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NOTA INTRODUTÓRIA  
Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir. Quanta vezes o 
instrutor da autoescola repetiu as mesmas palavras até vc afinal aprendeu: captou, tomou para 
si conseguiu saber e fazer como devido sem o instrutor ao seu lado.  
Receba as repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo. 
(ao encontrá-las feche os olhos e diga o texto de cor: assim, terá fluência ao testemunhar)  
 

01 - CONHECE JESUS _ VOCÊ CONHECE JESUS? Hb 1.1-3  

Havendo Deus antigamente falado...pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho Hb 1.1-3 
Temos ouvido falar de Jesus, mas Ele quer Se revelar a nós pessoalmente Mt 11.27 
 
1- Jesus Cristo é o Descendente prometido em Gn 3.15 > Cl 2.15 
- Que veio esmagar a cabeça da ‘ serpente’ o que se cumpriu na cruz: ‘despojando 
principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz ’’  
 
Na aparente derrota aos olhos humanos, a TREMENDA VITÓRIA sobre as trevas! 
 
2-Jesus é o centro da História: FATO atestado pela DATA em todos os jornais do mundo:  
depois de Jesus contam-se os anos em ordem crescente, 
                            seguidos de AD (Anno Domini) ou dC (depois de Cristo)  
Antes de Cristo (aC) contam-se os anos em ordem decrescente  
 
3-Cristo é o centro de toda a revelação de Deus através das épocas e dos livros da Bíblia.      
‘Deus nosso Salvador... deseja que todos os homens sejam salvos 
- e cheguem ao pleno conhecimento da VERDADE ‘ 1Tm 2.3-6 
’há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, - o qual Se 
deu a Si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo’     
 
Jesus é... Substituto (Is 53) __ Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jo1.29 
                Salvador   Mt 1.21, 18.11, Lc 19.10, 1 Tm 1.15, Hb 7.25, 1 Jõ 4.14 
                Propiciação por nossos pecados, Rm 3.25 ___ Resgatador, Gl 3.13, 1Pe 1.18-19 
                Mediador, 1 Tm 2.5-6 e Hb 9.15 ____________ Ajudador _ Hb 4.16  
                Fiador, e Intercessor, Hb 7.22 e 25___________ Sacerdote, Hb 10.21 
 
Evangelhos revelam facetas de Sua pessoa: Ap 4.7 
Mateus _ Emmanuel = Deus conosco Mt 1.23 o Leão de Judá, Ap 5.5  
              _ filho de Davi com direito ao trono por pai e mãe Lc 3 Mt 1  
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            _ veio para cumprir o que dEle está escrito Mt 21.5,9 
            _ é-Lhe dada toda autoridade no céu e na Terra _ Mt 28.18 
Marcos o servo que atende à humanidade doente e opressa 
 
Lucas: Filho do homem: nascido sem ser pecador por ter sido gerado por Deus, Lc 1.34-35 
             Descendente prometido em Gn 3.15 e nascido de mulher virgem  
Sendo homem, sentia sono_ Lc 8.23, Cansaço _ Jõ 4.6 / Fome, Lc 4.2 / Sede _ Jõ 19.28,  
                           Tinha corpo humano normal _ Jõ19.34 
João _ desde o princípio COM Deus, o Verbo era Deus, João 1. 1-3 
          -  veio para os Seus, mas os Seus não O receberam João 1. 10-12 
          -  sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1. 14 
          -  Ele se fez carne, habitou entre nós  
*Apresenta-Se como o Messias, João 4.25-26  
                          como o Filho de Deus Jo 5.17, 19 – 47 
                          Como o enviado por Deus, Jo 6. 38 -57 / como o vindo do céu, Jó 7.16. 9.4 
                          Como tendo glória e sendo Um com o Pai, Jo 17.5, 21 
 
*Apresenta-Se como Deus Se apresentou no VT: Jeová (YHVH): EU SOU  
EU SOU ..o pão da vida Jõ 6.35,48,51  
                 Luz do mundo, Jo 8.12, 24,28 e 12.46 /  
                 Antes de Abraão Jo 8.58,59 
                 a porta das ovelhas e o Bom Pastor _10.7, 9, 11,14  
                 a ressurreição e a vida Jo 11.25  
                 o Caminho, a Verdade, a Vida 14.6  
                 a Videira verdadeira 15.1, 5 ☺ 
 
*Reconhecido como Deus, o Verbo no Princípio: o Cordeiro de Deus, Jõ 1.1,29 
   o Messias ,o Cristo   ( João 1.41)   Filho de Deus (  Jõ 4.9)  
   Rei de Israel, Senhor e Deus, Lc 23.40,42    Jõ 20.28  
   Esposo, veio do céu, enviado por Deus   João 3.29,31,34   
   Cristo, o Salvador do mundo, João 4.42  
   O Profeta que devia vir _ Jõ 6.14,15 Dt 18.15 
 
