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Introdução 
Cristãos sabem e concordam com o primeiro mandamento, Ex 20. 3-5. 
  Não terás outros deuses diante de mim. 
 Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima 
nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 
  Não te encurvarás a elas e nem as servirás;  porque ...(é o motivo)  
 Eu, o SENHOR teu Deus, sou Deus zeloso (é o caráter de Deus) que  visito a 
 iniqüidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E uso de 
 misericórdia com milhares dos que me amam e guardam meus mandamentos. 
Ensino: Deus teve o cuidado de deixar registrado para que ninguém tivesse a desculpa de 
dizer que Ele usou de intenção maldosa e não avisou as regras do jogo. As Escrituras 
revelam o que nossos sentidos não têm a capacidade de perceber, nascemos no tempo 
em um corpo mortal com a finalidade de ESCOLHER onde e com quem queremos passar a 
Eternidade. 
 Existimos em meio a uma batalha espiritual entre o Bem (reino de Deus) e o Mal (império 
das trevas, Cl 2.15) Cada momento da vida representa uma escolha e cada atitude tem a 
sua devida conseqüência. 
 
 No primeiro mandamento Deus mostra que Ele é o Único Ser digno de adoração.  
SENHOR :Yavé é o nome pessoal de Deus e indica que Ele quer ter intimidade com o ser 
humano; tudo o que se adora e serve a não ser Deus,  está ocupando um lugar indevido no 
coração daquela pessoa.Este livro tem a finalidade de mostrar as muitas coisas que estão a 
usurpar o lugar que é devido unicamente a Deus, Yavé, o Criador, Senhor do Universo. 
 
Idolatria, não é apenas imagens e costumes pagãos, mas , especialmente, o que está 
entronizado em nosso coração e que amamos mais do que a Deus. 
Idolatria, (algo indevido que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas) está por trás de todo 
e cada pecado que nos derrota em nossas lutas espirituais, pg 17 e além da derrota 
temporal, há uma consequência eterna ruim para nós.   Tudo foi escrito para nosso ensino, 
(Rm 10.14), ‘tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, 
para quem já são chegados os fins dos séculos’1 Co 10.11. 
 
Obs: Deus quer que saibamos bem onde estamos nos metendo a fim de não levarmos 
um grande susto ao encararmos as consequências eternas de nossas escolhas. 

Cap  01 - RAQUEL ERA IDÓLATRA    Primeira citação: Raquel, Gn 31.19 
. 
 O texto mostra que Raquel, ao deixar a casa paterna, levou consigo deuses do  
lar, ela queria a segurança e proteção que pensava obter deles diante da incerteza, diante 
do futuro. 
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 Todos nós percebemos haver coisas que escapam ao nosso controle, muitas das quais 
nos fazem sofrer. Além disso, há fraquezas em nossa natureza decaída que nos levam a 
fazer escolhas com péssimas consequências para nós e, muitas vezes, para os outros que 
nos rodeiam. Para nos proteger de todo o mal, buscamos algo a que nos agarrar, 
confiando que irá nos livrar, como uma tábua de salvação. 
 Buscando ocupar o lugar de Deus em nosso coração, conhecendo bem os pontos fracos 
de cada pessoa, o inimigo de Deus engana e usa de subterfúgios, a fim de fazer-nos. 
apegar ao que, de fato, não pode nos salvar e, pior ainda, nos leva cada vez mais longe de 
Deus, para uma completa perdição eterna. 
 Em meio a esse conflito de interesses, Deus nos chama à razão através das 
Escrituras, mostra que pagou um alto preço (nos remiu) para nos trazer de volta a Si, 
separados que estávamos pela escolha ocorrida no Éden, a Queda, Gn 3. 
Obs.: Referências fundamentam nossa fé na Palavra, João 3.16, 3.36, 5.24 
2 Co 5.18, todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, 
e nos confiou o ministério da reconciliação, 2 Co 5.18 e Cl 1.22, agora contudo (Jesus) vos 
reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de  perante Ele vos apresentar  santos, 
sem defeito e irrepreensíveis. 
 
 Deus quer que andemos juntos nesta batalha diária chamada santificação, que é a 
escolha de se separar de tudo o que nos faz mal por nos afastar de Deus, sendo que um 
dos instrumentos eficazes para nossa santificação é o conhecimento, revelação da Palavra 
(pg 19) através da qual Deus nos dá diretrizes, critérios e nos fortalece na luta contra o Mal. 
 Obs.: Vivendo na era do micro-ondas, a santificação parece ser um processo lento 
demais, mas, convém lembrar, Deus habita na Eternidade e, para Ele, importa o curso 
que o processo requer para nos levar a resultado satisfatório. 
 
 Santificação é processo de aprendizado na luta contra o pecado. Como qualquer 
aprendizado, requer informação, repetição e prática constante. Além disso, quem aceita o 
plano de Deus e se propõe a segui-lo, conta com o Maravilhoso agir de Deus que muda 
corações, Ez 36.36,.2 Co 5.17, mas não o faz sem nossa anuência. No entanto, Deus já 
proveu tudo o que é necessário para perfeita e completa obra de santificação adequada a 
cada um de nós. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida 
e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude’. 2 
Pe 1.3 3. 
 
Esperança somente em Cristo, pg 20 
 Deu-nos Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e  justiça, e 
santificação, e redenção, 1 Co 1.30. 
 
 Deu-nos o Espírito Santo  
 Jo 14.16-17, 26.e.16,8,.Rm 8, 1 Co 12,.Ef 1.13, 19, 3.16,20, 6.10. 
 
 Deu-nos as Escrituras, a Sua Palavra, Jr 1.12, João 17.17, 1 Pe 2.2, Co 3.2-3, 
            Hb 5.11-14 (revelar = cair a ficha), Mt 11.27, Gl 1.16, Fp 3.15. 
. 
OS DEUSES DE RAQUEL E VOCÊ 
. 
 Todos nós nos sentimos ameaçados pela incerteza do futuro e queremos, buscamos 
algo a que nos agarrar a fim de nos proteger e trazer felicidade, Filhinhos, guardai-vos 
dos ídolos, 1 João 5.21 
.Obs.: Deus adverte a não nos apegarmos a coisas que usurpam o lugar devido a Ele em 
nosso coração, e que, de fato, não resolvem nada além de nos prejudicar, Ler Gn 29.a.31 

• Sabendo que iria deixar a casa de seu pai, Raquel roubou os ídolos do lar.  
 O que ela não imaginou foi:  

• colocar toda sua família em risco. O pai, muito bravo, foi atrás de quem roubara 
seus ídolos, sua suposta proteção, segurança e garantia de bênçãos; 

• Ter  que mentir ao pai para se safar, Gn 31.34-35. 

Quem era Raquel? 
• Era a filha bonita, acostumada a ser o centro das atenções; Era amada pelo marido, por 

quem Jacó trabalhou 14 anos para tê-la como esposa. Quando aconteceu de ser estéril, 
TER FILHOS tornou-se seu ídolo. Era o que ela queria mais do que tudo na vida. Dá- 
me filhos ou morrerei. Gn 30.1-2. 
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• Era insatisfeita: mesmo tendo concebido, quando o filho nasceu,deu o nome de  José 
que quer dizer: “que Deus me conceda outro filho”.Raquel queria mais. 
 Obs.: Ironicamente, Raquel morreu ao parir Benjamim, seu outro filho.Cuidado com 
suas palavras. Raquel queria deuses que lhe satisfizessem os desejos e que pudesse 
levar na bolsa, pg 25. 

• Raquel  possuía um coração idólatra antes mesmo de roubar os ídolos do pai. 
  Obs.: as ações revelam o caráter do coração, Pv 20.11. 
 Idolatria básica é adorar o Ego. Ao pensar que nossos desejos são necessidades 
imprescindíveis, instala-se um ídolo no coração. São deuses pactuais. A pessoa faz de 
tudo para obter do ídolo o que pensa que ele pode dar para lhe satisfazer No entanto 
 acha ruim e difícil qualquer coisa que Deus lhe peça através das diretrizes da Palavra. 
. 
Jesus mostra as prioridades corretas: 
 >Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça.  
 Todas estas coisas lhe será acrescentadas’.Mt 6.33. 
 
 O que você diz em seu coração: dá-ME....ou então eu morrerei?  
 O que você não mede sacrifícios pensando assim obter o que tanto deseja. 
 Desejos imperativos costumam ser frustrantes e podem acabar destruindo a pessoa. 
 O que define se algo é um ídolo ou não é:  

 a que ponto esse desejo é a motivação  do seu viver.  
 O que está disposto a fazer (pecar) para obter? 
 Qual sua reação quando não consegue o que quer? 

  Geralmente é a IRA: O que lhe provoca a ira revela áreas de idolatria em potencial. 
 
 Idolatria também é crer que seu ídolo pode abençoá-la ou amaldiçoá-la. Que o ídolo 
pode nos livrar do que tememos ou detestamos. De fato, maldição consiste em pensar que, 
algo, além de Deus, possa nos abençoar de alguma forma. ‘Maldito o homem que confia no 
homem... ’ Jr 17.5-6.  Obs.: nos favores de uma pessoa  ou em si mesmo. 
 
 Procurar satisfação fora de Deus traz insatisfação crônica: “a Mim me deixaram, o 
manancial de águas vivas e fizeram para si cisternas rotas que não podem reter água”, 
Jeremias 2.13. 
 
 Raquel, amada pelo marido, tendo dado à luz um menino saudável, queria mais. Era 
pessoa insatisfeita! Quem vive no deserto da insatisfação não enxerga nada de bom na 
vida. Todos os dias do oprimido (pessimista) são maus, mas o coração alegre 
(otimista) é um banquete contínuo, Pv 15.15. 
 
 Jacó teve de voltar às origens, reconhecer sua natureza usurpadora, Gn 32.24 
acertar o passado, reconciliando-se com o irmão, Gn 33. Chegou o momento em que Deus 
disse a Jacó para voltar ao local do começo de seu andar com Deus (voltar ao primeiro 
amor,  Ap 2.4) Mas, para poder continuar a jornada, todos deveriam enterrar seus ídolos ao 
pé de um carvalho referencial e se purificar, Gn 35.2-4. 
 Renovação no andar com Deus só acontece depois de enterrar seu ídolos ao pé da 
cruz e se purificar, 1 João 1.7,9, Pv 28.13. 
 
 Após uns 60 anos da morte e ressurreição de Jesus, já era necessário advertir:  

 > .‘guardai-vos dos ídolos, 1 João 5.21  e   Hb 4.12-13,16.   
 A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 

dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, 
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração’.   

 Pela Palavra, Deus aponta os ídolos.  
 Outra forma de Deus mostrar os ídolos do coração é permitir que algo nos seja 

tirado. Pela falta que sentimos, pela dor do vazio deixado, percebemos quanto 
aquela tal coisa estava sendo mais importante do que Deus em nossas vidas.  

 Jesus é o sumo sacerdote fiel que pode salvar completamente, vivendo sempre para 
interceder por nós (Hb 7.25) e pode socorrer os que estão sendo tentados (Hb.2.18)  Ao 
avisar que Pedro iria negá-lo, Jesus disse  : ‘satanás pediu para te cirandar,mas Eu roguei 
por ti para que tua fé não desfaleça’, Lucas 22.32-32   Obs.: cirandar significa andar em 
roda, em círculos. Cirandar o trigo era rodar  peneiras cheias de trigo para fazer sair toda a 
palha. Assim, quando a pessoa confia em si mesma e cai em tentação, já não sabe mais em 
quê se firmar e, como se diz em linguagem popular: ‘perde o pé’, ‘entra em parafuso’. 



4 
 

 
 Quando em crise, a ponto de se agarrar a um ídolo, vá a Jesus. Ele sempre está 

disponível, e a ajuda que promete é tão certa quanto Seu caráter, pg 32 
 ‘Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar 

misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno’ (Hb 4.16) 
‘Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no 
transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão’, Sl.32.6. 

