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Este livreto destina-se a quem queira  conhecer / relembrar  versículos básicos  
e  discipular / estudar a Bíblia junto com quem estiver disposto _  Antes, 
porém, é conveniente dar  importante explicação: o que ‘dou de bandeja’,  
em poucas folhas, demorou  uns  50 ANOS para Deus ir me dando, de 
revelação em revelação, como as peças de um quebra-cabeças que a gente 
vai montando.  Revelação é  nada místico, estranho ou espetacular   Por  
exemplo: quando eu estudava, decorava  as continhas de acordo com os 
enunciados dos problemas para tirar boas notas.De tanto repetir, para decorar, 
um dia ‘CAIA A FICHA’ do raciocínio que  há por trás da conta? AAAhhh !  
Revelação é  quando ‘ cai  a ficha’:  – ‘AAAhhh!  É isso que Deus quis dizer... 
  Acontece quando consideramos a Palavra sob a direção do Espírito Santo   

Então, você  pode ler este livreto  de capa a capa mas é só quando parar e 
meditar,  só quando buscar conhecer o Senhor por trás das palavras , lendo, 
copiando, marcando na sua Bíblia  cada referência...  é que o Senhor lhe dará 
terá o entendimento das verdades apresentadas. 2 Timóteo  2.7 
Pode durar uma vida toda.  Pv 8.34 Feliz é o homem que me dá ouvidos, 
velando  cada dia às minhas entradas,  esperando junto às ombreiras da 
minha porta. 
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   Foi inspirado  em folheto  muito antigo :  NOVE BASES BÍBLICAS  , Homero 
Duncan _ publicada em Portugal,  esgotada há  ‘séculos’:  Índice: 1- salvação   
2- viver pela fé   3- comunhão com Deus  4-  ministério do Espírito Santo  5- 
Bíblia: a Palavra do Deus  vivo  6- Oração  7- IGREJA   8- Evangelismo    
9-Vida abundante _   só que acrescentei uns itens : 
  conflito dos salvos, tentações,  estamos em guerra,  TODO o plano de Deus  

Que Deus os  dirija e abençoe nesta jornada de busca do entendimento das 
coisas espirituais e eternas  que Ele  deixou escrito  para sabermos Rm 15.4    
‘ tudo o que dantes foi escrito, para nosso  ensino   foi escrito, para que, 
pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, 
tenhamos esperança’     _   e para escolhermos a  VIDA,   Deut 30.19   

O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante 
de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para 
que vivas, tu e a tua descendência’ Dt30.19 # # # # # # # # # # # # #     
  
ah! convém ressaltar que este não é livro de entretenimento.Cada frase 
precisa ser  lida com atenção, considerada e relida para passar à seguinte.    

Cap.  01  SALVAÇÃO  

   Há muitas idéias sobre salvação mas, EXPLICAR DIREITINHO, só  o fazem  
as Escrituras, o recado de Deus a quem quiser saber a verdade 

1- Salvo do quê ?  Salvo da condenação de existir para sempre separado de 
Deus   ‘o salário ( o combinado a receber) do pecado é a morte’ Rm 6.23 
              ‘no dia em que dele comeres, certamente morrerás’ Gn 2.17   
1.1  tropeçamos’ no conceito de morte por pensar no defunto. Morte é 
separação: a gente morre quando a parte espiritual se SEPARA do corpo por 
alguma falência do físico. O que se vê são os restos mortais(o defunto, o 
cadáver)  mas a pessoa continua sendo a mesma, só que  na dimensão 
espiritual   