Cristo é o que veio esmagar a cabeça da serpente, e foi ferido no processo: 
      Gn 3.15 com Cl 2.15 _ que consumou a obra que veio realizar, João 19.30 
 
Jesus, o Cristo ressuscitou, subiu ao céu, está vivo, At 1.3, 9 Ap 1.18  
            # está vivendo para interceder por nós’ Hb 7.25 
- Tem um corpo glorificado, sem sangue _ Lc 24.39    Jõ 19.34   1 Jõ 5.7-8 
- Vai voltar nas nuvens para buscar Sua Noiva, Lc 24.39 At 1.1-4, 11  
                 1Jo 5.8, Ap 1.18 19.7 (Escatologia)  
- Virá para julgar as |Nações e implantar o Milênio Ap 19 e 20 
 
Testemunhos bíblicos  
(1) João Batista, Jõ 1.29 e 34  
(2) Obras de Cristo, João 5.36   
(3) Profecias do Velho Testamento, Jo 5.39  
(4) o próprio Cristo, Jo 8.14   
(5) Espírito Santo, Jo 15.26- 27  
(6) Testemunhas de Jesus At 1.8, 1Jo 1.1-3 
(7) o próprio Deus-Pai no batismo e transfiguração Mt 17l 
 
Nomes Jesus, Emanuel, o Verbo, a Palavra de Deus  
Títulos Filho de Deus, Filho Amado, Rei dos reis, Senhor dos Senhores 
Atribuições _ Salvador, Fiador, Redentor, Mediador, Advogado 
                      - Intercessor, Senhor e Sumo-sacerdote. 
 
* Somos feitos filhos de Deus pela fé no Seu nome 
SENHOR = é Soberano, Sua soberania precisa ser crida e aceita 
JESUS = a pessoa sem pecado que derramou todo Seu sangue na cruz 
                como preço de nosso resgate 
CRISTO = o Descendente prometido esmaga a cabeça da serpente e  
                 é ferido no processo. Consumou a obra que lhe foi confiada. 
*Como homem, o segundo Adão... escolheu não pecar, ...aprendeu a obediência... 
          Orou: temeu, derramou lágrimas _ no Getsêmane …. 
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Como Filho de Deus _. Em tudo agradou ao Pai...Demonstrou Seu poder...Glorificou Seu 
nome...Refletiu Seu caráter .... Consumou a obra confiada.... Ressuscitou para ser Senhor,  
foi-Lhe dada toda autoridade nos céus /na Terra  
 
Ressuscitado, subiu ao céu. Está assentado à destra da Majestade...Todas as coisas lhe 
foram sujeitas ... até que os inimigos sejam postos por escabelo de Seus pés 
Nome acima de todo nome, VIVENDO para Interceder pelos salvos 
Tem as chaves da morte e do inferno. Aguarda vir nas nuvens 
Virá nas nuvens a buscar Sua Igreja 1Ts .... / ���� Virá para reinar no Milênio Ap 19 
 
No VT, figuras, tipos e profecias sobre o Messias _Exemplos:  
 
Gênesis: vestes de peles, 3 21 Melquisedeque, 14.18   Isaque 22 e 24   José cap. 30-50  
Êxodo: o sangue nas portas, cap. 12   a Rocha, 1Co 10.4,   
Levítico: o sacrifício  
Números: Serpente de bronze, Nm 21.9 > João 3,14-15 / Isaías: Ciro, Is 44.28 e 45.1  
 
Profecias _ muitas, por todo Velho Testamento, requer estudo à parte:  
Gênesis 3.13 e 12;3 / Deuteronômio 18.15 e 18  
Salmos Sl 2 / 22e 23 e ,24 34.20 / 41.9 / 45,68 / 69, 72  
Isaías 9, 11, 42, 49, 50, 53, 61 
Daniel 7.14 e 9.26 / Oséias 11.1 / Miquéias 5.2  
Zacarias 9.9 / 11.12-13 / 13.6-7 Malaquias 3.1 
 
No Velho Testamento, Cristo que Se manifesta nas teofanias como o Anjo do Senhor   
1-   A primeira foi no episódio de Agar, no deserto (Gn 16:7).  
2-   aos patriarcas: Abraão (Gn 22:11,15), Jacó (Gn 31:11-13),  
3-   a Moisés (Êx 3:2), e  
4-   a todos os israelitas :no deserto, Êx 14:19 / Boquim, Jz 2:1,4 
5-   a Balaão, Nm 22:22-36  
6-   em JUÌZES: a Gideão, Jz 6:11) e ao pai de Sansão Jz 13  
7-   a REIS_ Davi (1Cr 21:16) e Salomão (........) , entre outros. 
 
No Novo  Testamento, Deus Se manifesta  
1-   a voz celeste e a pomba por ocasião do Batismo de Jesus (Mt 3:16,17),  
2-   a voz ouvida durante o episódio da Transfiguração (Mt 17:5),  
3 -  voz  ...bem como no episódio da semana da paixão, (Jo 12:28),  
4-   a visível inauguração do ministério do Espírito Santo (At 2:2,3),  
5-    Jesus glorificado  
       visões de Estêvão  (At 7:55,56) / de Paulo (At 9:3ss). / De João, na revelação do Ap  
 
Jesus personificou todas as atribuições de Jeová do Velho Testamento, ver NOMES.... 
 