 
PARA  PENSAR  
 
Ler Gn 29 que conta como Jacó se apaixona por Raquel e acaba se casando com as duas 
irmãs.  Com quem você se identifica? Com Léia ou com Raquel? 
       Deus tratou com elas, como isso é encorajador!  
.      Pelos nomes dos filhos se percebe o ambiente familiar existente: a frustração de 
Raquel por ser estéril, o anseio de Léia no sentido de ser aceita e amada pelo marido e 
Jacó, que deve ter ficado com muita birra de Lia, pelo modo como lhe foi impingida, pelo 
engodo de Labão ( Gn 29.24-27, 32-35) Deus usou a rivalidade entre as irmãs para fazer 
nascer os que viriam a ser os cabeças das doze tribos de Israel. Considere: não sejamos 
prontos a julgar, pois Deus sabe como transformar o mal em bem, Gn 50.20 
 
 ‘E Léia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou 1-Rúben, pois disse:  
Porque o Senhor atendeu à minha aflição; agora me amará meu marido.  
 Concebeu outra vez, e deu à luz um filho; e disse: Porquanto o Senhor ouviu que eu era 
desprezada, deu-me também este. E lhe chamou 2- Simeão. 
 Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho; e disse: Agora, esta vez, se unirá meu 
marido a mim, porque três filhos lhe tenho dado. E lhe chamou 3- Levi 
 De novo concebeu e deu à luz um filho; e disse: Esta vez, louvarei ao Senhor  
Por isso lhe chamou Judá. E cessou de ter filhos’  
 Deus tratou com Léia até que ela veio a louvar ao Senhor sem que esse louvor 
estivesse condicionado a uma bênção recebida, sem estar condicionado a ter obtido algo 
que muito almejasse.    
 O ardente anseio de Raquel era gerar um filho (Gn 30.22-24) Mas também fica notável o 
fato de que Raquel não ficou satisfeita com o filho gerado, José, ela queria mais um. Pois ó 
nome Jose significa: ‘Acrescente-me o Senhor ainda outro filho’. 
 Considere: pense em áreas de seus pecados habituais e verifique se escondem ídolos. 
 Peça que o Espírito Santo traga à luz eventuais ídolos e descanse; Ele mostrará alguma 
forma para isso acontecer.  Obs.: Deus trabalha em camadas, como cebola, indo cada vez 
mais fundo em seu íntimo. Convém se expor ao agir de Deus sem neuras, orando o salmo’ 
‘Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos’  Sl 19.12. 
. 
Declare e creia: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós (começou) a boa 
obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus (Fp 1.6) _’porque Deus é o que opera em 
vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade’ Fp 2.13 
‘ Deus...vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, 
operando em nós o que perante ele é agradável, por meio de Jesus Cristo’ Hb 13.21 
 
 A respeito do quê (?) Você pode dizer: dá-me, ou morrerei. 
 O que espera que algum Jacó satisfaça seu anseio? 
Escreva uma oração de entrega afirmando seu desejo de que Deus traga à luz eventuais 
ídolos para ficar livre deles, enterrando-os aos pés da cruz. pg 33 

Cap 02 - ADORAÇÃO POR INTEIRO 
 
Você me ama mais do que estes? João 21.15 
 
 Marta vai reclamar com Jesus, que Maria a está deixando servir sozinha mas Jesus põe 
as coisas nos devidos lugares. e respondendo, disse-lhe: Marta, Marta, estás (ansiosa) e 
afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária;  Maria escolheu a boa parte e 
esta não lhe será tirada, (Lc 10.42) Considere: por que será que existe a tendência de 
considerar o serviço, o servir mais importante do que a adoração? Talvez, por isso, haja a 
ênfase na programação em detrimento de momentos de oração e ouvir a Palavra lida. 
 Obs.: Tudo que foi escrito foi para nosso ensino. Deus. Mostra que estar aos pés de 
Jesus é mais importante do que o serviço Doméstico, (mas não disse que o serviço 
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doméstico é dispensável ou inferior). A mulher virtuosa sabe conciliar tempo com Deus e 
suas obrigações domésticas, ainda mais nesta época de freezers, micro-ondas (que fazem 
sobrar tempo). Em compensação FACE e celulares roubam nosso tempo com Deus, é 
preciso saber administrar as modernidades com sabedoria. 
 Considere: Mais adiante, está escrito: Marta servia... João 12.2. Lázaro estava sentado 
à mesa e Maria ungiu os pés de Jesus com nardo caríssimo. Note que cada um assumiu 
seu papel. ALGUÉM precisava SERVIR A CEIA. Marta serve e não reclama Mais. Nesse 
mesmo capítulo, prenunciando a cruz, Jesus diz: “minha alma está perturbada, mas que 
direi... salva-Me desta hora? MAS PARA ISTO VIM” João 12.27. Assumir nosso papel na 
família, na sociedade e no ministério, requer entender que ‘PARA ISSO VIM’ (como Jesus) 
e cumprir a sua parte de boa vontade. 
 Pessoas muito ativas tendem a adorar seus papéis, reputação, agenda, compromissos 
funções e deixar Jesus de lado. Urge encontrar equilíbrio entre funções e buscar primeiro 
a Deus e Seu reino , Mt 6.33. 
  > ‘Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a 
vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará’(Jo 6.27) _’ Olhai por vós mesmos, não 
aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos 
cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Porque há de 
vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, 
para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na 
presença do Filho do homem’, Lc 21.34-36. 
 
Não terás outros deuses diante de MIM, Ex 20.3. 
 Como se põe Deus em primeiro lugar NA PRÁTICA? 
 Quatro verbos o definem bem: 
 
 PENSAR - Penso em Deus durante o dia?  
.    Assim como penso no meu serviço,  dinheiro ou coisas a fazer. 
 
 MEDITAR - medito na Palavra? . 
                   Copiar versículos em cartõezinhos para ler ‘no caminho’ é uma boa ideia. 
 
 LEMBRAR - que isso (atitude, escolha, conversa) agrada ou desagrada a Deus?  
      .              Jesus disse: ‘faço sempre o que Lhe agrada’  João 8.29. 
 
 ESTIMAR - Estimo, dou mais valor a Deus do que a qualquer outra coisa? 

SOBRE HONRAR 
 
 Ver história dos filhos de Elí, 1 Sm 2,12,17 e. 2.22-25 e 29. Deus pergunta a Eli: “Por que 
você honra mais aos seus filhos do que a MIM”? (1 Sm 2.29)  Querer contemporizar (não 
ter problemas na família, fazer tudo para não ter amolação) levou toda a família à 
destruição, afetou as gerações futuras, e envergonhou o nome do Senhor ante os gentios. 
 Jesus especifica, quem ama MAIS  (alguém ou qualquer coisa) do que a Mim, não pode 
ser Meu discípulo (Lc 14.26)  Pode-se detectar idolatria no coração quando se HONRA algo 
mais do que se honra a Deus ou quando você não se importa de desonrar a Deus por 
causa de alguém ou de alguma coisa. 
 

SOBRE CONFIAR  
 Abrão mostrou não confiar em Deus algumas vezes (Gn 12.14 e 20.14) Também no 
caso de Hagar (Gn 16.16-17,21) Mas aprendeu a lição e OUSOU confiar em Deus não 
negando seu único filho, o filho da promessa, Gn 22.2. 
  
 O NT revela como Abraão considerou a situação, Deus podia até  ressuscitar Isaque 
dos mortos (confira lendo Hb 12.3)  Abraão confiou que o Deus, que lhe fizera tais 
promessas, era poderoso para cumpri-las, Gn 12.2,+ 13.16,+ 15.5 + 17.1-2 e 6    pg 43. 
 
 Obs.: Cremos em Deus de modo religioso, mas quando se está na pior a crença 
pessoal é posta em xeque e surge uma dúvida subliminar quanto à bondade, soberania e 
providência de Deus, ou seja, questiona-se o caráter de Deus. Será que Deus é tudo isso 
que dizem dEle? 
 Em vez de desenvolver confiança e devoção incondicionais a Deus, ficamos nos 
revolvendo em racionalização, auto exaltação, amor a si mesmo (egoísmo) sem perceber 
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como tudo isso pode ser uma forma camuflada e, às vezes, nada sutil, de idolatria ou 
rebeldia. Pedro presumiu erradamente a seu respeito que amava a Jesus mais do que os 
outros e logo a seguir, O nega descaradamente, Mc 14.30-31. O olhar de Jesus, após ter 
sido negado, mostrou, a Pedro quem ele realmente era.  Mc 22.61 
.   Obs.: graças a Deus por Seu incondicional amor por nós. 
 
 Para bem compreender a mensagem das Escrituras é importante ter conhecimentos  de 
outros assuntos.Por exemplo: em grego, existem cinco palavras traduzidas como ‘amor’ , 
na Bíblia: phileo: amor de amigo_ storge: amor familiar_ eros: amor romântico_ pragma : 
amor à praticidade` _ ÁGAPE: amor incondicional, não depende do o outro faça ou deixe de 
fazer; é o tipo de  amor de Deus  
 
 Quando, ressurreto, Jesus falou em particular com Pedro, Lc 24.34 e 1 Co 15.5, João 21 
 Jesus toca na ferida e, por duas vezes,  pergunta a Pedro: “Você me ama ( ágape, amor 
supremo ) mais do que estes?” _ Pedro responde com outra palavra: ‘Tu sabes que te amo 
‘(phileo, com amor de amigo.  Na terceira vez, Jesus desce o nível da pergunta ao nível de 
Pedro; Você me ama ? (phileo) Afinal, Pedro admite sua verdadeira natureza e seu real 
estado, seu amor por Jesus não é exclusivo e acima de tudo (João 21.17), a auto 
preservação e a opinião dos outros (reputação) ainda falavam muito alto no coração de 
Pedro. Jesus mostra aceitar Pedro com seu amor imperfeito e limitado restaurando-o à 
liderança dos discípulos.Após à descida do Espírito Santo, Pedro fez ousado discurso 
diante dos religiosos e da multidão Só podemos ser testemunhas de Jesus no poder do 
Espírito Santo, Atos 1.8  
 
 Pedro foi restaurado porque Jesus havia orado por ele: ‘satanás pediu... Mas Eu roguei 
por ti para que tua fé não desfaleça (Lc 22.32) e hoje, Jesus está ”vivendo para interceder 
por nós”  Hb 7.25 
 Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos e não se decepciona conosco, pois sabe 
o que esperar de nós e intercede por nós. Não se aflija com seus fracassos, admita-os e 
agarre-se a Jesus que tem todo o poder para puxar você para cima de si mesmo’ e livrá-lo 
do mal que habita em você. 
 
PARA PENSAR  
 1-Anote os verbos que expressam amor exclusivo e sublinhe os que lhe são mais  
 significativos. 
 2-O que aprendeu com os exemplos de Marta, Eli, Abraão e Pedro? 
 3-Com quem mais se identificou? Quais são as suas áreas de fracassos? 
 4-Tem noção de que Jesus está intercedendo por você, agora mesmo? 
 5-Na verdade,a gente adora o que ama: O que você de fato ama mais do que...tudo?  
 6-Quais são os rivais que estão competindo com o seu amor a Deus?  pg 48. 

Cap 03 – DE SUMA IMPORTÂNCIA 
 
 De fato, a Lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom’.Rm 7.12. 
 Um simples ato de se virar e olhar, revelou o verdadeiro estado do coração da mulher de 
Ló que, imediatamente, foi convertida a uma estátua de sal, Gn 19.26. 
 Um simples olhar, um juízo eterno!   
     .Onde esta seu tesouro, aí está o seu coração Mt 6.21;  
 Obs.: Lembrem-se da mulher de Ló,Lc 17.32. Ela se dispôs a desobedecer a Deus em 
troca da última olhadela que a levou ao inferno, pg 51. Idolatria leva à desobediência. 
 
O principal dos mandamentos: 
...que é que o SENHOR teu Deus pede de ti?, Senão que ...   Miquéias  6.8   

1)  Temas* o SENHOR teu Deus 
 2)   Andes em todos os seus caminhos, e 
     3)  o ames/sirvas ao SENHOR teu Deus  
 .   3.1  com todo o teu  coração e  

3.2 .com toda a tua  alma (psique)  
.          3.3   com toda a tua  força (físico),  

3.4  Que guardes os mandamentos do SENHOR... 
3.5   e seus preceitos...para o teu bem Dt 10.12-13.    

 Temer* ao Senhor é: guardar a língua, dizer não ao Mal e à soberba, dizer sim ao Bem 
e à paz (não ser encrenqueiro). Ler e sublinhar na Bíblia: Salmo 34.12-15 e Provérbios 8.13  
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 Mesmo sem precisar, Deus explica Seus motivos: Deus não é um déspota que apenas 
quer ser obedecido  só porque Ele quer... Por que sim, pronto, acabou!  
 
