21.  
Observados esses princípios, as orações brotarão espontâneamente,resultantes da comunhão 
com Deus e com os irmãos, 1Jo 3.22; Mt 5.23; 18.18-20; Tg 5.16. 15.7? 
As orações devem ser: Espontâneas – verificar parágrafo anterior. 
                                      Específicas – Tg 4.2  
                                      Intercessoras – Jó 42.10; Gl 6.2; Fp 2.20-21.  
                                     Constantes – 1 Ts 5.17; Mt 26.41; Ef 6.18-20. 
*Obs.: Estamos vendo alguns princípios da Palavra sobre a oração. 
             Deus atende a quem quer, como quer ;ex: a mãe atende o bebê quando ele chora. 
                Muitas vezes atendemos às necessidades dos filhos sem que eles nos peçam.  
* Nos Salmos há muitas referências ao clamor do pobre, necessitado, aflito, órfão, viúva etc. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
A Palavra nos mostra uma vida de oração mais abrangente, além do 'Me dá...', 'Preciso...'. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* Deus tem expectativas  em relação aos seus filhos: Hebreus 6.9 
    '...de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação...'.  
* Deus quer ter licença para operar em seu íntimo, para trazer esses versículos à sua realidade 
do dia a dia. Ou você pensa que estão escritos na Bíblia como meras palavras de linda utopia ?  
      ‘ O que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoara’  Fp 1.6 
             'Deus opera em vós o querer e o realizar” - Fp 2.13. 
                     “...operando em vós o que perante Ele é agradável” - Hebreus 13.21.# 

 8.3   IRA    versus  ACEITAÇÃO DE SI MESMO  e  PERDÃO  
        “Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira” - Ef 4.26. 
Deus nos ensina a lidar com o sentimento da ira, pois sabe que, mesmo sendo cristãos, não 
deixaremos de senti-la. O que fazer com ela? 

Não deixe que o sentimento de ódio o domine a ponto de levá-lo a agir de modo diferente do 
padrão de Deus para seus filhos. Quem tem domínio sobre você? É preciso decidir...  
       ‘ o pecado não terá domínio sobre vós’   Romanos 6.14  
  Para que essa palavra se torne realidade em seu vier,  precisa admitir que não pode fazer nada 
por si próprio. Já viu alguém disputar um braço de ferro consigo mesmo? Jesus venceu a 
força da carne durante toda Sua vida, até à cruz, até à morte! - Jo 12.27; Mt 26.41-42; Is 53.7.   
           No momento da Ira é preciso clamar - “Jesus, sê Vencedor em mim”. 
 É a hora do ‘braço de ferro’  quando o Espírito Santo fará valer a realidade de Romanos 8.2  
    “A lei do Espírito de Vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte”.  

São duas forças tremendas que se opõem, que se confrontam, até que... a mais forte obrigue a 
outra a ceder. Quem tem sido vencedor em sua vida? 
                        Somos servos de quem nos derrota - 2 Pe 2.19. 
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Deus quer substituir a Ira por Aceitação e Perdão. 
 O que nos impede de aceitar e perdoar? Gn 3.12-13. Desde a queda, há forte determinação no 
ser humano para julgar e condenar o outro mesmo nas formas mais sutis, como crítica ou 
decepção com as pessoas que não agem conforme nosso critério pessoal. Como a ira faz parte 
do ser humano, é preciso a intervenção de Deus para neutralizar essa determinação da 
personalidade. Há libertação pela fé - Ef 1.19. 

• Aceitar é encarar o fato ou pessoa, como é, sem raiva ou amargura. 
• Perdoar é olhar para a pessoa como se nunca nos tivesse magoado  
• Perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva 

 
Cristãos são chamados a amar até os seus inimigos - Mt 5.44  
   O padrão de Deus para o perdão está em Mateus 18.21; Ef 4.32. 
   

Obs 1 : Muitas vezes, não somos capazes de perdoar por estarmos feridos e está doendo !  
Pode ter sido há muito tempo... A ferida pode estar infeccionada mesmo que, aparentemente, já 
esteja cicatrizada. Há também cicatrizes que doem pelo resto da vida. Nesse estado, não somos 
capazes de perdoar, mesmo. Não temos condições. É preciso ir a Jesus, contar tudo a Ele, toda 
a verdade sobre o que há no coração e deixar que Ele cure a ferida através de Sua Palavra - é 
um processo, às vezes demora. 