História do VT acaba com Jeová – Shamah = o Senhor está ali Ez 48.35 
O NT começa apresentando Jesus como Emmanuel, Deus conosco Mt 1.23 ☺ 
 
JESUS VEIO de DEUS PARA LEVAR-NOS a DEUS  
Morreu por todos, mas cada um precisa receber Jesus em seu coração 
Saiba o que Jesus quer fazer a você, e faz a todos que O aceitam como Salvador: 
 
1- Salvos pela fé (Rm 3.25, Ef 1.13) em Cristo somos Justificados, Rm 5. 9 /  
       Remidos (Ef 1.7, Cl 1.14) / Aproximados de Deus, Ef 2. 13  
 
2- Justificados pelo sangue da aspersão, Hb 12.24, 1 Pe 1.2 
        Somos resgatados (1 Pe 1. 19- 20) Lavados (Ap 1. 3)  Comprados, Ap 3. 9            
        Alvejados (Ap 7.14)   Temos Paz e Perdão _ Cl 1.20, Hb 9.22 (20) /  
        . Podemos entrar no santuário, Hb 10.19 
 
3- é nova criatura as coisas velhas já passaram 2Co 5.17  

- Eis que tudo se fez novo’ - ANTES, éramos ... AGORA, somos. 
 (www.perolaspreciosas.com.br: no link busca, digitar   ANTES, AGORA)  

 
 
4- Novo modo de andar: i) no Espírito Gl 5.16    

      ii) na luz, Jo 3.19-21: Sl 51.6 1 J o 1.7  
                                            iii) de modo digno de sua vocação, Ef 4.1,17 
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5- VIGIA:  PARA não entristecer o Espírito Santo Ef 4.30-32 
                   PARA SER continuamente cheio pelo Espírito, Ef 5.18 e  
                   PARA não entrar em tentação,  
 
6- Novas prioridades: busca primeiro o reino de Deus, Mt 6.33 
 
7- Torna-se um VENCEDOR Ap 12.11 
 
*Conclusão:  Ser discípulo de Jesus é um longo trajeto que dura toda nossa vida aqui na terra  
                        Só discípulos podem fazer discípulos.  
E você?  
> faz parte da MULTIDÃO _ maravilhada com os feitos de Jesus e convencida de ser Ele o  
                                                Messias...Mas ao vê-lo preso não hesitou em crucificá-Lo ou  
> foi chamado para ser DISCÍPULO: continua com Jesus, a custo de sua própria vida? ☺ 
                                                                                                             fim -01 conhece 
 

02 -  VIDA CRISTÃ PROGRESSIVA  
 

Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses 
Traçam paralelo entre:   a) a saída de Israel do Egito até entrar em Canaã 

                              b) a jornada do cristão vitorioso 
1-   Salvos pelo sangue do Cordeiro, saem do cativeiro Ex 12. 
2-   Tem início jornada com Deus que Se revela pela Palavra Ex20 
3-   Por incredulidade, muitos ficam zanzando Nm 14.28-34, cap 33 
       Ouvi dizer: “ a carne não herda as promessas, morre no deserto “ 
         #  . Muitos cristãos vivem de modo árido, contentando-se com as bênçãos do  
             deserto: comida, água, direção, Sua presença (nuvem e fogo) saúde, roupa,  
                    sapatos, proteção contra inimigos. Dt 8.4 Sl 105.14  

SIT. Eles temem as lutas e não ousam enfrentar gigantes. Por que?  
Porque olham: 1- para si, 2- para os adversários 3- não olham para o Senhor.  

                                       Onde temos fixado nossos olhos?  
4-   Mortos os murmuradores...> é preciso acabar com as murmurações,  
                                                    > o EU morre na cruz Lc 9.23  
5-   Sob nova liderança, dão passo de fé: passam o Jordão, 

# Gálatas fala-nos da cruz _ Gl 2.20, 5.24 (não mais EU, mas Cristo em mim)  
 
6-   Levanta-se o memorial: para o cristão é a cruz Josué  
 
7-   Ocorre circuncisão e a Páscoa: os sinais da aliança com Deus tornam-se pessoais.  