 1-Eu sou o Senhor: tem a ver com o que Ele é...   
         Obediência ou desobediência não  afeta a Deus. Ele é... Nada altera este fato. 
          A sua obediência ou rebeldia faz diferença só para você, hoje e em toda a Eternidade.  
 
 2-Teu Deus: Ele quer ser o nosso Deus pessoal.  
 3-Que te tirou da terra do Egito da escravidão: Ele nos remiu em Jesus, Rm 5.8. 
  POR ISSO: NÃO TERÁS OUTROS DEUSES DIANTE DE MIM. 
   Sou o primeiro e o último... Além de Mim não há Deus, Isaías 44.6-7. 
 4-Só Ele é digno de adoração, os outros, recebem adoração indevida, usurpada 
 5-Ninguém nos ama como Ele provou nos amar... Rm 5.8. 
 6-Deus é misericordioso: não nos trata como merecemos (lembra-se que somos pó,Sl 103.14)  
     7-Considera a nossa natureza decaída e espera que cada um de  nós reconheça 
  essa realidade e se arrependa, Is 57.15. 
 
 8-Todos nós nascemos sob o domínio do mal, do diabo, o príncipe deste mundo, 
 João 12.31..14.30 e 16.11. 

9-Deus nos avisa pelas Escrituras e testemunhos do salvos 
10-Deus envia Jesus para destruir o diabo, Gn 3.15 e Cl 2.15  
                 - e nos  livrar do império das trevas, Cl 1.13. 

Um belo resumo da salvação: ‘Bendito, seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o 

seu povo para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo... como prometeu...de 
conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos (adorássemos) sem 
temor, Em  santidade  e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida, Lc 1.74 -75. 
 
O PRIMEIRO MANDAMENTO: sem obedecer a este, é impossível cumprir os outros 
 
 Descobrir que Deus é a Verdade avassaladora e O único que vai existir depois de 
tudo, faz reconsiderar toda sua vida, crença, valores e prioridades. 
 
 Dez... o quê? MANDAMENTOS. E os rejeitamos por sermos rebeldes por natureza. 
Encaramos levianamente o Velho Testamento por nos ser ensinado como histórias para 
crianças ou por ser considerado obsoleto, tempo da Lei, (como coisa ultrapassada), mas o 
Velho Testamento é a base moral e histórica do cristianismo. Cristãos pensam que não têm 
nada a ver com a Lei, pg 55. 
 
 A LEI mostra o nível de santidade de Deus e a minha incapacidade de observá-la 
continuamente, em todos os aspectos (Tg 2.10) Uma simples transgressão já me faz 
culpado perante a Lei. Assim, é fácil concluir e concordar com a Palavra ”não há justo, 
nem um sequer” (Rm 3) Ex: quantas vezes você precisa estacionarem lugar proibido para 
ser considerado transgressor e levar uma multa?  Quantas pessoas alguém precisa matar 
para ser considerado um assassino? Quantos pecados precisa praticar para ser pecador? 
 
 A Lei me ajuda como um tutor, como alguém que cuida de mim e me ensina, mostra o 
erro e como acertar, um aio ( tutor, instrutor) para nos levar a Cristo, Gl 3.24. 
 
 A Lei me torna humilde e esgota minha justiça própria. Rm 7.7. 
 
 A Lei faz saber o que é pecado. 
 A Palavra me mostra o meu real estado de pecador,. Tg 1.23-25 (ouvir e não cumprir). 
Mesmo que não o perceba com a devida clareza, 1 Co13.12, (como por espelho).  
Talvez, se nos víssemos como Deus nos vê, cairíamos no mais profundo desespero, mas 
sendo Deus, deixa escrito:.‘Ele nos fez agradáveis a Si no Amado, Ef 1.6, Rm 5.5,.8. 
 
 A Lei me faz grato por avaliar quão justo foi Jesus. Cumpriu toda a Lei, Rm 8.3-4 e 
quanto me amou Gl 2.20, pois sua morte, indevida, e o Seu sangue inocente, 2 Co 5.21, 
todo derramado, João 19 34, foi o preço do meu resgate, 1 Pe 1.18-19. Porque Cristo vive 
em nós e Ele cumpriu toda a Lei, “agora possuo Sua perfeita justiça”   pg 58....  
     Obs.:  o livro traz um Adendo com o catecismo de Westminster ( pode ver no Google) .  
 A Lei torna-se  o padrão de justiça a qual eu busco obedecer por gratidão, pg58. 
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 Obs.: Em consideração à santidade de Deus, pois quero manter minha comunhão com 
Ele e fazer sempre o que é do Seu agrado, como Jesus fazia, João 8.29.  “Quero ser 
santo (separado de todo pecado) porque O amo e quero SER como Ele. Minha justiça está 
segura na perfeita obediência de Cristo em meu lugar e,pela obra de Seu Espírito em mim, 
vou me transformando. em uma pessoa zelosa de boas obras (Tg 2.14)  pg 58  
. Até o desejo íntimo (Rm 7.22) de sermos santos deve-se ao amor de Deus derramado 
em nosso coração pelo Espírito, Rm 5.5. 
 
 Um à parte: a LEI de Moisés tinha três aspectos: 
  
 1-Lei moral: dos DEZ mandamentos e alguns esclarecimentos  posteriores; é válida em 
todos os tempos. 
 
 2-Lei cerimonial: dada aos sacerdotes, regulamentava o culto (válida até à cruz). 
 3-Lei civil: normatizava a vida da Nação com equilibrado senso de justiça social   
     adequado à época. 
 
 A LEI foi dada Israel, um povo amorfo e escravo cerca de 300 anos no Egito, que só 
conhecia ao Senhor como sendo o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não era o 
Deus deles!  
 Só a custo de LEI para forjar nesse povo uma identidade de POVO DE DEUS a fim de 
glorificá-lo entre os gentios. No entanto, apenas quatro jovens cativos na Babilônia e, 
especialmente Daniel, exaltaram o Nome do Senhor no mundo gentios de modo tão 
espetacular que decretos foram expedidos por todo o império dignificando e admitindo a 
grandeza de Deus, Dn 3.29, 6.26. 
 
 Eis o resumo da missão dos filhos de Deus na Terra:  ‘que sejais cheios do 
conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, Para andar 
dignamente diante do Senhor, AGRADANDO-lhe em tudo, FRUTIFICANDO em toda a boa 
obra, e CRESCENDO no conhecimento de Deus, CORROBORADOS em toda a fortaleza, 
segundo a força da sua glória, em toda a paciência, e longanimidade com gozo, 12 dando 
graças ao Pai que nos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz’ 
Colossenses 1.9- 14 
 Obs.: Viver assim só é possível por que ‘ DEUS nos tirou da potestade das trevas, e 
nos transportou para o reino do Filho do seu amor (Jesus) em quem temos a redenção pelo 
seu sangue, a saber, a remissão dos pecados’ 
 
 A EVIDÊNCIA: SE ME AMAM, OBEDECERÃO AOS MEUS MANDAMENTOS, 
João 14.15, e 21,24 _ 15.10,14,  1Tes 4.1-2, Hebreus 5.9, 1 João 2.3 e 3.22-23 e  5.3. 
 Nos salvos, Deus colocou o desejo e a capacidade de obedecer, pg 60 
 Deus mesmo gravou na pedra, com Seu dedo, as DEZ PALAVRAS 
Ex 31.18, Dt 9.10 (no hebraico, positivo e negativo apenas mudam o finalzinho da palavra. 
como no latim).E, também, para não dar margem a nenhuma interferência humana, Gl 6.11. 
 Jeremias e Ezequiel falam da obra que Deus quer fazer no íntimo de Seu povo. ‘Esta 
é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o SENHOR, porei a 
minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão 
o meu povo (Jr 31.33, 2 Co 6.16-18)  ‘E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós 
um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de 
carne, 27 e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e 
guardeis os meus juízos, e os observeis, ’Ezequiel 36.26-27, Hb 10.5-10. 
 
 Deus faz com que tenhamos prazer em cumprir sua vontade pg 61. Por Seu poder 
transformador e por Seu amor que nos salvou, sendo nós ainda pecadores, inimigos de 
Deus (Rm 5.5, 8 ) Mesmo no tempo da Lei a ênfase do Senhor era ter com o homem uma 
relação de amor: amarás ao Senhor teu Deus, (e por isso), resolverá ter, adotar  uma série 
de atitudes, Dt 6.9-11. 
 A frase: ‘os que O amam e guardam Seus mandamentos’ é reiterada várias vezes 
através das Escrituras, Dt.7.9, Dn 9.4, Dt 10.12,13, 2 João 1.6. 
No NT ”Todo o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é... (Sua família), Mt 
12.50 _ ‘vocês são Meus amigos Se fizerem o que Eu vos ordeno” João 15.14, pg 62. 
Enquanto humanos, seremos falhos em obedecer, mas... salvos , alcançados pelo amor de 
Deus, o foco de nossa vida evidenciará crescente alegria na obediência e na submissão.  
 
MANDAMENTOS – QUANTO À  IDOLATRIA. 
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No Velho Testamento: Lv 19.4, Dt 6.14, Sl 81.9, Sl 97.7, Os 13.4. 
No Novo Testamento: Mt 4.10, 1 Co 5.11, 6.9-10,10.7,14, Gl 5.19-20,  Cl 3.5, 1 João 5.21. 
Pena que hoje em dia, nada se fale sobre o assunto! Mas a idolatria está aí, nos corações. 
CONSTRUIR SOBRE OS ALICERCES  DOS  MANDAMENTOS pg 63 
Para se deleitar em fazer a Sua vontade, precisa se manter focado nos fundamentos da 
obediência o que evitará de cairmos nos extremos do legalismo ou  antinomismo: 
especulações filosóficas que a Bíblia diz: ‘rejeita as questões tolas e desassisadas, sabendo 
que geram contendas’, 2Tm 2.23.   
 
Lembrando: a Lei nos mantém humildes, gratos e aprendizes do padrão de santidade de 
Deus. Ele age, sendo Misericordioso, dando–nos um novo coração sensível ao Seu Espírito, 
onde escreveu Sua verdade viva. Mesmo salvos, incapazes de cumprir toda a lei, 
entendemos que crescer em obediência, expressa a verdadeira natureza do filho de 
Deus pg 63. 
 Idolatria não é apenas quando se expressa por atos de desobediência, como Raquel, 
que rouba ídolos, ou a mulher de Ló, que olha para trás; ela vem se instalando 
sorrateiramente no coração quando nos apegamos ao que amamos mais do  que amamos 
e nos apegamos a Deus. 
 
PARA   PENSAR   (PENSANDO NO ASSUNTO) 
 
1- Escrever por extenso os  dez mandamentos. 
2- Qual sua atitude anterior quanto aos dez mandamentos?   
     E agora, depois destas  considerações? 
3- Os que não estão dispostos a permitir que a Lei os governe, jamais terão o 
 evangelho que os salve, disse Thomas Watson 
      - O que você entende que ele quis  dizer? 
4- Buscar as passagens sobre idolatria: o que se aprende com elas?   
. Como elas lhe tocam  de perto? 
5- Quais atitudes esperadas dos cristãos satisfazem plenamente  as justas exigências da 
Lei ; por nós, que não  andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito (Rm 8.4)       
      Como esse texto acalma seu  coração e lhe dá segurança? pg 65. 
6- Sobre a esposa de Ló, qual a semelhança entre o pecado dela e seu amor pelo mundo? 
 Será  que o pecado dela foi mesmo idolatria?    Por quê? 
7- Passe um tempo em oração, buscando que Deus mesmo opere em seu coração 
crescimento do apreço e compreensão dos mandamentos, especialmente do primeiro. 
 