Obs 2 : O perdão de Deus é diferente do perdão ao próximo.  
             O perdão de Deus é concedido ao pecador  quando há arrependimento e confissão. 
                                      
            O perdão ao  próximo trata da atitude do coração do ofendido, mesmo que o ofensor não 
peça o perdão. Não perdoar rompe a comunhão com  Deus, dá ocasião ao inimigo, 2 Co 2.10-11  
    ‘ perdoa...para que não sejamos vencidos por satanás, pois não ignoramos seus ardis’   
Não perdoar é tomar o lugar de Deus : julgando, condenando, retribuindo, ‘matando’   
       - Perdoar o inimigo ou  ofensor é entregar  tudo  nas mãos de Deus : Hb 10.30 
                             ‘ Minha   é a vingança,diz o Senhor, Eu retribuirei’    
 Perdoar o próximo não é justificar o ofensor.  Só Deus pode justificar : havendo arrependimento 
e confissão , o justo juízo de Deus sobre aquele pecado cai em Jesus o que isenta o 
pecador arrependido de ser condenado pelo pecado: por isso, ele pode ser  perdoado 

A Palavra é o meio pelo qual o Espírito traz Jesus à medida de cada necessidade - Sl 23.3, 19.7      
      A  Palavra  restaura = refrigera (Corr). Revela-nos Jesus - 1 Co 2.12. 

8.4   INFERIORIDADE   POR EQUILIBRADA ACEITAÇÃO  DE  SI   MESMO 

   Sentimento de inferioridade surge ao se comparar seja com outros, seja por  padrões 
estabelecidos pela sociedade, grupo ou família. Pior é quando tais padrões são incorporados de 
tal forma à personalidade que a pessoa passa a cobrar-se. Não se enquadrar no desejável 
estabelecido, gera falta de senso de valor que, interiorizado, pode levar à depressão ou rebeldia. 

Sentindo-se inferiores, inadequadas, as pessoas podem se tornar desconfiadas, críticas, 
negativas ou aparentar superioridade (como disfarce ou defesa). Lendo o Salmo 73, observamos 
que inveja e depressão sugiram do confronto com critérios enganosos. E isso durou “até que 
entrei no santuário“ - Sl 73.17. 

Quando Deus está no lugar que Lhe é devido, todas as coisas passam a ocupar seus devidos 
lugares, até o conceito sobre nós mesmos. 

Deus quer substituir inferioridade por auto-aceitação. Deus ama você - Rm 5.8, Jesus cobriu a 
distância que nos separa de Deus, seja ela qual for - Rm 5.21; I Pe 3.18. 

• Deus não tem ilusões a nosso respeito - Sl 103.14. 
• Ele nos faz “agradáveis a Si no Amado” - Ef 1.6. 
• Alto preço Jesus pagou para libertá-lo, também desse seu sentimento de inferioridade - 

Jo 8.32; I Pe 1.18-19; Ap 5.9-10. 
• Deus adota você - Jo 1.12; Rm 8.15. 
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• Torna-o Seu herdeiro, juntamente com Cristo, o Filho legítimo - Rm 8.17. 
• Tem um plano para você - Ef 2.10; Jr 29.11. 
• Está disposto a investir tempo e trabalho em você - Fp 1.6; Hb 13.31. 
• “Tem cuidado de vós” - 1 Pe 5.7. 
• Jesus vive para interceder por você - Hb 7.25. 

Isto é apenas o começo, há muito mais para você mesmo descobrir na Bíblia. 

TOME POSSE DO QUE JÁ É SEU ! 