# Efésios 1.13 _ o selo do Espírito, indelével como a circuncisão  
Tomamos a ceia, por sermos do Corpo de Cristo, mais do que povo  

8-   Agora, avançam para conquistar a terra  
# Filipenses ensina a evangelizar: invadir o campo do inimigo  

 
9-   O reino de Deus é estabelecido nas terras conquistadas 

# Colossenses trata da implantação do Reino no coração dos salvos 
 
10-   Porém, Israel é infiel: não destrói totalmente os povos da terra 

# Temos, nós, sido fiéis seguindo à risca as orientações da Palavra?  
 
11-   Outra falha dos israelitas: não preparam novos líderes 

# Temos discipulado os idôneos para discipular outros? 2 Tm 2.2 
 
12-   E ainda_ os israelitas perdem a visão do futuro: Nação soberana  

# Tessalonicenses desvenda o futuro glorioso da Igreja  
 

Não percamos de vista o futuro!       Fim 02 progress 
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03 - GÁLATAS:  PRIMEIRO NÍVEL: A CRUZ 
 
Gálatas _ a cruz, o início da vida cristã (estudo 2- série Vida Cristão Progressiva)  
Gálatas for escrita para esclarecer e orientar a igreja incipiente pois judeus que aceitaram o  
cristianismo estavam querendo “obrigar” os cristãos gentios a serem circuncidados e a  
seguir os costumes judaicos. Não haviam entendido o significado e a função da Lei 

Significado: mostrar o padrão de retidão cf santidade de Deus 

Função mostra que nenhum homem atinge esse padrão Rm 6.23 

A salvação sempre foi pela fé na misericórdia de Deus  

Pelo chegar-se a Deus mediante substituto morto  

Pelo sangue de cordeiro imolado  

Figuras imperfeitas do que Jesus viria realizar perfeitamente 

A cruz foi a razão _ de todo atuar de Deus no Velho Testamento e da vinda de Jesus 

Na cruz, o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente - Gn 3.15 

E foi ferido no processo: “despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao 
desprezo, triunfando deles na cruz / em Si mesmo Cl 2.15 

A cruz, condição para ser discípulo de Jesus:  SIM:    aceita, toma a cruz 
                                                                                NÃO:  renuncia, rejeita, abre  mão 
1-   Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si mesmo   
        Tome cada dia a sua cruz e   
          Siga-me Lc 9.23, 14.33 1Pe 2.12 

2-   Qualquer que não renuncia a tudo quanto tem (de bom e de ruim)  
        não pode ser meu discípulo 

3-   CRUZ pode significar anuência ao propósito de Deus para sua vida, 
                -  mesmo que vc não goste! 

Ante a perspectiva da cruz, Jesus disse: Jo 12.27 Agora minha alma está perturbada 

e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora' 

No Getsêmani, Jesus agonizou: Mt 26.38: A minha alma está triste até a morte; ficai aqui e 

vigiai comigo. .39 E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: 

Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como 

tu queres. .40 Voltando para os discípulos, achou-os dormindo; e disse a Pedro: Assim nem uma 

hora pudestes vigiar comigo? .41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na 

verdade, está pronto, mas a carne é fraca...42 Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai 

meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade .43 E, voltando 

outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. 

.44 Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 

No Éden, o homem escolheu sair da “jurisdição” de Deus dizendo NÂO à orientação de Deus  

Pela cruz, Jesus SIM ao plano de Deus para sua vida  
A cruz é decisão prática, íntima: 'não mais EU, mas Cristo em mim' Gl 2.20, 5.24 e 6.14  

Cada um escolhe voltar a viver cf Gabarito da Palavra, conformado ao que Deus diz ... 

Onde Eva caiu. (Gn 3.7) ...Jesus venceu. (Lc 4.4) .... Nós, temos de vigiar 1 João 2.16 
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Boa para comer...              pão ...                                        concupisc da carne  

Agradável aos olhos......... mostrou os reinos ...                 concupis. “ dos olhos 

... entendimento ….           se és Filho de Deus  .....           Soberba da vida          FIM 

 04 -  EFÉSIOS: SEGUNDO NÍVEL: QUEM SOMOS  
                Efésios: _ série Vida Cristão Progressiva  
 
Efésios receber o título: levando meninos à maturidade em Cristo, Ef 4. 13- 14  
Descreve a trajetória do filho de Deus desde que  
Nasce: tendo crido, fostes selados com Espírito Santo Ef 1.13 
Nova posição: em Cristo  
Cresce_ FASES: corroborados com poder pelo Espírito Ef 3.16 
Cristo habitando em nós 3.17  
Toma seu lugar  
na Igreja: i) entrosado no corpo de Cristo: em unidade 4.3 
                 ii). Equipado, a serviço do Corpo 4.11 
                 iii) Atitudes consequentes no íntimo:  
no íntimo > Despojados do velho homem 4.22 
                 > Renovados no espírito do entendimento 4.23 
                 > Revestidos do novo homem 4.24 
                 >.Não entristecendo o Espírito Santo Ef 4.30-32 
                 > Sendo renovadamente cheios do Espírito 5.18-21 
na família : esposas, maridos, pais e filhos Ef 5.22-6.4 
 
na sociedade: ora servos : a quem sirvo? Como serve? 6.5-9 
                         ora senhores: a quem presta serviço para mim 
                           qual sua atitude ao mandar?  
então, é Fortalecidos no Senhor, na força do Espírito 6.10, 12  
na batalha espiritual: devidamente protegidos 6.11.a,13-17.a 
                                  Devidamente treinados 6.11.b,17. b-19 
 
À medida que cresce, amplia-se a esfera de ação e melhorando a qualidade do desempenho. 
As atitudes propostas estão inseridas em contexto de crescimento,  
São consequentes da comunhão com Deus. 
São resultantes do atuar do Espírito Santo. 
 