 1.2 Pela escolha do éden, a Humanidade tornou-se uma RAÇA de pecadores, 
conhecendo o bem e o mal,  separou-se de Deus e não consegue só  fazer 
sempre o bem, conforme o padrão de justiça de Deus : ‘ todos  pecaram   e 
destituídos estão da glória de Deus’  Rm 3.23; 
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1.3  Por ser absolutamente justo, Deus  não pode tolerar nem um pecadinho 
que seja por isso,  ‘a alma que pecar, essa morrerá ’ Ezequiel 18.4, 20  
Obs: vai existir separada de Deus . A morte física foi conseqüência  da morte 
espiritual , isto é: por ter o homem se separado de Deus ao escolher agir 
contra a orientação de Deus seguindo as sugestões do diabo incorporado na 
serpente. Gênesis 2.17 e  3.1-6   

2- SALVAÇÃO é um plano bolado por Deus para  nos livrar dessa justa 
condenação: Jo 3.16    Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho  unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas( sim )  
tenha a vida eterna’ # por ter sido  religado a Deus 

2.1  Deus aceita a morte indevida de Jesus, na cruz,  como Substituto do 
pecador que crer : a Jesus ‘ Deus propôs como  propiciação, pela fé, no 
seu sangue, para demonstração da sua justiça por ter ele na sua 
paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos’  Rm 3.25 
   # a partir da salvação, cada pecado cometido precisa ser logo confessado 

2.2  Quem crê no Filho tem a vida eterna; quem... se mantém rebelde 
 (não aceita o plano de Deus ) contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele 
permanece  a ira de Deus’ João  3.36   
 
2.3  é certeza: ‘ quem ouve a Minha palavra, e crê naquele que me enviou, 
tem a vida eterna;  não entra em juízo, mas já  passou  da morte para a 
vida’ João  5.24  # mas vai passar pelo Tribunal de Cristo, 1 Co3.11-15 

3- Salvação só há  na pessoa  de Jesus : ‘em nenhum outro há salvação; 
porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, 
em que devamos ser salvos’ At 4.12   Obs: Jesus  é o nome da pessoa 
 (Mateus 1.21) concebida de modo milagroso por Deus( Lc  1 )  por isso não 
era da raça de pecadores, era como Adão antes de pecar,  1 Coríntios 15. 45 
diz:  ‘ último Adão’ pois  nunca mais haverá outro homem sem ser pecador  

Há os que acreditam ser a Bíblia a Palavra de Deus, podem até saber textos 
de cor,  mas nunca aceitaram para si a morte de Jesus como seu substituto 
pessoal : precisa crer e se arrepender de seus pecados que custou a morte de 
Jesus .Todo o sangue de Jesus, derramado na cruz,  foi o preço de resgate, 
(1Pedro 1.18-19) de cada pecador que crer /  aceitar/ pedir  a salvação a Deus 
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 ‘ se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo’  Rm 10.9 
 
‘ a todos quantos O  receberam ( deixar entrar no coração) aos que crêem 
no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus’ Jo 1.12  

   Mais artigos no site WWW.perolasprecisoas.com.br > link  Iniciantes  

OS  TRÊS  TEMPOS  DA SALVAÇAO  

PASSADO: fomos salvos da culpa / condenação dos pecados (atos) por  
SERMOS pecadores   Obs:  o cão late ( ação)  por ser um cão.   O gato mia ( 
ação) por ser um gato  Assim, todos  pecamos ( ações) por SERMOS 
pecadores . Deus propôs a Jesus  como  propiciação , pela fé, no seu 
sangue, para demonstrar  sua justiça por ter Deus, na sua paciência, 
deixado de lado os delitos outrora cometidos’  Rm 3.25 / ‘ havendo 
riscado o escrito de dívida que havia contra nós ( a lista de todos  seus 
pecados)...removeu-o do meio de nós,  cravando -o na cruz’ Cl 2.14  Obs: 
era costume pregar sobre a cruz  o motivo  da condenação, Lucas 23.38   