Cap 04 - TRANSFORMADOR DE CORAÇÕES    Lucas 7.47 
 
Jesus ‘foi à cidade chamada Naim  12, perto da porta da cidade, eis que levavam um 
defunto, filho único de sua mãe, que era viúva  13. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de 
íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores   (e ressuscitou o moço)’ Lc  7.11 
 Obs.: João devia estar preso em Jerusalém  (Lc  7.18,35-36 )  rogou-lhe um dos fariseus 
que comesse com ele; e, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa _ ‘ Eis que uma 
mulher pecadora, da cidade, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou 
um vaso de alabastro com unguento 38. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, 
começou a regar-lhe os pés com lágrimas  (que Deus recolheu  Sl 56.8), 
e enxugava-lhos com os cabelos da sua cabeça; e beijava-lhe os pés, e ungia-lhos 
com o unguento  (vendo isso, o fariseu pensava  mal de Jesus em seu coração) 40. E 
respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te; E ele disse: Dize-a, 
Mestre “Certo credor tinha dois devedores: um devia-lhe quinhentos dinheiros, e outro 
cinquenta  42. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos.   Dize, pois, qual 
deles o amará mais?  43, E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a 
quem mais perdoou   E ele lhe disse: Julgaste bem   44. E, voltando-se para a mulher, 
disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste  água para os pés; 
mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos  45; Não me 
deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés  46, Não 
me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo 
que os seus muitos pecados lhe são perdoados, PORQUE  muito amou;  mas aquele a 
quem pouco é perdoado pouco ama  48. E disse a ela:  Os teus pecados te são 
perdoados  49, E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este, que 
até perdoa pecados?  50 E disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz’ ,  Lc 7 36, 50 
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 Obs.: Uma prostituta  ousa vencer barreiras sociais  e derrama aos pés de Jesus  a 
garantia de sua velhice  para se humilhar e chorar aos pés de Jesus que,  conhecedor 
dos corações, sabia que ela fora buscar o perdão de seus muitíssimos pecados. Porque 
ela muito amou a Jesus e muito lhe foi perdoado. Ela creu, e isso lhe deu a salvação. 
A salvação em Jesus é valorizada na medida em que a pessoa se conscientiza da 
extensão de seu SER pecador. O fariseu não tinha consciência de quanto era faltoso em 
seus atos: o fariseu achava que... e ‘se achava’ só  por ter  convidado  Jesus  à sua  casa.  
 Deus vê a motivação do coração além dos atos praticados. Depois de um encontro 
com Jesus, ninguém mais é o  mesmo. 
 Só o Espírito Santo pode transformar um pecador em santo adorador. 
A santificação, como a salvação, não depende do esforço, empenho humano, é 
santificação do Espírito, 1 Pedro 1.2. 

O Espírito é quem opera, é o dínamo que move a pessoa a agir de acordo com a vontade 
de Deus: ’a sobre excelente grandeza do Seu poder que opera em nós, que cremos (Ef .19) 
Esse agir de Deus apesar de nós nos conforta e anima ( Cl 1.6, 2.13, Hb 13,21)  
.  No discurso de despedida, Jesus apresenta o Espírito Santo, João 14.16-17, 26 e 16.8 
1-Ele Me glorificará (ver a glória de Deus na face de Cristo, 2 Co 4  6),  
                                   .Jesus é a  expressa imagem do ser de Deus, Hb 1  1-3. 
2-Ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O meu pecado e a justiça de  
 Deus fizeram cair sobre Jesus o justo juízo que eu mereço, a fim de me   isentar da 
condenação do meu pecado. Junto com Jesus vem o suprimento  de  todas as nossas 
necessidades. Assim, como não nos dará juntamente com Ele,  todas as coisas? Rm 8.32, 
feito por Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e  redenção, 1 Co 1.30. 
 
 2.1-Convence do PECADO: do pecado de não crer em Jesus, como diz a Escritura, 
João 7.38. Na base da idolatria está a incredulidade. 
 Não crer em Deus leva   a  adorar  falsos  deuses. Idolatria   ataca   o caráter de  Deus.  
Ele não é tudo isso que dizem d’Ele. 
 2.2-Convence da JUSTIÇA: da justiça perfeita de Jesus  provada pela  ressurreição. 
Justiça de Deus evidenciada na obra  redentora. Em Jesus se  descobre a  justiça  de Deus 
de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da  fé Rm 1  13. Justiça de Deus pela fé 
em Jesus Cristo para todos e sobre todos os  que crêem,  Rm 3.22,25,26. 
 Deus propôs Jesus para  propiciação pela fé no Seu sangue, para demonstrar a  Sua  
justiça  pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de  Deus. Para 
demonstrar  sua  justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e  justificador 
daquele que tem fé em Jesus. 
 2.3-Convence do JUÌZO: certa expectação horrível de juízo, e ardor de fogo  que 
há de devorar os adversários, Hb 10.27. 
 Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo peca desde o princípio 
 Ap 20  10. Para isto  o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do 
 diabo, 1 João 3  8 (também  o pecado em  nós). O príncipe deste mundo já está 
 julgado, João  12.31, 14,30, 16.11, Rm 16.20, Cl 2.15, Hb 2.14. 
 
A questão do juízo de Deus sobre o pecado é tão séria que: 
 Quanto ao homem, custou a morte de Jesus na cruz. 
 Quanto aos anjos, Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas,     havendo-
os lançado no inferno, os entregou às cadeias  da escuridão,    ficando  reservados 
para o juízo, 2 Pe 2.4. 
 Quanto ao diabo, está sob o juízo de Deus que há de se manifestar a seu tempo:   ‘o 
fogo eterno,  preparado para o  diabo  e seus anjos,‘Mt 25.41. 
 
 Todo pecado recebe o devido juízo: 
 Seja em Jesus, na cruz, seja no Tribunal de Cristo ou no Trono Branco. 
 
3- O ESPÍRITO  ENSINA 
 
 A unção nos guia a toda a verdade, Jo16  13, Jr 31  33-34, 1João 2  27 
 
4- O ESPÍRITO GLORIFICA A JESUS 
 
 Recebe do que é Meu e o torna conhecido  a vocês Jo 1.14. 
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 Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para 
podermos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, 1 Co 2.12 E  conhecer  o 
amor de Cristo, que excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude 
de Deus Ef 3.19. 
 Para conhecê-lo, e à  virtude  da Sua ressurreição, e à comunicação de suas 
aflições, sendo feito conforme à sua morte, Fp 3.8,10. Conhecer a Cristo fez Paulo 
considerar como esterco todas a vantagens e glórias deste mundo. 
 
5-O ESPÍRITO INCLINA  O CORAÇÃO À VERDADEIRA ADORAÇÃO, 1RS 8.57,58,  
    Fp 1.6,e  2.13, Salmo 119.36-37,  Salmo  51.10, Jr 32.39,    2 Ts 3.5, Hb 13.20,21. 
 
 Obs.: Não é o que sabemos, mas o que FAZEMOS é que faz toda a diferença. Salomão 
sabia que Deus precisaria inclinar o coração do povo à verdadeira adoração, mas, na 
velhice, deixou que as mulheres lhe pervertessem o coração, 1 Rs 11. 5-10. 
 
6- O ESPÍRITO TESTIFICA QUE SOMOS  FILHOS DE DEUS, Rm  8.15-16 e 26-27  
 
7-O ESPÍRITO COMPLETA NOSSAS  ORAÇÕES, pois não sabemos orar como convém. 
 
QUANTO À TENTAÇÃO 
 
 Tentação é toda tentativa do inimigo de nos desviar das diretrizes de Deus.A tentação 
foca e revela áreas fracas da nossa natureza decaída. Deus não tenta a ninguém. DEUS É 
FIEL, não permite sermos tentados além de nossas forças.Junto com a tentação, Deus  
provê livramento, 1 Co 10.13, por isso, fujam da idolatria,1 Coríntios 10.14. 
 Obs.: O propósito de Deus é formar em nós o caráter de Cristo, Rm 8  28-29. 
    O propósito do diabo é nos desviar do propósito de Deus para nós, Mt 4. 
 
A CERTEZA  DE  NOSSA  GLORIFICAÇAO DEFINITIVA Rm 8.29.30 
  
 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. 
Mas sabemos que, quando ele se  manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim 
como Ele é o veremos, 1 João 3.2. 

 
PENSANDO  NO  ASSUNTO  
 
1-Aliste os modos como o Espírito nos ajuda na luta contra o pecado e idolatria. 
2-Quais dessas é a maneira mais significativa para você? Por quê? 
3-Por qual razão aquela pecadora se voltou para Jesus? O que de tão drástico pode ter 
 ocorrido? 
4- Como você foi dirigido a crer em Cristo?  
.   Como  percebeu os atributos de Cristo e obra da cruz? 
5-Em que sentido a idolatria é ataque ao caráter de Deus? 
6-A Palavra é o meio pelo qual Deus  dispensa iluminação pelo Seu Espírito aos crentes, 
 Calvino. Cite uma referência deste livro que esclareceu você. 
7-Escreva oração de súplica. Que o Espírito o ajude em sua fraqueza em compreender Seu
 papel nessa contínua mudança em direção à santificação e piedade. 

 
Cap. 5 - MELHOR QUE A VIDA pg 85 

 
 Teu amor (benignidade) é melhor do  que  a  vida. Por isso meus lábios Te louvarão ( Sl 
63.3)  Cativos por causa da idolatria do povo, os amigos de Daniel  foram fiéis ao Senhor  e 
preferiram a morte a  se curvar ante a estátua de ouro  de  Nabucodonozor,  Dn 3.16,18,  29 
. A fidelidade deles os salvou da morte e glorificou o Nome do Senhor por  todo o império,  
  O Espírito os convencera de que a morte  é melhor do que uma vida em idolatria pg 86.  
 Obs.: Também foi a opção dos primeiros cristãos martirizados   em Roma e será a opção 
dos cristãos que serão  mortos no tempo do anticristo. 
 O amor de Deus é melhor do que TUDO em minha vida? O que tem feito 
concorrência ao amor de Deus  em minha vida ?  O  que PREFIRO a ler a Bíblia, orar, 
obedecer e testemunhar? 
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 Em geral, o que concorre com o amor a Deus é minha necessidade do 
momento,quando sentimentos e atitudes que entristecem o Espírito tomam conta de 
mim, Ef 4.30,32. 
 
A FELICIDADE  (alegria) DE  JESUS. Deus  tinha dito de  Jesus: 
 “ESTE  é  Meu Filho  AMADO  em quem me comprazo”‘Mt  3.17. 
 Saber ser o filho amado e por isso alegrar o coração de Deus deu a Jesus  a 
perspectiva correta e a força necessária  para refutar as investidas do diabo, Mt 4. 
 O Pai não me tem deixado só  porque  eu faço sempre o que é  do Seu agrado, (Jo 8  
29)  Ter a companhia de Deus fazia Jesus se empenhar em agir de modo a sempre 
agradá-lo. Até aceitar morrer na cruz, pela alegria que Lhe estava proposta (assentar-Se 
à destra de Deus para sempre) suportou  a cruz, Hb 12.2, Gl 5.22. 
 
Alegria é fruto do Espírito (Gl 5.22) e dom de Deus  ao que  ama a justiça e aborrece a 
iniqüidade, por isso  Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus 
companheiros (Hb 1.9,Sl 4.7) Na Tua presença muitos testemunharam alegria At 2.28  e 
Sl 16.11. 

O  DELEITE  DE  JESUS  Sl  40.8 
 Davi se alegrava em fazer a vontade de Deus, Sl 40.8. 
 Somos  exortados: Deleita-te no Senhor, Sl 37. 
 
 A escolha infeliz  de  Eva: depois de ter olhado para o fruto proibido, foi motivada por  
três  adjetivos:  agradável , boa e desejável  

Toda  escolha  pecaminosa sempre tem como motivação o que será bom para mim 
 
 Nem sempre o agradável (ficar na cama quentinha de manhã) é o bom para mim. 
Às vezes, ‘namorando idéias  ruins  passamos a achar não serem   tão  ruins assim.Há em 
cada ser humano a tendência de agir como ‘o rei da cocada’. Aliás, grande parte da 
educação de um nenê consiste em fazê-lo entender que ele não é o centro do Universo. 
 
FELICIDADE  é termo um tanto vago, cheio de conotações bem pessoais. 
Não fomos salvos para sermos felizes, mas para sermos santos como Deus é...  
“sede santos porque  eu sou santo” 1 Pe 1.16. 
 
Prazeres mundanos trazem a ilusória  sensação de felicidade mas é sempre passageira. 
 
Feliz o povo cujo Deus  é o Senhor, Sl 144.15 (ver referências sobre bem Aventurados). 