*Interessante notar: na sociedade, ora somos servos, ora somos senhores: 

1. Sou senhor/a de quem presta serviços para mim o 
                    Ou   de quem me devem obediência. 

2. Sou servo/a A quem eu presto serviços ou devo obediência 
 
*Interessante notar: a hierarquia na linha de comando. O centurião disse: 
-'...sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder...' Lucas 7.8 
Primeiro, servos, sob autoridade > Então, 'senhores '. 
Como reage aos que nos lideram? > Como 'mandamos' os que nos servem? 
Como faz os trabalhos a nós confiado? > Como trata seus subalternos? 
 
*É comum o superior 'descontar' no subalterno, até mesmo entre cristãos,  
A Palavra adverte: Todos temos um Senhor, nos céus, a Quem prestar contas. Hb 4.13 ☺ 
        fim  

05 -  FILIPENSES: TERCEIRO NÍVEL: TESTEMUNHO, EVANGELISMO 
                                F i l i p e n s e s, manual de evangelismo  

      Indo levar o Evangelho; sendo evangelizar = invadir o campo do inimigo 

 

Diretrizes para evangelismo eficaz, cf Palavra 

* É trabalho de equipe, 1.1 e 1.5  
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* É necessário haver cooperação na equipe  

Evangelismo é feito por pessoa que .... Ora por outros apesar de sua situação Fp 1.3,4 
* se deixa aperfeiçoar por Deus _ 1.6 

* é participante da graça de Deus 1.7 

* Deus é testemunha de seu viver 1. 8 

* tem coração afetuoso para com os irmãos 

GABARITO _ 1 Fp 1.9 –11 
EVANGELISMO: * Relatórios são vitais, 1.12  
                             * Tudo contribui para o avanço do Evangelho  
                             * Há real progresso 1.13  
                             * Ação que estimula outros 1.14 

SITUAÇÃO:   Alguns sinceros, outros não, Fp 1. 15 -17   
                       Cristo é anunciado: o que importa 1.18 

LIBERTAÇÃO: pela súplica dos irmãos 1.19   
                          pela provisão do Espírito Santo 

POSIÇÃO: em nada serei envergonhado _ Fp 1.20 [ apesar das circunstâncias] 

ALVO: Cristo engrandecido pela vida ou morte, Razão de viver = dar fruto 1.22 –24 
              Ministério = para proveito dos irmãos 1.25,26 

ATITUDE   Vida digna do evangelho 1.27   
                   Unidade, juntos [ausente, mas não alheio ]  
                   Não intimidados pelo adversário 1.28 

DEFINE:   Graça = crer e padecer por Cristo 1.29 

CONSCIENTE _ ser elo da corrente do evangelismo até o arrebatamento  
                            chegou a nós porque outros padeceram, Fp 1.30  
                            chegou a ele porque outros testemunharam  

APELO à união, unidade no Espírito _ Fp 2.1-2 > Motivo de regozijo (1)  

GABARITO _ 2    Fp 2.3- 4, 15-16 
PERFIL DO EVANGELISTA Cristo é o Modelo, 2.6 –11  
                                               Obediência à Palavra, 2.13 – 14  
                                               Deixa Deus operar crescimento pessoal  
                                               Considera que sem fruto, o trabalho é vão, 2.16 b 

RAZÃO DE REGOZIJO (2) dar-se inteiramente 2.17,18  
                                                Interesse pelo trabalho dos outros 2.19 

SITUAÇÃO: poucos são sinceros, dignos de confiança 2.20 
                                   (no geral, são egoístas, 2.21)  
                       é prestativo, irmão, cooperador, companheiro  
                       confiável, disposto a dar sua vida pelo Evang _ 2.22 - 25 

Regozija-se no Senhor (3) apesar da situação Fp 3.1 4 .4, 2.26-27,30 

UM ALERTA _ guardai-vos Fp 3.2 # não ser ingênuo, esperando aplausos, aceitação 
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EXEMPLO de Paulo: Serve a Deus, Glorifica a Jesus  
                                       Não confia na carne, mesmo que possa Fp 3.3  
                                               [Isso nada vale] Fp 3.4 – 6, 7   
                                       Não confia em sua justiça própria 3.9 

OBJETIVO DA VIDA: identificar-se com Jesus, Fp 3.10   
                                    andar no propósito de Deus, Rm 8. 29   
                                    ser feito conforme à imagem de Seu Filho 

ATITUDE: prossigo para o alvo, Fp 3.12  
                  busca ao Senhor para ser esclarecido Fp 3.15  
                  [não é sábio aos próprios olhos, “cabeça-dura”, soberbo, cheio de si ]  
                  Humildade, vazio de si mesmo   
                  Firme no que já chegou, Fp 3.16   
                  Busca unidade com os outros, 3.17  
 
SITUAÇÃO: Cuidado uns pelos outros: Demonstra cuidado pelos outros  
                     Aceita o cuidado dos outros 

ALERTA:   Todos são exemplo: bons ou maus, Fp 3.18  
                   Não se fiar nas aparências: dá critério para avaliar:  
                           > Pensa só em coisas materiais? 