PRESENTE: somos salvos do poder e do domínio do pecado ( Romanos 
8.2 e Tiago 1.13-15)   ‘o pecado não terá  domínio  sobre vós’ Rm 6.14    e    
João 8.32 e 36 _ Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará... 
precisa  admitir a verdade sobre o pecado....se o Filho vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres...  precisa ir a Jesus para ser liberto 
Obs: o salvo só peca se quiser...Não está mais sob o domínio do pecado 
como o avião rompe a lei da gravidade por observar as leis da aerodinâmica. 
Quando tem alguma coisa errada, o avião cai, como o salvo cai em pecado se 
não observar direitinho a lei do Espírito Santo no seu íntimo 
                 Mais  detalhes no capítulo sobre Espírito Santo  
FUTURO ; seremos salvos da presença do  pecado ao morrer e estar com 
Cristo na Eternidade  A salvação é muito mais do que apenas(?) ter seus 
pecados perdoados. É ser justificado (Rm 5.1)  é ser  liberto’  do império das 
trevas e ser transportado para o reino do Filho (Coloss 1.13)   é ser 
religado a Deus : ‘ havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, 
por meio dele reconciliasse ( religasse)  consigo mesmo todas as coisas, 
tanto as que estão na terra como as que estão nos céus’ Cl 1.20._  é  ser 
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feito filho de Deus ( João1.12)  e tem muito mais... No link BUSCA, digitar   
QUEM SOMOS EM CRISTO,  no site WWW.perolaspreciosas.com.br 

A salvação é o início de uma nova vida, é  nascer de Deus , João 3.3,5.7 NVI  
2 Coríntios 5.17 ‘se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo’ _ como recém nascidos, 
precisamos de muito ‘leite’ da Palavra ( 1 Pedro 2.2) para crescermos até à 
maturidade espiritual _ assunto das cartas  aos Efésios e Colossenses   # 

Cap. 02   ANDAR COM DEUS  é  VIVER PELA FÉ  

 Salvação acontece ao crer / aceitar Jesus como Salvador pessoal  
Os salvos pela fé no sangue de Jesus, agora passam a viver pela fé na 
presença de Jesus em seu íntimo, na pessoa do Espírito Santo,  
    A vida cristã só é possível de ser vivida, experimentada, SE/ QUANDO o 
salvo crê e deixa Cristo viver Sua vida nele. ‘Já estou crucificado  com 
Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora 
vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus, o qual me amou, e se 
entregou a si mesmo por mim’  Gl 2.20   
    Ao nascer, o nenê não entende tudo da vida de uma vez. Precisa de tempo, 
alimento e pessoas que cuidem dele. Vai sabendo das coisas aos poucos.      
      Assim o salvo, feito filho de Deus, precisa apenas crer   no que a Bíblia 
diz.. e, aos poucos,  irá entendendo as coisas de Deus, na medida em que se 
dedica a buscar conhecer a Deus pela Palavra. Convém comprar um caderno 
e ir anotando tudo o que chamar sua atenção.Mesmo sem entender, CREIA.  
      Vida cristã não se consegue por se esforçar, se disciplinar, só saber a 
Palavra.  Apesar de fazer parte, vida cristã não consiste em  ir à igreja, ser 
batizado, agir como crente  ‘como recebestes a Cristo, assim andai nEle’ 
Coloss 2.6  Como(?) você recebeu a Cristo; ouviu a Palavra, creu e pediu 
assim, a cada momento, passo a  passo, reconheça sua impossibilidade e vá 
a JESUS  confessando, crendo, pedindo... Um aprendizado básico 1João 1.7 
se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os 
outros, e o sangue de Jesus seu Filho nos  purifica  de todo pecado’  

Andar...  é ir passo a passo. Se parar, não está mais andando. 
na luz...  é andar às claras, é ir falando para Deus momento a momento, a  
               verdade sobre o que há em seu  íntimo: -Estou com raiva, -Menti...  
               Seja o que for :  então o sangue de Jesus purifica de todo pecado. 
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A comunhão com Deus é mantida e o Espírito Santo agirá como for preciso 
para que sua vida seja agradável a Deus e  em obediência à Palavra . 