O REAL  MOTIVO DAS ESCOLHAS QUE FAZEMOS  
 Nossas escolhas são motivadas pelo que achamos que nos dará satisfação. 

Se está  zangada, triste, amargurada, indignada, rebelde, desanimada: 
 Qual o  MOTIVO?  
 Se  você está disposta a pecar  para conseguir satisfação, esse é um ídolo 
 Se  busca compensação para suprir carências, isso é um ídolo 
 
 Condicionamentos infantis ou situações marcantes moldam a pessoa de tal forma  que 
ela passa o resto de vida  interagindo  com os fatos da vida  ou pessoas sob a ótica dessas  
marcas.  E deixamos que essas marcas determinem nosso modo de agir e reagir. Mas os 
que encontram a Deus e se consagram a Ele dão exemplo  de superação. 
 Ex.: Daniel e seus amigos,  Jabez, 1 Cr 4.9,10, Ler  1 Pedro 1.8,19. 
 ‘Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os 
devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem 
os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores 
herdarão o reino de Deus, E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas 
haveis sido santificados, mas haveis  sido justificados em  nome  do  Senhor  Jesus, e pelo 
Espírito  do nosso  Deus ‘ 1 Co  6.9,11. 

 Deleita-te no Senhor( Sl 37)  Regozijai-vos no Senhor ( Fp....)  Quando Deus for o 
motivo de nosso BEM ESTAR, teremos aprendido a  estar contente em toda e 
qualquer situação, Fp 4.11. 

PENSANDO NO ASSUNTO 
 
 1- O que Agostinho quis dizer com “A felicidade do homem é o próprio Deus”? 
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 2- Qual sua opinião sobre a busca da felicidade, é ímpia ou piedosa? 
 3- Explique:  Buscar o que lhe é mais precioso, independente de ser  moralmente  
 correto ou  um mal que deixamos nos enfeitiçar? 
 4- Da  última vez que você pecou, o que estava querendo de Bom para  você? 
 5- Complete a frase  -  Minha vida seria  perfeita se... (aí está seu possível ídolo). 
 6- O  mais importante para  você  é... 
 7  Quais MARCAS DA VIDA lhe deixaram assim  condicionado. 

Cap.  6 - CONHECER   O   SEU  CORAÇÃO   pg  101 
 Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os 
meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para 
sempre, Dt 5.2.9. 
 
 Raabe ouviu falar, creu e decidiu se colocar a favor do povo de Deus: Salvou sua 
vida e a de sua família, Js 2.9,10.  Casou-se com o líder de Israel e veio a ser mãe de Boaz 
marido  de  Rute, a bisavó de Davi. É uma das poucas mulheres citadas na genealogia de 
Jesus, Mt 1, e  Lc 3.  
 Esperança para mulheres que tiveram passado marcado por impureza sexual: 
  Se crer em Deus e aceitar Jesus, Ele pode mudar sua história. 
 
1- Escolhas baseiam-se em estimativas de maior probabilidade de nos dar  satisfação. 
2- No entanto, não há maior prazer do que conhecer o infalível amor de Deus. 
3- Mas, como  discernir  as intenções (carnais ou espirituais)  do coração? 
 
CORAÇÃO, na Bíblia refere-se ao EU  interior: afeições, vontade e razão   pg104. 
 
Razão: área do intelecto: analisa, verifica,  constata, aprende lembra, esquece. Vem em 
 primeiro lugar, você é o que você PENSA     Pv 23  7, (como imaginou, assim é ) 
 entender com o coração, e converter-se e eu o curaria’  MT 13  15, 
 seu coração insensato se obscureceu, Rm 1  21, 
 mestres da lei, raciocinando em seu íntimo’  Mc 2  6, 
 Porque estais perturbados e se levantam dúvidas em seu coração?’ Lc24  38. 
 Eu lhe darei um coração   sábio e capaz de discernir’  1 Rs 3  12. 
 O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de boa   
 consciência e fé sincera’  1 Tm 1  5; 
Imaginações: toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 
 
Afeições: vai além dos sentimentos São coisas a que estamos APEGADOS: 
 
 1- Desejos: Conceda-te conforme ao  (desejo)  teu coração ,Sl 20.4 
 2- Anseios: (anelo, forte desejo, sede’)    deleita-te no Senhor, Ele te concederá os  
 desejos (anseios) do teu coração   Sl  37.4. 

3-Sentimentos; dor, mágoa, desgosto - entreguei o meu  coração  ao desespero’Ec 2.20       
- Por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu  coração? 1 Sm 1.8      
-  Assim o meu  coração  se azedou, Sl  73   21. 

 4- Emoções: meus irmãos fizeram  derreter o  coração  do povo, Js 14  8, 
 -  não serviste ao SENHOR teu Deus com alegria e bondade de coração Dt 28  47. 
 
Vontade: Leva a agir - por ela nós decidimos, fazemos valer nossa Escolha. 

  Não há  esperança, porque andaremos segundo as nossas  imaginações. 
 E cada um fará segundo o propósito do seu mau coração, Gn 6  12 

  Deus diz:  ‘diante de ti ponho a vida e a morte, bênção e maldição;   
  Escolhe  pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência’ Dt 30.19 

    Dt 23.15-16, Js 24.15, Sl 25.2, Is 7.15, 30.15. 
 
Dentro de um DESENHO DE CORAÇÃO  está    pg 108 
 
MENTE: pensamento consciente, compreende, memória ajuíza, discerne, aprende, imagina. 
   
AFEIÇÕES: desejos, anseios, sentimentos, sonhos, emoções 
 
VONTADE: decido, ponho em ação minhas escolhas, isto é o que ajuizei com a mente.  
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                Estão  todas  interligadas  e  são interativas (uma influencia a outra) 
                              Isaías 7.15, Dt 23.15-16, Sl 25.12. 
Esses 3 elementos estão juntos no relato de  Hb 11.24-27, sobre  Moisés  que: 

  recusou, preferiu  
 Amou a Deus;  não temeu a ira do rei  
 perseverou   

Houve equilíbrio e anuência entre elas 
  Moisés foi consistente no seu  obedecer/servir a Deus. 

Quando há conflito entre  mente, afeições e vontade _  a pessoa fica desorientada agindo 
sob a influência, ora de  uma, ora de outra: fica como barata tonta. Não sabe o que pensar, 
às vezes decide pelo  certo ou age por  impulso e erra. Deixa-se desanimar  usa excesso  
de palavras para explicar o óbvio.  Isso se deve por causa  de nossa natureza decaída   que 
não deixa de existir em  nosso íntimo  ao sermos  salvos .Precisamos  ficar atentos e 
espertos,  focados   na Palavra    pois o nosso  coração  é enganoso, Jr 17.9, ver   Gn 
6.5 com Gn 8.21, Sl 51.5, Ec 9.3,Mt 15.19. 
 
Os religiosos que  mataram  Jesus  evidenciam  conflitos entre o zelo por  Deus e a glória 
dos homens , João 16.2 e 18.28 
Seus ídolos:  a honra  dos homens e os primeiros lugares. 
Seus pecados: inveja da popularidade e poder de Deus evidenciados em Jesus, Mt 27.18, 
     medo  de perder seu status e sua influência sobre o povo. 

IRA por não poderem  refutar  os ensinos de Jesus. 
Incredulidade é a base da idolatria: cega  o entendimento, 2 Co 4.4-6, Is 44.20. 

 Deus é Soberano apesar da maldade do homem, Atos 4.27-28, Jo 19  11 pg 112. 
 Os que foram selados com o Espírito Santo começam a viver um conflito antes
 inexistente:  O bem que quero, não faço, Rm 7.24-25 
     . Espírito vs carne: opõem-se  Gl 5  16-17. 
Deus nos  conhece bem, melhor do que nós mesmos : 1 Sm 16.7. Vê  o coração, o 
 Senhor conhece Sl 1.6, 1 Cr 28.9, 2 Cr 6.30, Sl 139.2, Jr 17.10 (sonda)  João 2. 24-
 25, Atos 1.24. Jesus também conhece os que são dEle, João 10.14. 
A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, 
 e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para 
 discernir os pensamentos e  intenções  do coração, Hb 4.12, Ap 2.23. 
O Espírito trabalha em parceria com a Palavra para fazer a obra de Deus  em seu  coração, 
por isso  é importante  ler, copiar  e  decorar a   Palavra. 
Pelo conhecimento da Palavra vamos  recebendo entendimento das coisas espirituais: 
CONSIDERA a Palavra, o Senhor te dará entendimento em tudo, 2  Timóteo 2.7 
.      apesar de só  conhecermos em parte, como por espelho, 1 Co 13.21. 
Quanto mais conhecemos a verdade sobre nós mesmos, mais valorizamos a cruz. 
 
Apesar de todas as lutas e conflitos, sob o  sangue de Jesus   estamos  salvos, como o  fio 
escarlate no muro  ‘salvou’  Raabe, Js 2.18, 6.22, Hb 10.19 (ousadia), 1 Co 3.15(pelo fogo). 

PENSANDO NO ASSUNTO 
 
1- Como a  história de  Raabe  encoraja  você? 
2- Como a história de Moisés mostra que  Deus  trabalha  no coração? 
3- O que você pensava ser o coração?  Como sua percepção mudou ao ler este livro? 
4- Confira Jr 17.9. Como entende ser o coração  corrupto e enganoso? 
5- Lembra de alguma vez em que  você  pensou estar certo mas estava enganado? 
6- Como o fato de ser Deus conhecedor de todas as coisas consola seu  coração?  
 

Cap. 07 - O  QUE  PENSAR   SOBRE  DEUS 
 
 Josias nasceu  em  cumprimento  a  uma  profecia, 1 Rs  13.2. Ao assumir o trono, 
Sofonias era profeta em  Israel. Talvez sob a influência de sua mensagem, Josias começou  
a restaurar  o Templo, achou a Lei , foi quebrantado e houve um  avivamento em  Israel,    
2 Rs 22.11. Como  fez com Josias, Deus pode fazer a você, pela Palavra, identificar seus  
ídolos de modo que  você  venha  a  renegá-los para  estabelecer  uma   aliança com Deus. 
 
Nossa  MENTE  precisa  estar bem  informada  sobre a Palavra de Deus  para sabermos 
DISCERNIR (Hb 5.12,13) adequadamente  todas as coisas  a fim  não sermos enganados. 
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Deus  quer Se revelar  a  nós  (Jr 33  3) e  Se revela  aos  que O  buscam de todo coração 
Jr 29.13. Ora, o homem  natural  não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque  
lhe parecem   loucura;  e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente’  
1 Co 2  14. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de 
Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as 
quais  (coisas)  também  falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as 
(palavras) que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais’ 
1 Co 2.12-13. 
A quem se dispuser a buscá-lo(Pv 8.34) Deus dará entendimento  

 João 16.13;Dt 4.10,Sl 119.73, 143.10, Mt 11.29. 
 
Ao lera  Bíblia,  muitas vezes, um texto lido e até decorado,  de repente, o Espírito faz  
‘brilhar’ de modo especial em nossa mente.   Além da  mera compreensão natural, as 
Escrituras precisam da revelação de Deus ao coração,  Mt 11.27 (quiser), Lc 10.22 
(conhece o Pai), Gl 1 15-16  (aprouve), Fp  3.15 (revelará). 

Idolatria  começa  com  o nosso  conceito  sobre Deus. Ele diz  ao ímpio, Sl  50.21- você 

pensa   que  Eu sou  como você? 

Por isso é importante conhecer a Deus como Ele é, como Ele se revela pelas Escrituras; 
quem crê em Mim, COMO DIZ A ESCRITURA’  João 7.38.  Ler  Dt 6.4, Mt 5.48,1 Tm 1.17, 
 
...a pessoa  cria um deus à sua imagem, pois quer o consolo de um deus amoroso sem as 
exigências de um deus santo’ (pg 124) 
 
Como você  imagina Deus? Não perca  tempo pensando. Temos que crer no que a Bíblia 
diz sobre Deus  (o correto é dizer) “Está escrito”. 
 