ESPERANÇA da vida: chegar à cidade nos céus, Fp 3.20,21   
                                      o Arrebatamento Fp 4. 5 

PROPÓSITO de cada CRISTÃO: Firmes no Senhor, Fp 4.1 
                                                       Unidos entre si,  
                                                       Ajuda mútua _ Fp 4.3-4 

 

GABARITO _ 3   ATITUDE EXEMPLAR DE UM EVANGELISTA 

                                   (que deve ser a de qualquer cristão)  
1- COMPORTAMENTO EXTERNO:  
     . Evidentemente moderados, não inquietos, orando, em paz 

Gabarito geral: No que pensar _ Fp 4.5 - 8 

       # são privilegiados por terem exemplo para seguir, Fp 4.9 

REGOZIJO (4) - pela atitude dos irmãos, Fp 4.1  
                         - não por bajulação nem por interesse, Fp 4.17 

2- ATITUDE ÍNTIMA DO COMPORTAMENTO EXTERNO:  

  2.1   Aprendeu a estar contente Fp 4.11 - com o que tenho _ corr                                                                    
                                                                      - em toda e qualquer situação 

  2.2   deixou-se ensinar pelas experiências da vida, Fp 4.12 

  2.3   resultado: foi fortalecido por Cristo, Fp 4.13 [não depende de si mesmo]  
                                  ‘posso todas as coisas n Aquele que me fortalece’ > 2 Co 12.9 

3- ATITUDE DO LÍDER EM RELAÇÃO AOS LIDERADOS  

      3.1  RECONHECIMENTO_ serve de ensino aos outros  
                                                   
      3.2  ATITUDES:  louva cooperadores  
                                   i)  atitude de participação Fp 4.14                                                                  
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                                   ii) atitude de reciprocidade 4.15  
                                   iii) estarem atentos às necessidades dos outros, Fp 4.16 

     3.3 TESTEMUNHO: estou suprido, 4.18 

     3.4 PRINCÍPIO _ serão supridos por serem provedores. Fp 4.18-19 

     3.5 GLORIFICA A Deus: dá glória a Quem de direito _ Fp 4.20  

                                            - Saudações finais Fp 4.21 23  * * *  
        # é insensatez invadir o terreno do inimigo = evangelizar, dar testemunho: 
                    “ tocando fanfarras ”, despreparado ou indefeso. 

> Como soldados em guerra,  
    i) cristãos precisam ser fortalecidos e treinados 
    ii) cristãos precisam estar equipados e alertas  
    iii) cristãos precisam saber obedecer e improvisar 

                                                                                                                      fim     
 

06 -  COLOSSENSES: QUARTO NÍVEL: MATURIDADE CRISTÃ  
 
COLOSSENSES_ estabelecendo o Reino  
 
Em termos políticos, importantíssimo para a posse efetiva de território conquistado é a fase de 
Estabelecimento do novo governo ou Processo de ocupação. 
Tudo o que lembra o anterior governo é destruído, queimado, esforços são envidados no sentido 
de se apagar a memória da existência do que foi p/ se estabelecer o que será de agora em 
diante. É o assunto de Colossenses 
Colossenses, é parecida com Efésios, trata dos mesmos princípios básicos.  
Na carta aos Efésios_ o recém-cristão toma conhecimento da grandeza de sua herança 
             Colossenses_ o cristão que cresce vai assumindo sua herança ou 
                                      Vai se adequando, na prática, à sua nova posição 
Efésios revela a grandiosidade da posição a que fomos chamados 
Colossenses mostra os passos necessários para se galgar tal posição. 
 
Santificação é o processo progressivo de “ocupação” do reino de Deus  
Nas diversas áreas práticas da vida do cristão 
 
Requer vigilância a vida toda a fim de se manter o que já foi conquistado. 
 