Andar na luz é também levar a Jesus todas as impossibilidades: Não consigo, 
Não quero... Não sei...CRENDO na Palavra:Aquele que em vós começou a  
 boa obra a [aperfeiçoará] até o dia de Cristo Jesus... Deus é o que opera 
em vós tanto o querer  como o efetuar, segundo a sua boa vontade’  
Fp 1.6, 2.13    Obs: às vezes, precisa admitir: - ‘Deus  eu sei...mas não quero 
querer ’- Opera em mim o  querer ! E não resista ao agir do Espírito em você  
# 

Cap. 03   COMO MANTER A COMUNHÃO COM DEUS  

Mesmo salvos, a natureza decaída não some: é chamada de ‘carne’ e ‘velho 
homem’.Os crucificados não morrem imediatamente (,Lc 23.39-43) Eles 
falavam: assim,  a nossa natureza decaída mesmo crucificada com Cristo, 
ainda grita   Aos salvos compete não dar ouvidos aos seus clamores.Sl 66.18 
‘se eu atender à iniqüidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá’   
Obs: como a um telefone, se deixar tocar e não atender, ele pára de tocar  

Iniqüidades  são tortuosidades escondidas no coração e nos separam de Deus  
                 Pecado é tudo o que brota naturalmente do nosso coração decaído 
Transgressão  é infringir a lei, um mandamento de Deus : sabe que não pode, 
e faz... Ex; estacionar em lugar que sabe ser proibido:  ‘ vossas iniqüidades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; vossos pecados escondem 
seu rosto de vós, de modo que não vos ouça’  Is 59.2  Ler Isaías 53.4-6 

Acontece que os salvos, ao pecar, não mais  sentem prazer no pecado.Ficam 
tristes por  entristecer o Espírito Santo que veio neles habitar. Não perdem a 
salvação mas  se vai a alegria da salvação, a comunhão com Deus e ficam 
expostos às investidas do diabo(dá brecha) João 14.16,Efésios 4.30-32   
1Jo 2.1 Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não [pequeis]; 
mas, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, 
o justo. .. Se [confessarmos] os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.’  1Jo 1.9 

Assim, confessando imediatamente o pecado cometido, somos perdoados, e a 
comunhão com Deus  é mantida. Precisa cuidar para não cair no  círculo 
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vicioso de peca /confessa   _ sinal de que há algo errado Então, precisa orar e 
buscar a raiz do problema para ser liberto por Jesus  ler/ marcar João 8.32, 36 

Ao pecar, a natureza decaída tenta se justificar e culpar aos outros. O salvo, 
ciente de ter entristecido ao Espírito Santo, logo admite sua culpa e confessa. 
  Remorso é medo de ser descoberto ou castigado. Arrependimento é tristeza 
por ter pecado: ‘a benignidade de Deus te leva ao arrependimento’ Rm 2.4 

Perder a comunhão com Deus torna os salvos apáticos;  como um computador      
desligado da tomada:, todo o potencial está lá, porém,  inoperante.  #  

Cap. 04    O CONFLITO DOS SALVOS   ,  Rm 7.19 -25 
 ‘não faço o bem que eu quero, mas o mal que  NÃO quero, esse pratico’ 

O salvo vive um conflito entre a velha e a nova natureza, como descrito acima 
O texto termina assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor 
Jesus_ a pessoa cujo sangue inocente foi todo derramado para me resgatar 
               1Pe 1.18 -19  
Cristo _ o Descendente que veio esmagar a cabeça da serpente, Gn 3.15 
Senhor _ Soberano do Universo que me amou, a quem devo obediência 
                  Apocalipse 1.5-6    Jesus venceu a carne ( a tendência natural 
do ser humano)  o  mundo ( os valores e conceitos que todo mundo observa )  
e o diabo ( que instiga a agir contra a orientação de Deus)  Mateus 4   
    Crendo e clamando pela vitória de Jesus alcançada na cruz, Deus cuida de 
acabar como esse conflito. Eis a solução: Gálatas 5.16-17, 24-26    
       Andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir  a cobiça da carne 
Gl 5.17  a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes  
              se  opõem  um ao outro, para que não façais o que quereis.  
Gl 5.24  E os que são de Cristo Jesus  crucificaram  a carne com as suas 
paixões e concupiscências.  Obs: crucificar é colocar na cruz, é entender 
que aquele desejo determinante já foi derrotado por Jesus na cruz. Certa vez, 
uma propaganda da TV dizia: - ‘Põe na Consul’  Assim o cristão, ao sentir o 
forte apelo da carne, PÕE NA CRUZ... onde Jesus  venceu por nós. 