Idolatria tem base na incredulidade e dá margem a que satanás cegue o entendimento 
dos incrédulos para se tornarem idólatras. Eles ficam  insensatos, não percebem  o absurdo 
que é a idolatria, 2 Co 4.4,6, Jr 51.17, Isaías 44.9, 13.20  Jr 10.3,5. 
Em vez de crer que foi criado à imagem de Deus, o homem cria um deus ou deuses à sua 
própria imagem  para servir às suas ambições,  disse Calvino  (pg 126). 

IDENTIFICANDO DEUSES 
 
Identifique suas necessidades, desejos, prazeres.  Como o seu eu fica satisfeito? 
 Quanto você quer estar no  controle  das situações  e  das pessoas? 
 O que você TEME? Do que quer se livrar a todo e a qualquer custo? 
 Jr 44.15,18. 
 
Não  adoramos  estátuas, mas  adoramos IMAGENS criadas em nossa imaginação: ídolos 
 do homem moderno: PODER, DINHEIRO, FAMA, CONHECIMENTO, PRAZER Ex.: 
 PSIQUIATRIA  DE Deus  - Ed. Betânia. TV ligada, cale-se diante dela toda a  família   
(paráfrase de  Hc 2.20). WEB rouba  o tempo com Deus, mata o interesse  pelas pessoas 
reais , destrói  a capacidade de pensar. 
O diabo enlaça a mente com sugestões que, se acolhidas, dominam a pessoa. Há armas 
para combatê-lo. ‘As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus 
para destruir  fortalezas, anulando  sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, 2 Co 
10.4-5. 
A  motivação de nossos atos: 
Por que faço isso?   
Por que isso me afeta tanto?  
Por que quero isso?  
 A resposta a tais perguntas revela  um possível  falso deus  ou  ídolo  pois a  motivação 
bíblica é  Cl 3.17 e 23. E, quanto fizerdes por palavras ou  obras, fazei tudo em nome do 
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o 
coração, como ao Senhor,  não aos homens. 
 
 O   engano  de sugestões malignas   sempre   apelam  aos  mesmos ganchos, seguem o 
mesmo esquema  básico, viu (vendo)  a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e  
agradável  aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, assim tomou do seu fruto, 
e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela’   Gn 3.6. 
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 O diabo tentou Jesus  quanto ao apelo  físico (fome)  quanto à soberba da vida, se tu és 
Filho de Deus (desejo de aclamação, adoração)  mostrou   todos os reinos do  mundo (fez 
ver, cobiçar) Mt 4. 
 Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai 
não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a 
concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, o mundo 
passa, e sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para 
sempre’  1 João 2.15,17. Onde  Eva caiu, Jesus venceu e nós  temos de vigiar. 
 
 Sempre que desconsideramos  a Palavra para agir por critério próprio,  estamos  em 
perigo. Daí ser muito importante  verificarmos  a  raiz  mais profunda  de nossas ações ou 
motivações.  Seja o que for ou que fizer,  importa recebermos o louvor que vem de Deus,  2 
Co 10.18. Não importa o que façam a mim. Creio estar sob o controle de Deus e permitido  
para minha  edificação ou disciplina, Hb 12.8, Jó 1 e 2, João 19.11 (nenhuma autoridade  
terias sobre mim )   Pv 27. 27 (se afia). 
Se afligido: Antes de ser afligido  andava errado; mas agora tenho guardado a tua palavra. 
 Foi-me bom ter sido afligido, para que  aprendesse os teus estatutos,Sl119.67 e 71. 
Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus segundo  Seu 
 propósito  de formar em mim o caráter de Cristo, Rm 8.28,29. 
Em vez de criar imagens para você deixar Deus de lado, SUA MENTE DEVE FILTRAR seus 
 pensamentos, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo 2 Co 
 10.5.   Não  por esforço próprio mas no poder do Espírito, você aceita  morrer 
 para sua natureza pecaminosa  e o Espírito a vivifica, levando-a  a  se assentar  ao 
 lado de Cristo - Leva-me para a Rocha que é mais alta do  que eu’  Sl 61.2 

PENSANDO NO ASSUNTO  
 
1- Qual a importância de se  ter ideia correta de Deus  conforme as Escrituras? 
2- Como Deus Se  revela  ao homem? Qual aspecto da pessoa de Deus mais a deslumbra? 
3- Como ilustrar o papel da idolatria no homem moderno a um adolescente? 
4- Identifique suas expectativas  que  funcionam como    possíveis deuses    
5- Investigue pecados  habituais  identificando áreas de idolatria. 
6- Escreva oração:  que o  Espírito  revele   toda e qualquer  idolatria  em  seu  coração    
 Arrependa-se (mude de ideia sobre o assunto)  
 Confesse e alegre-se com  o perdão de Deus. 
 “Ensina-me, SENHOR, o teu caminho, e andarei na tua verdade; (une) o meu  coração 
ao temor do teu nome, Sl 86.11. 

Cap.  8 - ANSEIO  POR  DEUS 
 Ao entregar ao Senhor o objeto de sua adoração,  Ana foi  transformada  1 Sm  1.10,18   
‘comeu e seu semblante já não era mais triste.‘ 
 Ele (o Senhor) lhe concedeu um filho - SAMUEL (o tenho pedido ao  Senhor ) que foi 
entregue ao sacerdote  de acordo com o voto feito e depois,  Deus deu a Ana mais  cinco 
filhos 1 Sm 2.21. 
 
 Todos temos afeiçoes e para saber a natureza delas precisa se perguntar: ONDE ESTÁ 
O MEU TESOURO? Onde estiver o vosso  tesouro, aí estará também o vosso coração’  Mt 
6.21. O  QUE VOCÊ COBIÇA? João 2.15,17 (concupiscência traduzida como cobiça) Tg 
4.2-3, Ap 18.14, Mc 4.19, Ef  2.3, 4.22  “Epithumia” no original  é  um forte desejo  que pode 
ser bom  ou  ruim, ex.:  Lc 22.15, Desejei  ansiosamente  comer  esta  páscoa com vocês 
antes de sofrer. 
 Tendo desejo de partir, e estar com Cristo, é ainda muito melhor, Fp 1.23. 
 Procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, 1 Ts 2.17.  
 Ver  João 8.44, Rm 1.24, Gl 5 16,24, Fp 1.23, Cl 3.5, 1 Tm 6.  
 O desejo em si não é pecaminoso,  depende  da  qualidade  do que  se deseja.  
Traduziu-se  por concupiscência   um desejo determinante da natureza decaída que  leva  a  
agir fora da  Palavra.  
 Há desejos que são pecaminosos ainda que não  sejam PRATICADOS, Mt 5 22,28. 
quando contrariam  a  evidente  e clara  orientação de Deus. 
Tudo que provém da natureza decaída não agrada a Deus, mesmo que sejam  boas obras 
pois não depende do que   fazemos   mas  do que SOMOS:  seres que existem  separados 
de Deus. Só através da obra  redentora de Cristo podemos  ser  religados a Deus. 
  Rm 3   10-29, Ef  2.3, 5  3.5, Cl 3.5,7, Tt 3.3. 
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CRIADOS  Á IMAGEM  DE  DEUS  
 
 Gn 1.26,27, Ec 7.29, At 17.26,28,29, 1Co 11.7, Ef 4.24, Cl 3.10, Tg 3.9. 
Criados  homem  e mulher com  papéis específicos  e  funções  determinadas para  se 
completarem  e  formarem  uma  FAMÍLIA (Gn 2.24), célula da sociedade e cuidar da prole 
para preservação da espécie.  
 Postos em situação de exercer seu livre arbítrio escolheram existir SEPARADOS DE 
DEUS, o que afetou toda sua descendência. A partir de então a opção  é ESCOLHER ser 
religado a Deus, o que implica em (SIM) obedecer a Deus, acatando  Seus  termos  (NÂO)  
dizer não, renegar a natureza  decaída  que tende à rebeldia e quer agir independente de 
Deus, contrariando  às  Suas orientações  que estão de acordo com o padrão de santidade 
de Deus. 
 
 Todas as atribuições conferidas por Deus  ao homem  foram  deturpadas pela Queda. 
Querendo ser  como Deus  (Gn 3  5) acabaram  sendo servos  do diabo (Rm 6.16) a quem 
obedeceram. E o constituíram príncipe deste mundo, (João 12.31, 14.30, 16.11), 
cativos por ele para cumprir a sua vontade, 2 Tm 2.26. 
Religados a Deus pela  fé  no Evangelho, Deus tem como  propósito  formar em  nós o 
caráter de Cristo o segundo Adão que, como homem, decidiu  obedecer a Deus  em  tudo e  
cumprir  toda Sua vontade para  ele, até à morte e morte de cruz,  Fp 2.5,9. 
Ele (Jesus)  é a cabeça  do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, 
para que em tudo tenha a preeminência’  Cl 1.18 pg 155. 

PENSANDO  NO   ASSUNTO  
 
1- O o que  consiste desejar apenas Deus?  Sl 42.1,2, 143.6, Is 26.8,9, Lc 9.23,25. 
2- Busque numa concordância  o que agrada a Deus. Como isso muda sua visão de Deus? 
3- Ver em João 8.44  o que  diz sobre os desejos dos  ímpios. 
4- Sonde seu coração para conhecer seus desejos  mais secretos. 
 Está disposto a abrir mão deles por amor a Jesus? 
5- O que  percebe haver em seu coração que não está disposto a sacrificar, a abrir mão? 
 

Cap  9 - DISPOR-SE  A  OBEDECER   pg  160     Sl 25.12 
 
 Qual  é o homem que teme ao SENHOR?  
 Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 
 
 Maria, de Betânia,  teve a aprovação do Senhor anotada nas Escrituras   Lc 10.42. 
 Era do seu caráter se humilhar perante Jesus,  João 11.32, 12.2. 
 Por que     ESCOLHEMOS   uma coisa  e  rejeitamos  outra?  
 A Vontade decide e põe em ação, mas nossas escolhas são feitas com base em  
 nossas AFEIÇÕES. 
Criado para ESCOLHER, Deus deu ao homem  livre arbítrio e o colocou  em  situação  de 
escolha  para  exercer esse livre arbítrio. A primeira votação do mundo: duas árvores. 
 
 Deus espera nossa escolha  voluntária  por Ele  (e não contra Ele)  
 Dt 30.19, Js 24.15, Is 56.4. 
1- Acontece que o ser humano  vive oscilando   entre dois  ‘mundos’ :Até quando coxeareis 
entre dois pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui-o, e se  Baal  segui-o, porém o 
povo nada lhe respondeu’ 1 Rs 18.21: 
 
2-Mesmo decisões com bons propósitos acabam dando em nada 

 ‘disse o povo a Josué: Não, antes ao SENHOR  serviremos ‘Js 24.21 
Pouco tempo depois, relata as Escrituras que haviam se desviado de seu propósito,por 
quê?  Porque  as  palavras não estavam   em sintonia  com   as  afeições deles,  Mt 12.34. 

Este povo me  honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim Mt 15.8, 
‘a boca fala do que está cheio o coração’ Mt 12.34 

 
3- Não precisamos de mais força de vontade.  

Precisamos de um coração inclinado a Deus. 
 A inclinação da carne é morte; mas a  inclinação do Espírito é vida e paz: a   inclinação 
da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem,  em verdade, o 
pode ser  Rm 8.6,7, 1 Co 2.14. 
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4- A causa está em nossa natureza decaída Jr 13.23 (mudar cor da pele?) 
 Dt 9.24, Jz 2.19, Is 48.8, 2 Pe 2.14. 
 Hábitos pecaminosos se instalaram  por sistemáticas escolhas em  agir fora do  padrão 
de Deus. Mas há pecados inconscientes e involuntários que  apenas  evidenciam quem 
somos sem Jesus. 
5- Precisamos  ser  libertos   do domínio do pecado, Rm 6.14  e  sermos cheios do Espírito 
 Santo.  A verdade sobre nós mesmos, liberta do engano, traz à luz a raiz do  problema, 
João 8.32,36. 
 Mas precisamos ir a Jesus  para sermos verdadeiramente livres do domínio daquele 
 pecado. É processo que dur  a vida toda:  como recebestes a Cristo assim também 
 andai nele Cl 2.6. 
6- Nos salvos há conflito entre carne   (velha natureza)  e  o Espírito   Gl 5 16.17, 24.26 Rm 
 7.15. Sobre afeições conflitantes: Mt 6.24  (2 senhores)  Lc 14.26-27 (mais do que a 
 Mim),Lc 14.33 (renunciar tudo)  Gl 1.10 (agradar quem?)  Tg 4.4,1 Jo 2.15 (amigo  do 
mundo). 
7-Só Deus é absolutamente livre em Suas escolhas: Tudo o que  quis Ele o fez Sl 115.3, Sl 
 135.6,1Sm 3.18, Jó 23.23,  Sl 33.9,11,  Dn 4.35, Mt 11.25-26, At 4.28, Ef 1.11. 
 Mas, todos gostaríamos de ouvir de Deus: “Bem está servo bom e fiel”, 
 Mt 25.23. Só Jesus pode nos dar vitória sobre a lei do pecado que age em nós, 
 Rm 7.24,27, Rm 8.2. Deus   efetua em vós o querer e o realizar Fp 2.13. Quando 
 reconhecemos, cremos  e nos  entregamos a Deus,  Ele opera!  Deus pode mover 
 corações ,Pv 21.1 (inclina), Ef 7.27-28 (dispos), Ne 1.11, 2.4, Sl 105.25, Sl 106.46. 