O motivo da carta é advertir contra a infiltração de hereges 
O inimigo 1-não se conforma de ter perdido terreno na vida do cristão e  
                2- Fará de tudo para reconquistá-lo ou, no mínimo, 1 Pe 5.5-9 
                3-Tenta atrapalhar de tal forma que se perca o sabor da vitória, 
                    a alegria da libertação e as muitas possibilidades de ser frutífero 
 
Os colossenses constituíam igreja crescida, madura na fé _ Cl 1.3-8 
 
* Características do cristão maduro > da igreja local madura:  
fé- 4 + esperança (v5) sem apego material, visão da glória, vida Frutífera, v 6  
Amor no Espírito _ Cl 1.8  
*Objetivo da vida do cristão maduro > da igreja local madura:  
                 'obter o pleno conhecimento da Sua vontade, Cl 1.9 
                  Em toda a sabedoria e entendimento espiritual'  
*Finalidade da vida do cristão maduro > da igreja local madura 
                                   “andar dignamente diante do Senhor” Cl 1.10 
                                      # as pessoas já não importam tanto...  
No íntimo: # Efésio fala: selados pelo Espírito, Ef 1.13  
                   > fico ciente de QUEM SOU em Cristo  
Colossenses diz: corroborados pelo Espírito, daí ... 
                       agradecido pela revelação expandida da salvação  
1 feitos idôneos (Cl 1.12b—2) _ 2 libertos _ 3 transportados...  
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Pois _remidos pelo sangue de Jesus:  
 
> Revelação expandida da pessoa de Jesus: Cl 1.15 a 20, Cl 2.3  
‘Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento’ 
‘N’Ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade’ Cl 2.9  
Jesus ‘é a cabeça de todo o principado e potestade...’ Cl 2.10 
 
* Dois comportamentos contrapostos:  
                                     > noutro tempo ..., contudo agora, Cl 1.21  
* Finalidade da morte de Jesus: apresentar-nos a Deus  
                                     > Santos, irrepreensíveis, inculpáveis, 1.22  
* Condição para vida cristã madura> para igreja local madura: 
                                     > SE PERMANECERDES em Cristo ... Cl 1. 23  
 
# Efésios mostra tremendas realidades espirituais de se estar em Cristo  
    Colossenses as tremendas realidades espirituais de se permanecer em Cristo 
                                 Cl 1.24 a Cl 2.2 Cl 2.3 
Em Cristo: estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento 
     ‘ Habita corporalmente toda a plenitude da divindade’ Cl 2.9  
            Jesus ‘é a cabeça de todo o principado e potestade...’ Cl 2.10 
 
ADVERTÊNCIAS =: perigos para cristãos maduros >. Igreja local madura  
a) ninguém vos engane com palavras persuasivas vs anda em Cristo 2.4-7 
b) ninguém vos faça presa sua vs Cristo realizou grande redenção, 2.8-16 
                                                                  > despojou satanás 
c) ninguém vos domine a seu bel prazer vs Cristo dá verdadeira liberdade  
                                                                            > mortos para o pecado  
- Livres do condicionamento do pecado somos livres para agir cf Deus  
 
 Mostra o processo pessoal de ser liberto do condicionamento do pecado 
            (Como trazer para a prática o que já foi realizado em Cristo) 
1-   Fazei morrer a carne, Cl 3.5-6 [antes, agia assim: Cl 3.7] 
 
2-    Despojai-vos ... Cl 3.8-9a são coisas menos grosseiras  
                         a obra de renovação já é fato nas regiões celestiais:  
                        ‘ vos despistes e vos vestistes...’ Cl 3.9b-10 
                         Todos englobados em Cristo _ Cl 3.11 
3-   Revesti-vos ... dá padrão de santidade Cl 3.12-14 
      Resultado _ paz de Deus  
                       a ) por causa do chamado, Cl 3.15 a _ unidade em Cristo 
                       b ) por sermos gratos [ acaba com descontentamento, murmuração)  
                       c ) por estarmos cheios da Palavra _ Cl 3.16  
                       d ) por agirmos sob motivação de glorificar a Deus.3.17 
 
PASSOS para se encher do Espírito, Efésios 5.18-21+.22 >>> 
                 Falando - louvando   - dando graças - sujeitando-se (reflexivo) 
                                                                                    # indica sujeição voluntária 
Acertado como indivíduo, no íntimo em relação a Deus:  
 
1-  Toma sua posição na sociedade   Cl 3.18 a 4.1   > Ef 5  
      # Deus atua como as diversas cascas da cebola: sempre mais fundo, até chegar no âmago   
         do nosso ser. Não estranhe se Ele lidar de novo em áreas em que você pensou já estarem  
         resolvidas: agora em nível mais profundo, mais sutil. 
    
2-  Avança um pouco a mais: persevera na oração visando o evangelizar 
       # até PAULO PRECISAVA, PEDIA ORAÇÃO siga o modelo Cl 4.3-4  
 
3 -  Anda com sabedoria com os de fora: aproveita oportunidades, sabe falar Cl 4.5-6 
      Finalmente: saudações pessoais também muito elucidativas,  
         Exemplo do relacionamento com os irmãos ☺                   fim 
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 07 -  TESSALONICENSES: QUINTO NÍVEL: FUTURO    
                 foco no futuro (o arrebatamento) 
 
Tessalonicenses, primeira carta  
 
1-  INÍCIO daquela igreja _ 2a viagem de Paulo, Atos 17.1-11 
 
2- SITUAÇÃO: o Evangelho chegara a eles, não somente em palavras  
                        - mas no poder do Espírito Santo _ 1.5  
 