‘COMO RECEBESTES A Cristo, assim andai nEle’  Coloss 2.6 

É pela fé, reconhecendo a impossibilidade de vencer por si mesmo COMO 
reconheceu a impossibilidade de se salvar por si mesmo. Precisou crer,  
aceitar e pedir a vitória de Jesus na cruz.  
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A Bíblia é como um espelho: mostra o correto para nos vermos,mostra onde 
estamos falhos PARA nos acertarmos com Deus, admitindo o erro, 
confessando,crendo.As Escrituras dão GABARITOS: atitudes exemplares a 
serem seguidas à risca> Marcar ( G )  à margem de sua Bíblia 
              ( anota G maiúsculo na margem de sua Bíblia)  
 Gl 5.25 Se vivemos pelo Espírito _   você  aceitou Jesus de fato?   
> andemos também pelo Espírito_ passo a passo, falando a verdade a Deus 
Gl 5.26 Não cobiçosos de  vangloria ( glória vã) , provocando/ irritando -
nos uns aos outros, invejando -nos uns aos outros’   

Cap. 05    TENTAÇÕES: tentativas de nos afastar de Deus   

Tentações apelam para a natureza decaída, a necessidades legítimas  mas 
naturais, nem sempre o plano de Deus para a pessoa, naquele momento.  
No caso de Jesus : Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mateus 4 
Ser tentado não significa estar fora da comunhão com Deus, pelo contrário,  
muitas vezes, é justamente por estarmos muito bem com Deus e o inimigo 
quer estragar isso. Então, sempre é tempo se manter  vigilante, em oração.  
   O inimigo ataca em três áreas :  Gn 3.6,    Mateus 4  e   1João 2.15    
a carne   _   tendências e  necessidades  naturais do ser humano   
o  mundo  _   valores e conceitos que todo mundo observa    
o diabo  _  que instiga, sugere, induz  a agir contra a orientação de Deus    
 
A carne, o mundo e o diabo  lançam um forte apelo, bem sugestivo, às áreas  
fracas da pessoa. Se a pessoa  se deixa seduzir, ‘morde a isca’ , é fisgado e 
comete o pecado, que não precisa ser, necessariamente, uma coisa  horrível : 
uma palavra torta, raiva ou má vontade, implicância ou  falar mal de alguém   
Tiago 1. 13-15  _   
 convém ler  o livro: Ídolos do Coração, Elyse Fitzpatrick     Ed Batista Regular 

Situações difíceis da vida, como doenças, problemas de relacionamentos ou 
financeiros  também podem ser tentações no sentido de serem aproveitadas 
pelo inimigo para nos fazer pensar mal de Deus, ter sentimentos, pensamen-
tos ou dizer palavras que nos afastem de Deus. Nessas horas é bom CALAR: 
 ‘ o que for prudente guardará  silêncio  naquele tempo, porque o tempo 
será mau’  Amós 5.13                     Eis a solução : 1Co 10.13  
Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana; mas fiel é Deus, o qual 
não deixará que sejais tentados acima do que podeis (você agüenta,SIM) 
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antes com a tentação dará também o escape para que a possais 
suportar’   Obs: então, ore para ver a saída que Deus já preparou e que nem 
sempre é a que nós pensamos que será. Então,fique de mente e ouvidos bem 
abertos para Deus.    Jesus está ‘vivendo sempre para interceder’ por nós’  
e  ‘pode socorrer os que são tentados’  Hebreus  2.18  e 7.25  ## 