Obs.: Este estudo sobre Novidade de Vida teve por base o livro “Perfume da Beleza”, esgotado 
cerca de 15 anos ou mais, da Ed Vida - Joyce Landorf.# 

09    POR QUE CULTO DOMÉSTICO? 
 
Tendo sido feitos filhos de Deus, pela fé em Cristo, recebemos uma nova vida que tem como 
Gabarito a Palavra de Deus, não mais o padrão do mundo.Para se adquirir um hábito, precisa 
repetir 35 vezes seguidas !  , João 1.12     2 Co 5.17   Rm 12.1-2    Sl 1.1-3   
Culto doméstico é hábito que deverá ser adquirido e desenvolvido pelo verdadeiro cristão assim 
como o  recém nascido precisa ser alimentado para crescer  saudável :’ desejai como meninos 
recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação’  1Pe 2.2 

RESUMO: 

• Orar cada HOJE - Mt 6.9-13. 
• Prevenir situações - Sl 32.6. 
• Um novo sistema de vida - 1 Pe 2.11. 
• O exercício da vida cristã 
• Propriedade do Senhor - 1 Co 6.19-20. 
• Quando 2 ou 3 concordam... Mt 18.18-20. 
• Séria advertência - Mt 12.43-45. 

O culto doméstico não substitui o tempo a sós com Deus. Quanto tempo é 10% do seu dia? 

Explicando cada ítem. 

Orar cada dia, indicado pela palavra HOJE, não como reza mas, para lembrar os princípios que 
a tornam operante - Mt 6.9–13. 

Prevenir situações conforme orientação da Palavra: 

• ”todo aquele que é santo orará a Ti a tempo... - Sl 32.6. 
• “Cheguemos... a fim de sermos ajudados em tempo oportuno” - Hb 4.16. 
• Jesus avisa a Pedro “Eu roguei por ti...” - Lc 22.32. 
• Apesar de não sermos do mundo, estamos no mundo - João 17.14-15. 
• E o mundo jaz = existe e permanece sem Vida - no maligno! 1 Jo 5.19. 
• Por isso, o cristão sofre muitos tipos de oposição e rejeição - 2 Tm 3.12. 
• Até mesmo dentre os cristãos “convencidos” = ”joio no meio do trigo” - Gl 4.29; Mt 13.25. 

Um novo sistema de vida  
No fundo do mar, o mergulhador precisa do oxigênio da atmosfera porque seu sistema 
respiratório é diferente do sistema respiratório dos peixes.  

O sistema de vida do cristão é diferente do sistema de “vida” do mundo, e por isso precisa estar 
constantemente ligado a Deus para ter condições de atuar num meio que não é o seu natural. 
Desde o momento em que aceita Jesus como seu Salvador, o cristão pertence ao céu, vivendo 
neste mundo como peregrino - 1 Pe 2.11; Hb 1.3 - para cumprir a vontade de Deus, aguardando 
a Jesus - 1 Tess 1.9-10. 
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O culto doméstico é o momento em que, cada dia, tomamos posição, reafirmamos nossa fé e 
esperança, como soldados que, cada manhã, se apresentam ao seu superior para receber as 
ordens do dia. 

• “pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei” - Sl 5.3; Rm 12.1-2. 
• Pelo culto doméstico levamos nossas circunstâncias a Deus - Fp 4.6. 
• Trazemos Deus às nossas circunstâncias - Mt 18.20. 
• Pondo-as todas sob a soberania de Jesus - Hb 2.8; Sl 93.1. 
• Para exercer a vida cristã = privilégio com responsabilidade. 
• Para o marido, é a ocasião em que exercita sua função de sacerdote do lar - Dt 6.5-9. 

Uma forma prática de exercer a vida cristã é a realização diária do culto doméstico. Se você 
tivesse sido nomeado para certa função, começaria a gastar com base no seu novo salário sem, 
no entanto, comparecer ao seu setor para exercer essa nova função?  

Rebeldia é escolher o que acha melhor para si, independente da orientação de Deus em Sua 
Palavra. Arcar com as conseqüências de suas escolhas é padrão de Deus desde o Édem - “no 
dia em que dele comeres, certamente morrerás” - Gn 2.17; Gn 3.22. 

Não conhecendo a morte, era preciso crer no que Deus dissera, mas... eles escolheram agir 
conforme critério próprio? influenciados pelos argumentos e tendo crido nas palavras da 
“serpente”. Assim, colocaram toda a Humanidade separada de Deus. Pelo culto doméstico, 
retomo e reafirmo o privilégio de viver na dependência do Senhor. 