PENSANDO NO  ASSUNTO  
 
1- Quais as três funções do coração e como estão interligadas? 
2- Quão forte é sua autodisciplina e autocontrole?  
3- Qual a relação entre escolha e desejo? 
4- Defina áreas em  sua vida que você  sempre escolhe servir a Deus. 
5- Transforme referências em orações com suas próprias palavras – 
 SALMOS    63.1-5, 42.1-2, 73.25-28, 119.20,8, 143.6 e Isaías 16.8-9. 
 

Cap.  10 - COMO  RESISTIR  AOS  ÍDOLOS   Ef  4.21,25 
 ...tendes ouvido...fostes ensinados:  quanto ao trato passado,  
 1-Vos despojeis do velho homem, 
             (. que se corrompe pelas concupiscências do )   
 2-E vos renoveis no espírito da vossa mente;  
 3-E vos revistais do novo homem 
      - que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. 

São fases da santificação 
Deus  nos põe à prova para trazer à luz o pecado escondido no íntimo (ex: da ervilha ao 
cozinhar) Gn 22.1-2, 2 Cr 32.31, 2 Co 12.9, 1 Pe 1.5,7, Dt 13.3. 
 
Tudo  começa  com   a  TENTAÇÃO :   Tg 1 
 
    Não diga sou tentado por Deus  (pg 183  a 188) 
O diabo  sugere ( faz pensar)  se encontra eco em nossas afeições (COBIÇA  e  MEDO) 
Está fisgado:  
 Foi gerado o pecado que se desenvolve no íntimo até se transformar   em ações 
pecaminosas  não percebe o que está por trás, como o anzol fatal escondido sob a  
apetitosa  minhoca. 
 O aguilhão  da morte é o pecado, 1 Co 15.56 
 Com medo da morte, está preso a vida toda, Hb 2.14 
 Laços do diabo,  2 Tm 2.25-26 
 Tentação de Judas:   tendo o  diabo  posto no coração de Judas Iscariotes,   filho de 
Simão, que o traísse’ João 13.2 
 Tentação de Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar   
 como trigo,  Jó12  e 2.1-6 
 Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não (desfaleça); Mt  22.31-32 
 Judas acolheu no coração (achou  uma  BOA  ideia,  concordou com o diabo)  trair  
 Jesus 
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 Pedro apenas agiu por instinto de preservação, movido  por sua natureza decaída   
 e, precisando do suporte da  oração  de Jesus   (Hb 7.25) que viu a    natureza do 
coração  de ambos  João 2.24-25 
  Rogo por estes, não rogo  pelo mundo ,  João 17.9,20 
 Tentação de Jesus: o diabo foi no  ponto crucial: se é Filho de Deus  Mt 4 
  não encontrou eco no coração  de Jesus. 
 
1-faço sempre o que é do Seu agrado,  Jo 8.29  (assentou no  seu coração, Dn 1.8)      Jo 
 14.30-3, Mt 26.39,Jo  4.34,Jo 5.30,  Mt 3.17 e 17.5 
 
2- firmou-Se na Palavra e não em Si mesmo: está escrito... 
3- no Getsêmane: rendeu Sua vontade á vontade soberana do Pai,  Mt 26.39 
 Porque o que JESUS  mais prezava era Sua unidade como Pai, Mt 11.27, 28.29   
 João 1.1-2, 5.17,23, 8.58, 14.9,23, 16,15 
 
 Jesus  venceu a tentação e o tentador, por isso 

  pode nos socorrer  (Hb 2.18 ) e Se compadecer, Hb 4.15. 
 
Repete a dinâmica da tentação pg 183 a 188 

 Conhecedor da natureza humana decaída, Jesus ensina a orar: Mt 6.13 
  Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal,   Mt 26.41, Lc 11.4,  22.46. 
 Pela oração:  dispomos o  coração nos alinhando com a vontade de Deus   

                      - e nos colocamos  sob o agir do Espírito Santo.   
  Deus é Fiel; não permite  tentação  além das forças e dá a saída, 1 Co 10.13. 

 
ATITUDE RECOMENDADA:  VIGIAR E ORAR  Mt 26.41 (Rm 7  25) 1 Pe 5.8,Lc  21.36. 
• Deus está pronto a  livrar :  2 Pe 2.9 
       Sl 124 (se não fora o Senhor ...   rompeu-se o  laço do passarinheiro e  escapamos). 
 
Livre-se de toda e qualquer coisa que o impeça de vigiar e orar: soberba, desânimo,  
 letargia,  comodismo ou auto suficiência ( ver revista sobre oração) 

 Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não  caia, 1Co 10.12 
  IRMÃOS, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós,  

 que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão;   
 (olhando) por ti mesmo, para que não sejas também tentado, Gl 6.1. 

PENSANDO  NO  ASSUNTO  
1- Escreva as diferenças entre as tentações de Judas e Pedro; 
2- Qual o motivo do fracasso do diabo  ao tentar a Jesus? 
3- Qual o motivo pelo qual   Deus permite  sermos tentados?  
4- Qual o objetivo do diabo  ao nos tentar? 
5- Cite os três passos da santificação; 
6- Como   VENCER A TENTAÇAO   se encaixa no primeiro passo?  
7- Quais  ferramentas o diabo usa  na tentação?  (são duas      ) 
 Qual tem usado em sua vida? 
8- O que se faz (?) para  SE  MANTER  VIGIANDO, ciente de suas áreas fracas                                      
 e ORANDO dependendo de Deus  e confiando na Palavra: é poderoso para vos 
 guardar de tropeçar’   Jd 1.24. 
 

Cap 11 - COMO  ESMAGAR  FALSOS   DEUSES     Rm 8.13  pg 195 
 

 Se viver  segundo a carne, morrerá 
 se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, viverá’ 

Moisés, 40 dias na presença de Deus, ao descer do monte tritura o ídolo e o joga no riacho; 
Arão, sob a pressão do povo,  faz um ídolo de ouro   Êxodo  32, Dt 9.21; 
Estevão disse que eles voltaram ao Egito em seus corações At 7.39. 
 Importante é discernir a  natureza das afeições antes que elas nos enlacem e  nos 
levem a pecar. 
 
 ANDAR     NA   LUZ  ler/meditar João 3.19,21, Salmo 51.6 , 1 João 1.7,9. 
 Anda-se  passo a passo (momento a momento) continuamente (se parar deixou de  
 andar) na  luz. Expor  a Deus  a  verdade  que há em seu  coração. Ele   mostra a 
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verdadeira natureza de suas afeições (cobiça ou medo) ao    renunciar o que 
desagrada a Deus (Não quero isso em meu íntimo). 
 O sangue de Jesus  purifica de todo pecado, 1 João 1.7 - Pode ser ilustrado pelo  
 despir-se de velho homem (renunciar) e  vestir-se do novo  (aceitar, acolher),Cl  3.8,10,12 
     > vestido com o manto da justiça (Is 61.10) é ser coberto pelo sangue de Jesus, 
revestido  de Cristo. 
 
Ao se começar a anunciar o reino de deus  a mensagem   é : 

 ARREPENDEI-VOS  e crede no Evangelho   Mc 1.15  
 Produzi, pois frutos dignos de arrependimento ‘   Mt 3.8 

 Ignoras que é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento?  Rm  2.4, 
 Arrependimento, no original,  metanóia  que é mudança de mente. 
 Sempre o voltar-se para Deus começa com  mudança de mente sobre aquela questão. 
‘Assim diz o Senhor DEUS:  Convertei-vos (arrependa-se e mudem de rumo,  tornai-vos dos 
vossos ídolos;  desviai os vossos rostos de todas  as vossas abominações’ Ezequiel 14.6. 
 
Decidimos agir com base em informações da mente que podem ser falsas  ou meias 
 verdades. Ex.: General americano perde a batalha por auto-suficiência e  
 desconhecimento do  inimigo. Precisa conhecer  a força e as estratégias do inimigo  
 para combate eficaz  que leva à vitória. 
Então, revestir-me de humilde confissão abre para mim as comportas da graça  pg  202. 
 Deus  resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde  1 Pe 5  5 
 Humilhai-vos sob  a potente mão de Deus, 1 Pe 5.6. Sujeitai-vos a Deus,  resisti ao  
 diabo  e ele fugirá de vós, Tg 4.7, Pv  28.13, encobre a transgressão, jamais  
 prosperará; o que confessa e deixa, alcança  misericórdia.  
Quem se justifica com desculpas, (Adão, Eva, Raquel, Saul), não está arrependido e não 
 alcança misericórdia.  Davi se arrependeu e confessou o seu pecado, Sl 32 e 51. 
Na luta contra  o pecado que tenazmente nos assedia   Hb 12.1-2.  Um chinês disse:  prefiro 
 morrer lutando contra o vício do que viver no pecado do vício. É a disposição  ´ a 
 atitude de se despojar radicalmente, cortar de vez, o que o faz pecar Mt5  29-30 
Também é preciso abandonar até coisas lícitas que não convém, pg  207 e que me 
 dominam (1 Co 6  12 ), não edificam 1 Co 10.23. 
Santificação é processo tríplice: despir-se, renovar a atitude, revestir-se Cl 3.8,10,12 pg 207. 
 
Tabela do que  despir-se: 
   Ira  (Ef 4  26-27, 31-32)    Medo (Lc 12  4-5, 1 João 4  18)  Roubo( Ef 4  28)    Palavras 
ferinas (Ef 4  29)   Preocupação (Fp 4  6-9)  Adultério(Pv 5  15-23)  bebedice (Ef 5  18)   
depressão (Sl 32, 38 e51) comunicação danosa (Ef 4  25-32)  inveja(Tg 3  13-18)  medo (Mt 
10  26-31)  mentira  (Ef 4  25)    auto negação  Lc 9  23-24   provas  (Tg 1)   ansiedade, Mt 6  
25-34      Fp 4  6-9 
 
  Parece muita coisa, mas o Espírito vai tratando uma de  cada vez. Disponha-se a 
buscar a santificação e ser adorador em Espírito e verdade e deixe o Espírito fazer a obra. 
Não se desespere com suas falhas:  apenas agradeça, pois Deus o ama como  você é,mas 
espera que  você  obedeça  prontamente ao ser informado  pela Palavra  e convencido do 
pecado, pelo Espírito. A benignidade de Deus te conduz ao arrependimento   Rm 2.4. 

  Assim, o Senhor  sabe livrar da tentação os  piedosos, 2 Pe 2.9. 
Fique atento e aprenda com os exemplos da Palavra, 1 Co  6.7,14. 
Estamos sendo feitos, e esta fase só termina ao sermos promovidos à glória!  
 
Com que se revestir?Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de 
 entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; 
 Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver 
 queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também    E,  sobre 
tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição    Colossenses 3.12,14. 
Amor é atitude que revela o caráter de Deus sendo formado em nós 1 Co.13, Cl 3.15-17, 
Mudança  evidente_ Rm 6.12-14, Gl 5 19.23, 1 Pe 2  11.12. 

PENSANDO NO ASSUNTO  
1- Arrepender-se: voltar-se para Deus  é único meio de ser religado a Deus; 
2- Quais os passos de despir-se e revestir-se? 
3- Escreva oração  de humilde confissão; 
4- Qual a importância da confissão? 
5- Cite passos específicos para livrar-se da idolatria; 
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6- Tem  algo que precisa ser extirpado de sua vida? Já se determinou a fazê-lo? 
7- O que vai colocar no lugar do que será tirado?  
8- Entende que arrependimento  está inserido no processo de santificação? 
 