Cap.06     ESTAMOS EM GUERRA   !   Efésios 6.10 (12 ) - 18  
‘ não é contra carne e sangue que temos que  lutar, mas sim contra os 
principados, contra as potestades, conta os príncipes do mundo destas 
trevas, contra as hostes espirituais da iniqüidade nas regiões celestes’  

Os salvos foram ‘ libertos do império das trevas e transportados para o reino 
do Filho ‘ ( Coloss 1.13 ) ‘o mundo jaz no maligno’ 1Jo 5.19/  ‘ o príncipe 
deste mundo’  ( João 12.31. 14.30 e 16.11) não vai ‘deixar barato’:_ vem com 
tudo sobre o filho de Deus,  com raiva de ter perdido  esta alma  :  ‘Sede 
sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o Diabo, anda em derredor , rugindo 
como leão,  procurando a quem possa tragar’  1Pe 5.8   e Tg 4.7.  
‘ Sujeitai-vos, pois, a Deus; mas resisti  ao Diabo, e ele fugirá de vós’   
  
Deus proveu uma armadura como proteção aos ataques do inimigo:  
‘Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes 
contra as ciladas do Diabo... para que possais resistir no dia mau e, havendo 
feito tudo, permanecer firmes’ ...‘tomando, sobretudo, o  escudo da fé, com o 
qual podereis apagar todos os dardos inflamados do Maligno’  Ef 6.11, 13 e 16 
Obs: quando algo deixa você  ‘queimado’, ‘fulo da vida’,   é sinal de ser um 
dardo do inimigo _ então, não fique com raiva da pessoa. Ore !  

Outra coisa: o inimigo é _’  o acusador de nossos irmãos, o qual diante do 
nosso Deus os acusava dia e noite’  Apoc 12.10 _ Então, ao se sentir, ou 
mesmo, sendo acusado injustamente, saiba que não vem de Deus .O Espírito 
Santo convence do pecado que  nos leva a confessar a Deus para sermos 
perdoados : ‘ desfaço tuas transgressões como a névoa’  Isaías 44.22 
Obs:  névoa é aquela neblina das manhãs de inverno que some á luz do sol  

Então, se  acusado, não se justifique, não se vingue nem fique ressentido mas 
diga: ‘ JULGUE O SENHOR ENTRE MIM E TI  ‘ Gn 16.5 e 1Samuel 24.12 
Confie em Deus que diz :  ‘Minha é a vingança, eu retribuirei’  Hb 10.30  
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‘Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração: Tu não 
inquirirás? TU O VISTE ... ‘ ler /marcar Salmo 10.13-14  
 Obs: com Deus, nada ‘acaba em pizza’  Tudo terá a devida retribuição.# 

Cap. 07     MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO       
 
Jesus  apresentou o Espírito Santo aos discípulos, João 14.16-17  e 16.8 
              ‘eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador / Consolador   
1 -  que fique convosco para sempre... ele  habita convosco,  estará em vós....  
  o Ajudador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos  
2- ensinará  todas as coisas, e    3- vos fará lembrar de tudo quanto eu vos 
tenho dito’  Jo 14.26.  4- convencerá o mundo do pecado, da justiça e do 
juízo.. 5- .ele vos guiará a toda a verdade ...6- vos anunciará o que  há de vir  
e  7-  Me glorificará’   ,  Jo 16.8-14    
 Mesmo tendo convivido com Jesus por três anos, os discípulos precisavam 
esperar o Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus , Atos 1.8   

Quem recebe Jesus tem o Espírito Santo: ‘tendo ouvido a palavra da verdade, 
o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados 
com o Espírito Santo da promessa’   Ef 1.13  _ é a garantia da nossa redenção 