Somos propriedades de Deus - 1 Co 6.19-20 
É alerta sobre outro fato. “Não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo -que habita 
em vós- proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom 
preço; glorificai pois a Deus no v/corpo, e no v/espírito os quais pertencem a Deus”. 

Jesus pagou o preço de nossa redenção - 1 Pe 1.18-19. Fomos selados com o Espírito Santo 
como garantia de pertencermos a Deus, como é lavrada uma Escritura para efetivar a posse de 
uma propriedade. Agora, é necessário darmos licença ao proprietário para ocupar o que lhe 
pertence. E achamos que fazemos muito quando damos a Deus um cantinho em “nossas” vidas, 
uma “sobra” de nosso tempo... 

O culto doméstico é uma forma real e prática de admitirmos o senhorio de Jesus. Agora, sugiro 
que leia em voz alta o texto de Mateus 18.19-20. 

Se não houvesse nenhum outro motivo, essa promessa seria incentivo mais do que suficiente 
para dois ou três (uma família) se reunirem para orar e “descontar” as riquezas de possibilidades 
que ela nos oferece. “O que concordarem na terra, será feito nos céus”. Puxa! Você já se 
conscientizou de tudo quanto isso significa? 

Uma séria advertência - Mt 12.43-45. 
Nesta criação, no sistema em que vivemos, não existe o vácuo, todo espaço desocupado será 
automaticamente preenchido. O que isso significa? Libertos, lavados pelo sangue de Jesus - Ap 
1.5; Tt 3.5 - fomos “adornados” com a possibilidade de uma vida nova - 2 Co 5.17. Efésios 5.18 
exorta “Enchei-vos do Espírito”.  

Há os que não se interessam em ocupar seu interior com a Palavra de Deus, não se interessam 
em saber se seu novo hóspede, o Espírito Santo, com O qual fomos selados - Ef 1.13, está 
contente ou entristecido - Ef 4.30-32. 

Efésios 4.27 adverte: “Não deis lugar ao Diabo” - Ef 4.30–32; 1 Jo 1.7. 

Quando não ligamos em confessar os pecados que entristecem o Espírito Santo Quando não 
ligamos em obedecer à orientação de Deus buscando estar cheio do Espírito Santo, podemos 
ter certeza de que o inimigo logo vai tratar de ocupar o lugar que não foi trazido a Jesus para ser 
ocupado por Ele. 
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A diferença consiste em Jesus não invade. Ele está “à porta e bate” - Ap 3.20. Espera ser 
convidado, enquanto o inimigo invade, sorrateiramente, sem cerimônias, atraindo e seduzindo, 
instalando-se. Ele é usurpador desde o começo - Ez 28; Is 14. 

Se Deus não tiver o primeiro lugar no seu tempo, nunca terá o primeiro lugar em sua vida. 

Obs.: o culto doméstico não substitui o tempo a sós com Deus. 

10   O ATUAR  DO ESPÍRITO SANTO    
 
Não há cristão verdadeiro sem o atuar do Espírito Santo. 
          Há trigo e... joio ( Mt 13.5 ) ímpíos ( Sl 50.16-22)  bastardos ( Hb 12.8) 

• Só o Espírito Santo torna eficaz o testemunho de Jesus. 
• Só o Espírito Santo conhece como alcançar, atingir, o coração de alguém. 
• Só o Espírito Santo tem o poder de transformar pessoas. Nós apenas alcançamos os 

olhos, os ouvidos e a mente natural, porém o Espírito Santo dá o entendimento 
espiritual, glorifica a Jesus, convence, ensina, faz lembrar - 1 Co 2.14; Jo 14.26, 16.14. 

Quem ensina, precisa da atuação do poder do Espírito Santo em sua própria vida, senão o 
alcance da mensagem será apenas superficial - olhos, ouvidos, mente natural. 

Primeiro, é preciso que o Espírito Santo tenha licença para atuar em alguém para então atuar 
através dele, atingindo os ouvintes. 