Cap 12 - TER PRAZER EM DEUS 
 
Davi se alegrou em Deus ao trazer a arca para Jerusalém, 2 Sm 6.5-7, 6.14,16.13,14. 
Maria disse: meu espírito se alegra em Deus  meu  Salvador  Lc  1.47. 
Paulo diz : ‘regozijai-vos no  Senhor’  Fp  2.18, 3.1 e 4.4 
                 .  ( três vezes é o máximo da ênfase entre os judeus)     
Abundando em ação de graças, transbordou de gratidão,  Cl 2.7. 
 Em certas linhas tradicionais o cristianismo tem ficado meio estático, evitando   
 demonstrações de alegria e fervor  a  Deus. 
 Submeta sua sóbria maneira de SER  a Deus, caso Ele queira que você  aprenda a  se 
expressar e de modo mais exuberante Sl 45.1  (transbordar = jorrar) Hb 2.12. 
 
Nenês, como recém convertidos, não têm a mínima ideia da riqueza da herança da família à
 qual passaram pertencer. Descobrirão à medida em que vão crescendo 1 Pe 2.9,10.  
 Cri por isso falei, Sl 116.10_       ‘  a boca fala do que está cheio o coração’ Mt 12.34. 
 
Na Bíblia há relatos de adoração nada   passiva :  
Gn 224  48 + Ex 15  20 +Ne 1  4 e 6  1 +1 Cr 29  20 +Sl 28  2 + +30  11 + 47  1 + 63  4  
+119   48 + 134  1-2  + 141  2  +149  3    +150  4 Lm 3  40-41  + 1 Tm 2  8 +Ez 44  15  +Dt 
10  8   e 18  7  +  Ed 10  9 
 
Na maioria das vezes a adoração era acompanhada de expressões corporais: 
Davi sentado em oração e adoração, (só)   2 Cr 17.16 

 Levanto as minhas mãos; Ouves a minha voz 
 
Confira: 
 O SENHOR é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui 
socorrido; assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei, Sl 28.7. 
 Tornaste o meu pranto em folguedo; desataste o meu pano de saco, e me cingiste de 
alegria, 12, Para que a minha glória a ti cante louvores, e não se cale  SENHOR,  meu 
Deus, eu te louvarei para sempre    Sl 30.11,12. Eu te bendirei enquanto viver; em teu nome 
levantarei as minhas mãos.  
 A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura; e a minha boca te louvará com 
alegres lábios’  Sl  63.4,5.  
 Alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria  4. 
Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; exaltem  aquele que vai montado sobre os 
céus, pois o seu nome é SENHOR, e “exultai diante dele”   Sl 68.3.4. 
                    (no original  alas, significa  pular de alegria, exultar) 
.  > meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste.            
     ( aqui, ‘exultar’   no original é gil   que é girar sob emoção violenta)     Sl  71.23,103.1. 
BENDIZE, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. 
 Regozijar-me-ei  muito no SENHOR, a minha alma se alegrará no meu Deus; porque 
me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, Isaías   61.10. 
 Quanto mais nós, que temos a revelação  completa da salvação deveríamos expressar 
corporalmente nossa  adoração: brados de júbilo, cânticos festivos de gratidão, alegria, 
rostos e  mãos  levantados... - anjos se regozijavam Jó 38.7 
.    brados  de júbilo, Ap 19.5,7. O inanimado se move diante dEle,   Is 6.4  Lc 19.40. 
 Passaremos a Eternidade cantando e se regozijando em Sua  magnificência: 
  Ap 5.9,14, Ap 15-17 + 14  3  + 15  3-4  + Sl 103  20-22 e 148  11-13 + 150  6 
 Obs: pessoalmente, sou do tipo mais reservado, mas a Bíblia fala de manifestações físicas ao adorar a Deus  
Emoções que parecem virem e sumirem de modo inexplicável refletem os humores do 
nosso coração. Se estivermos  atentos  às suas raízes, saberemos lidar melhor com   elas. 
Também fome, cansaço, falta de sono alguns distúrbios de saúde ou remédios podem 
mexer com as afeições. 
Ex Elias: sob  extenuantes stress, fugiu das ameaças de Jezabel   Deus o tratou com  sono,  
pão,  água  , calor humano    e , por fim, a Sua Palavra, 1 Rs 17-19  
 
MEDITAR nos atributos de Deus (buscar referências especialmente nos Salmos) isso 
gerará Sentimentos de alegria, gratidão, adoração e louvor  por  Deus  SER  Deus. 
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Descobrir quem somos em Cristo por atenta leitura da carta de Efésios  nos faz regozijar no 
Senhor para louvor de Sua glória’  Ef 1.6, 14.  
 
OBEDIÊNCIA: amar a justiça, aborrecer a iniquidade, faz a alegria ser derramada em nosso 
coração, Leva à adoração. 
 
ADORAÇÃO  a Deus  torna a obediência mais natural, espontânea. 
Deus busca adoradores, Jo 4.23. Em Seu  poder transformador Ele é glorificado ‘ ( pg 231). 
 
  No cântico de Zacarias, duas traduções se completam,: O adorássemos e O 
serviríamos em santidade e justiça perante Ele todos os dias de  nossa vida    Lc 1.79; 
 

PENSANDO   NO  ASSUNTO 
 
1- Conheça as ordens de   adorar a Deus;  
 Salmo 7.17. 9.1,2, 21.13, 30.1,4,33, 66,1,5, 146.2, 149.1.3. 
2- Escreva letra de hino favorito: que emoções despertam em você? 
3- Escreva oração pedindo avivamento (se soltar na presença de Deus). 
 

APÊNDICE  A  COMO  DESCOBRIR  FALSOS  DEUSES? 
 
1- A que está tão apegado  que não quer abrir a mão? Pensa não conseguir viver sem       
2- O que você deseja MAIS do que ser santo?  
3- Quais mandamentos tem ignorado ou desobedecido? 
4- De  quais pecados específicos preciso me despir e  
 com que vou me revestir nessas  áreas? 
 

APÊNDICE   B  O QUE SIGNIFICA  SER LEGALISTA ? 
 
  Legalismo se manifesta de duas  amaneiras; 
1- ENCARA a observância da Lei como meio de  manter a salvação, Rm 3. 28  
.      (é justificado  pela fé)  Gl 2.16  
.      (pela Lei : nenhuma carne é justificada)  Gl 5.4  (da graça  tendes caído). 
 
  Incapazes de nos salvar, é absurdo  pensar  que possamos   fazer algo para  
 manter a salvação.  Uns dizem que se perde a salvação, rejeitando a Cristo. 
     Outros alegam que, se negou a Cristo era por não ser realmente salvo, 1 João 2.19 
 
 Boas obras  são  frutos:  evidência  da salvação e do atuar do Espírito formando  o 
caráter de Cristo em nós, o que dá o Espírito e opera milagres pela fé,  Gl  3.3,5; 
 Somos salvos e guardados (de tropeçar) por Jesus, Jd 1  
     - e Jesus disse que  guardou os que o Pai lhe dera,  João 17.12  (guardei); 
 Aquele que começou boa obra em vós,  vai completar Fp 1.6; 
 Decaídos da graça, só resta legalismo estéril  que leva à indiferença ou auto   
 gratificação    pg 236; 
 
2- OBSERVÂNCIA à Lei ACRESCENTA  a minha justiça  à justificação  pela graça: mais 
 uma vez, a questão é a motivação do coração: obedeço a Deus  POR  amor   ou   PARA  
me justificar. 
 Obs :Os judeus, no excesso de zelo,  fizeram da  Lei  um jugo pesado, indo além do  
 que Deus  dissera  ,Isaías 28.10, 13,17   ( regra sobre regra). 
  Em vez de confiar na graça oferecida pela justificação do sangue do Cordeiro    
 confiaram na auto justificação pela estrita observância da Lei   tornando-se   
 soberbos,  críticos  e  acusadores. 

 Tens fé?  Tem-na em ti  mesmo diante de Deus  Rm 14.22,   E não  se condena  
 naquilo que aprova. 

  Deus fala a cada um em particular:  
>há diferentes níveis de entendimento espiritual, dependendo do crescimento de cada um. 
Sim, ‘cada um dará contas  de  si  mesmo  a Deus’ , Rm 14.12 

  não pude vos falar como a espirituais  ainda sois carnais’  1 Coríntios  3.1-3 
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  Devendo ser mestres pelo tempo,  ainda  necessitais de leite (ainda são nenês na 
fé)  porque vos fizestes negligentes para ouvir’ Hb 5.12 

 Se   sentis ( pensais)  de outro modo, Deus vo-lo revelará; 
Mas a que chegamos, andemos’ Fp 3.15,16. 

 
Resumindo: legalismo ocorre quando  
1- considera-se observância da Lei como meio de manter a salvação   
2-  coloca-se  convicções pessoais  de um líder  a quem se deve   obediência  no mesmo 
nível  da Palavra  pg 237. 
 
APÊNDICEC  C COMO SABER  SE VOCÊ  é  CRISTÃO   VERDADEIRO? 
 
 Muitos vão à igreja,  são religiosos e  procuram fazer tudo certinho  pensando que  isso  
os tornará aceitáveis diante de Deus, mas  os termos de Deus são diferentes :  Is 55.8 .
 Meus caminhos  (e pensamentos)   não são os vossos caminhos (e pensamentos). 
  POR ISSO DEUS  DEU  AS ESCRITURAS: para nos pôr a par de Seus  critérios 
pensamentos... Ao nos adequar à Palavra, de fato, estamos  nos adequando a Deus. 
 
Eis os termos  de Deus:  
 
1- Não há justo, nem UM sequer   Rm 3.10,12, 23; 
 
2- pelas obras da Lei nenhuma carne será justificada  Gl 2.16; 
 
3- A JESUS  Deus  O propôs para  propiciação  pela fé no seu sangue’  Rm  3  2; 
 
4- Só pela fé em Jesus  ‘como  diz  a Escritura’ ( Jo 7.38)  se tem acesso a  Deus. 
 Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê no Filho não  
 verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece João 3.36   e  
 Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por  mim’Jo14.6
 Quem crê no Filho como diz a Escritura João 7.38; 
   não é do seu jeito, nem de qualquer jeito e muito menos como dizem dEle por aí; É 
quem crê no Filho como  diz a Escritura. 
 Precisa ler a Bíblia para crer  em Deus devidamente. Obs.: se você crê como acha  
 que deve ser, não está crendo em Deus, mas no seu próprio critério. 
 
5- Aceitando os termos  de Deus,  somo aceitos por Deus   João  5.24. 
Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e  crê naquele que me 
enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. 
 
6- Deus  Se relaciona  com  o homem   via Palavra  pelo atuar do Espírito Santo: tendo 
 ouvido o evangelho e nele crido   fostes selados  com o Espírito Santo Ef 1.13. 
 
7- Pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus, Não vem 
 das obras, para que ninguém se glorie;  10 Porque somos feitura sua, criados em  Cristo 
Jesus para as boas obras (propósito de Deus) , as quais Deus preparou para  que 
andássemos nelas’  Ef   2.8,10.  
 
 Aceitar Jesus é agir do homem    e    Nascer de novo é agir de Deus, João 1.12; 
  A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de  Deus, aos 
que crêem no seu nome; 13 Os quais não nasceram do sangue, nem da  vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas  (nasceram) de Deus; 
‘   Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo’  Rm 10.13 

Tendo aceitado Jesus, viva de modo a agradar a Deus   
1- Leia a Bíblia para saber como agradar a Deus; 
2- Ore a Deus (converse como filho)  em nome de Jesus: 
3- Vá a uma igreja  que  
        3.1    ensine  a salvação (só) pela graça 
        3.2    creia na Trindade: Deus  Pai, Deus Filho  e Deus Espírito Santo 
        3.3.   pregue a Palavra de Deus sem  exigir  crença em  nenhum outro livro  
4-  Cultive a comunhão com Deus pela prática da  oração e do andar na luz, 1 João 1.7 
5- Exercite a santificação:  ‘Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém  
verá o Senhor’  Hb  12.14          Fim  