O Espírito  é dado para fazer uma obra no íntimo dos salvos: a santificação,   
 o processo pelo qual  o salvo se separa do pecado  e se separa  para Deus   
‘ fostes  comprados por preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo’ 1Co 6.20    
 
O Espírito ‘fala’ ao coração  pela Palavra e o salvo pode obedecer, ou  NÃO.  
‘Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações’  Hb 3.15  

É  uma obra progressiva:  sela ( Ef 1.13) corrobora (3.16) fortalece , Ef  6.10 
Opera silencioso no íntimo do salvo,  produz um resultado visível :  Gl 5.22 -23  
‘ o  fruto  do Espírito é: o amor,  gozo,  paz,  longanimidade,   benignidade, a 
bondade,  fidelidade, mansidão  e  domínio próprio’  
 
O apelo é : ‘  se vive no Espírito ... ANDA... ‘  Ler / decorar  Gálatas 5.24-26 
O salvo é orientado  a COMO  conviver bem com seu’ hóspede’ divino:  
1-  Não entristecer... decorar   Efésios 4.30-32  e Efésios 5.18-21 

2- Enchei-vos ...falando...louvando...agradecendo... sujeitando-vos ( não é ser 
‘capacho’  mas aceitar o outro como ele é, sem querer  ‘dobrá-lo’ do seu jeito)  
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3- não extinguir/ apagar o Espírito _ com desculpas que encobrem rebeldia 
 - Já vou... Não tenho tempo... Não sei... Não tenho jeito... Tenho idéia melhor  
 

Cap 8   Bíblia é o livro que contém as Escrituras: a Palavra  do Deus vivo  

Deixemos  as Escrituras falarem por si mesmas:  

Deus colocou a Palavra acima de todo Seu nome, Salmo 138. 2 

Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para 
repreender, para corrigir, para instruir em justiça’   2Tm 3.16     

‘sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da  Escritura   é  de 
particular  interpretação.  _ Porque a profecia nunca foi produzida por vontade 
dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram  movidos pelo Espírito 
Santo’  2Pedro 1. 20- 21  

Hb 4.12 -13 ‘ a palavra de Deus é  viva e eficaz, e mais cortante do que 
qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e 
de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do 
coração.   E não há criatura alguma encoberta diante dele; antes todas as 
coisas estão nuas e  patentes  aos olhos daquele a Quem havemos de prestar 
contas  ( Atualizada)  /   com Quem temos de tratar ( versão Corrigida)  
        ‘eu   velo  sobre a minha palavra para a cumprir’  Jeremias 1.12  

‘ a palavra que sair da minha boca: ela não voltará  para mim vazia, antes fará 
o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei’   Isaías 55.11  

‘ em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum 
passará da lei um só i ou um só  til , até que tudo seja cumprido’  Mt 5.18. 
‘Passará o céu e a terra, mas as Minhas palavras jamais passarão’  Mt 24.35 
pois   Jesus é o Verbo... João 1.1-3 
         ‘o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus ‘  Apoc 19.13 
 
A palavra de Deus é  arma poderosa:   a espada do Espírito ,  Efésios 6.17  
‘eles  (os salvos) o venceram ( ao diabo)   1- pelo sangue do Cordeiro ,  
2- pela palavra do seu testemunho; 3- não amaram as suas vidas até a morte’     
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    Apocalipse 12.11  
 ver   A Palavra de Deus  em João  no site  WWW.perolasreciosas.com.br  

Jesus veio para cumprir o que dEle diziam as Escrituras : ‘São estas as 
palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava  se 
cumprisse tudo o que de mim estava  escrito  na Lei de Moisés, nos 
Profetas e nos Salmos’  Lc 24.44  

Jesus avisou : ‘quem crê em Mim,  COMO DIZ A ESCRITURA...’ João 7.38  
Obs: não é crer em Jesus do seu jeito,  de qualquer jeito, muito menos  do 
que dizem dEle    > Precisa crer em Jesus  como diz a Escritura... 