O cristão tradicional, em geral, evita falar na atuação e no poder do Espírito Santo. Limita-se a 
Efésios 1.13, onde se lê que o cristão é selado com Espírito Santo, mas, no entanto, a Palavra 
diz mais: 

• Ef 3.16 - corroborados 
• 4.11 - dons 
• 5.9 - fruto 
• 6.10 - fortalecido 
• 6.17-18 - espada /oração 
• Há imperativos quanto ao nosso relacionamento com o Espírito Santo. 
• Gl 5.16 e 26 - ”andai em Espírito... sem cobiçar vã glória, sem irritar, sem invejar”. 
• Ef 4.30-32 - ”não entristecer o Espírito Santo”.  

Longe de vós toda amargura, em todas suas formas sutis de ironia ou sarcasmo, 
 cólera, ira, gritaria - aquela comum, audível e a que chamo de 'síndrome do disco 
rachado'. Toda forma de pensamentos viciosos, acionada toda vez que meus direitos 
são violados ou minhas necessidades não são atendidas. 

• blasfêmia - Pode um cristão blasfemar? Esclareceu-me o Salmo 10.13 (corr). “Por que 
blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu não inquirirás?” 
Sim, toda vez que achamos que Deus não está 'nem aí', 'Não vê isso?' Blasfemamos 
quando pensamos que as pessoas fazem o que bem entendem e saem impunes e 
ilesas. 

• toda a malícia - o que o dicionário diz? é intenção maldosa. Puxa! 
Longe de vós toda intenção maldosa! Antes, sêde uns para com os outros - é importante 
e necessário que haja reciprocidade...  

Antes sêde... benignos = pessoas com quem é tão bom falar com elas, enquanto há outras não 
benignas, que estragam qualquer momento de alegria. 

Misericordiosos - é o oposto do que costumamos ser pois, num instante, julgamos, 
condenamos, aniquilamos, enterramos sob uma lápide que diz “Não tem jeito!” “Para mim, 
morreu!”. 

Perdoando - veja bem, é presente contínuo. É atitude constante do coração. 
                      Tão diferente daquela atitude constante de ressentimento por tudo e por nada 
                        “Como pôde fazer isso, COMIGO!” 
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O padrão de Deus realmente é muito superior ao nosso. Essas coisas corriqueiras do cotidiano 
que acontecem em nosso íntimo sem que nem as percebamos, entristecem o Espírito Santo = O 
tornam inoperante como quando se desliga o computador da tomada; Todo o potencial daquele 
modelo de última geração ainda está lá porém, inoperante. 

Também, já deve ter ouvido o caixa do banco dizer: “Caiu o sistema”. 

O que, dessa lista citada acima, tem feito o “seu sistema cair’? 
 
#  Conforme a situação, podemos percorrê-la de cima a baixo, 3 vezes, em segundos, como 
aconteceu certa manhã :  já atrasada para ir trabalhar,  acabei derramando sobre o fogão e até 
no chão - bule, coador e todo o café que coava !  Uma lameira! Imagine limpar tudo... 

CONFESSAR - falar a verdade sobre o que há em nosso coração é o que nos “re-conecta” se 
andarmos na luz... o sangue de Jesus purifica e restabelece a comunhão com o Espírito. 

Ef 5.18-21 - “Enchei-vos...” - para tal, é necessário estar vazio de si mesmo, e limpo! Aqui, 
novamente presente contínuo, para estar falando, louvando, agradecendo e sujeitando-se  
 1 Tess 5.19. ”Não extingais o Espírito” deixando-O falar tantas vezes sem ser obedecido! 

Há um certo receio pois a atuação do poder do Espírito está erroneamente limitada à idéia de 
êxtases, falar em línguas, expulsar demônios, e nós não estamos, muitas vezes, habituados, e 
nem sequer desejamos estar expostos, a estas manifestações do Espírito Santo, sendo, 
portanto inexperientes para discernir o espírito que anima tais manifestações. 

Como é possível distinguir?  
“Foram impedidos pelo Espírito Santo” - At 16.6. - mas Satanás no-lo impediu”- 1 Ts 2.18.  
Há um dom do Espírito Santo que é o dom de discernir os espíritos. Paulo certamente o possuía. 
O Espírito Santo atua hoje da mesma maneira. Mas, como não queremos saber de êxtases, falar 
em línguas e expulsão de demônios, fechamos o coração a todo o atuar do Espírito Santo. 