3-   CARACTERÍSTICAS dos cristãos daquela igreja em Tessalônica _ Grécia 
      i). Eles receberam a Palavra como de Deus, [ainda =operante ] 2.13-14 
                                                     com tribulação mas gozo no Espírito _ 1.6  
                                                     com perseguição dos conterrâneos _ 
      ii).Eles tornaram-se exemplo para todos os fiéis 1.7  
          Eram difusores da Palavra 1.8 
          E mensagem viva do Evangelho = resumo 1,9-10 
 
      iii).Eles estavam firmes no Senhor _ 3.8  
 
4-  MOTIVOS DA CARTA 
      - Confirmá-los na posição de eleitos de Deus [ não por homens] 1.4 
      - Lembrá-los as circunstâncias em que receberam o Evangelho 
                           > Lembra do teu primeiro amor! Ap 2.4, 2.1-11 
      - Lembrá-los do alvo de vida: conduta digna ante Deus 2.12 
                           > por terem sido chamados ao Reino  
      - Fazê-los ver a situação de oposição de homens e do diabo 2.15-18 
      - Firmá-los na fé / que não se abalassem com tribulações _ 3.3-4 
                           > lembra-os de que já haviam sido avisados   
      - Adverte: é possível o diabo “roubar” a obra do SR, Jõ 10.10, 17.9 Lc 8.5 
      - Reafirmar alvo de vida_ irrepreensíveis em santidade _ 3.13, 4.1  
      - Andar e agradar a Deus na prática = cap. 4.3- 12, 5.12-22 
 
5- DÁ MAIS UM PASSO EM QUESTÕES DOUTRINÁRIAS 
       Todos ressuscitaremos _ 4.13-18 
       O dia do Senhor _ 5.2-3 
       > Por isso, adverte - 5.4-11 
 
 
Conclusão: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, conserve irrepreensível  
                       Fiel é O que vos chama, O qual também o fará. 1 Ts 5.23-224 
Saudações finais _ 5.25-28 
 
Tessalonicenses, segunda carta  
 
1- CARACTERÍSTICA: cristãos “crescentes” individual e reciprocamente _ 1.3 
                                      Paciência e fé em perseguições e atribulados_ 1.4 
2- SITUAÇÃO: perseguidos, atribulados 1.4- 7a 
 
3-  CONSOLO: Levantai v/cabeças... / Salvação, agora mais perto _ Rm 13.11 
 
4-  MAIS UM PASSO NA REVELAÇÃO DE JESUS: quando Se manifestar _ 1.7 
 
5-  MAIS OUTRO PASSO MANIFESTAÇÃO DO ANTICRISTO, 2.3-12 
 
6-  ARREBATAMENTO DA IGREJA    
 
7- CONSEQUENCIA PRÁTICA  
       Por isso, (fato espiritual � revelação� entendimento � firmeza!)  
      � Lembra-os ... que Deus vos faça dignos de sua vocação _ 1. 7 -11  
                                 que glorifiquem o nome do Senhor _ 1.12 
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      � Roga para que não se deixem mover nem enganar _ 2.2,3 -12 
      � Lembra-os de que são eleitos para a salvação _ 3.13  
                                                         para a santificação  
                                                         para a fé na Verdade 
                                                         para a glória de Jesus _ 2.14  
      � Conclama: _ estai firmes _ 2. 13- 15  
           Consequência_ consolados pelo Senhor 2.16-17 
 
      ���� Exorta: 
  
      1- Orem pela propagação de Evangelho 3.1   
            SITUAÇÃO (S) há oposição, 3.2 > consequência (~) _ O Senhor consola e livra, Jó 42.10 
      2-Obedeçam! _ 3.4  
               Consequência (~) serão encaminhados ao amor e à paciência 
      3- Apartem-se dos desordenados 3.6 (S) Situação irregular é denunciada, 3.7-11  
                             (A) Atitude quanto aos envolvidos : manda e exorta _ 3.12 ] 
      4- Não se cansem de fazer o bem [ pq cansa, mesmo! ] _ 3.13  
      5- Notem os rebeldes   (A) recomenda: - separem-se deles! 3.14 -15 
                                                                      - Admoestai-os como irmãos _ 3.15  
Consequência (~) geral _ o Senhor da paz vos dará a paz. _ 3.16  
 
Saudações finais _ 3.17-18      
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
CONCLUSÃO DA SÉRIE:   conversão a Cristo envolve toda a nossa vida, 1 Tess 1.9-10  

 
Situação no passado: como vos convertestes dos ídolos a Deus,  
                                      para ... finalidade   
               no presente: servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, 
                                      e esperardes dos céus a seu Filho, ressuscitou dos mortos, a saber,              
               no futuro:      Jesus, que nos livra da ira vindoura.  –x-x 
       
 
  FIM DA REVISTA  
 
    
 
 

    
 

   Rv  grow  PROGRESSIVA 

   LINK CRESCE   ..............vida cristã  
progressiva 
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