Vamos abrir a Bíblia e o coração... o que Jesus e a Palavra dizem? - Jo 14.10 e 31. 

Jesus não nos pede senão o que ele mesmo vivenciou... comunhão, dependência, amor a 
Deus e obediência. São sinais de uma vida na plenitude do Espírito Santo. 

Quanto ao Espírito Santo mesmo, 

• “fica conosco para sempre' - Jo 14.16. 
• Vai onde você está. Seu corpo é o templo do Espírito Santo - 1 Co 6.19. 

Você está consciente deste fato? Como usa seu corpo? É o Espírito de Verdade, que chama 
cada coisa pelo seu nome e revela a verdade, inclusive sobre nós mesmos. 

Quando o Espírito nos fala, muitas vezes somos levados a admitir  
       - “ Uau ! Nunca pensei que eu fosse assim...” - Jr 31.19     >  Ef 1.19 
    ‘  a sobre-excelente grandeza do pode de Deus que opera em nós,  os que cremos’ 
 
Jesus falou como seria ao agir do Espírito no verdadeiro cristão:      João 14.26 
‘Mas o Ajudador  ( Consolador) , o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos   
> ensinará todas as coisas, e >  vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito’ 
 
> E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: João16.8 -14 
                                                    do pecado, porque não crêem em mim; 

da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, 
do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 

>   Ainda tenho muito que vos dizer; mas vós não o podeis suportar agora.  Jo 16.13  
 
Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não 
falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. 
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará’  Jo 16.14. 
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João 15.1-2 refere-se a  dar fruto .  Qual o fruto do Espírito?   Gl 5.22. 

Por que costuma-se  pensar em resultado numérico?  
Fruto do Espírito é qualidade de vida. Qual tem sido a “qualidade” de sua vida? Para discernir 
a ‘qualidade “ dos fazedores de sinais, Jesus disse em Mt 7.20:  
“Por seus frutos os conhecereis”. Como o fruto é produzido? Observe a natureza.  
   - Há tempos determinados para plantar, germinar, florescer, produzir, descansar... 

Somos a geração da sopa instantânea e dos aquecidos no micro. Tem quer ser... clic / ok. 

Somos a geração dos cristãos “árvore de natal” em que frutos brilhantes têm de aparecer 
rapidamente para fazer vista aos outros. Repararam nas apresentações dos professores, 
palestrantes ou colaboradores de revistas? É PhD daqui, formado em... dali, com mestrado em... 
Só títulos acadêmicos :  não que sejam irrelevantes  mas não deveria ser a mais importante  
 
qualificação do cristão cf critério da Palavra é : Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos 
falaram a palavra de Deus, > atentando para sua maneira de viver >  imitai-lhes a fé’ ‘Hb 13.7 

Produzir fruto requer poda com a finalidade de melhorar a qualidade do fruto.  
   -  Porém, não queremos ser podados (dói!). É de se admirar que o fruto seja tão mirrado? 

Materialmente falando, vivemos na era da produção em massa. Queremos resultados, 
produção; mais resultados e mais produção. Mais, sempre mais...Tudo bem rápido! 

COM DEUS NÃO É ASSIM... 

• URGE ...  parar de correr... lembra-se do coelho da história da Alice?  
URGE ...  nos determos na presença do Senhor. 

•                 Desligar a TV, levantar mais cedo, parar de olhar o relógio. 
• Vc está correndo para chegar aonde? P’ra quê?  

Se as obras feitas na carne serão consumidas pelo fogo ! 1 Pe 3.10 > 1Co 3.11-16 

• OUSE – orar. “Senhor, quero ser cheio do teu Espírito, 
                 ”Tira tudo o que está impedindo”. Ele  não invade, quer a sua licença. 

• OUSE – ouvir suas próprias palavras para saber quem você realmente é - Lc 6.45-46. 
• OUSE – conferir sua vida com o Gabarito da Palavra. 
• OUSE – vasculhar a Palavra, para conhecer bem a pessoa do Espírito Santo. 
• OUSE – dar licença ao Espírito Santo para atuar com poder em e através de você. 

Ousemos orar ”opera em mim o que perante Ti é agradável” - Hb 13.21. 

FIM 

 