  
Cap. 09   ORAÇÃO  

ORAR   é falar com Deus, o Soberano do Universo. Ninguém há  mais 
importante do que Ele e, mesmo assim, Ele  nos recebe a qualquer momento  
desde que  ousemos   ‘ entrar no santuário pelo sangue de Jesus ‘   
Hb 10.19  Muito se tem a dizer sobre oração_ então só daremos  uns textos 
para você meditar 

IMPORTANTE LER,  COPIAR ,  DECORAR CADA REFERÊNCIA !   
   colocar   SIGLA: UM  o  MINÚSCULO   À  MARGEM DE SUA Bíblia  

Oramos a Deus,   em nome de Jesus : ...João 14.13-14 _  15. 16  _ 16.23  
Orar a Palavra  dá certo: é Sua vontade e somos atendidos,  1Jo  5.13-14 
Orar o Pai Nosso,cada dia, nos põe a prumo com princípios básicos, Mt 6.9-13 
 
JESUS  instrui a orar em particular,   sem vãs repetições,  Mt 6.6-8, Mt 7.7   
              pedi...buscai ( como  se procura algo ... ) batei: insistentemente  
             orar em concordância com dois ou três irmãos , Mateus 18.  18-20  
             Ao ORAR, perdoa  para sermos perdoados  Marcos 11.25-26  
             Vigiai em oração  para não cair em tentação,    Mateus 26.41 

Orar é  condição  para  Deus agir  :  SE CLAMAR a Mim... Exodo 22.23 
            ‘clamaram... e Ele os livrou...’   Salmo 107.6.13,19. 28   
            Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei ...   Jeremias 33.3  
 
O Espírito Santo nos ajuda  pois não sabemos orar como convém, Rm 8.26 
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Então, precisa cuidar para não entristecer o Espírito, decorar Efésios 4.30-32  
Orar no Espírito, sem cessar, com ações de graças,  Ef 6.18   1 Ts 5.17-18 
 
Orar ao  ficar ansioso,  entregar  a  ansiedade e  o motivo a Deus, Fp 4. 6-9   
 
Impedimentos à oração:  PECADO , Isaías 59.2   salmo 66.18 
 rebeldia ( Is 63.10)  motivos egoístas, sem fé ( incredulidade) , Tg 4.1-2, 1.6-7 
- não honrar a esposa ( 1 Pe 3.7 ) - ódio no coração,   Isaías  1.15 > 1Jo 3.15   
 
Em pecado, a única oração que Deus ouve é a de CONFISSÃO, 1 João 1.9  
>  Convém confessar pecados que entristecem o Espírito,  Ef 4.30-32 decorar  
Salmos ensinam a orar  em várias situações de angústia,  perseguição, sob 
opressão do inimigo e confissão de pecados, Sl 25, 32  e 51  _entre outras # 
 
Cap. 10    a IGREJA DO DEUS VIVO  

Únicas referências de Jesus sobre a IGREJA:  ‘eu te digo que tu és Pedro( 
pedregulho)  e sobre esta pedra ( rocha: a afirmação de ser Jesus  o Cristo) 
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão  contra 
ela’  ( Mt 16.18 )  E, no caso de pecado contumaz / ofensa sem arrependimen-
to,  depois de tentativas em particular,  é para levar o caso à   igreja , Mt 18.17 

As cartas é que vão dando a real  noção de  IGREJA, como corpo de Cristo 

Em Cristo, a IGREJA é uma unidade ilustrada pelos órgãos do corpo 
humano :  ‘assim nós, embora muitos, somos um só  corpo  em Cristo, e 
individualmente uns dos outros ‘  Rm 12.5  _  1 Co 12. 12-27 _ 
   Jesus é a cabeça do corpo,  Efésios 1.23  Todo o corpo age em função do 
que a cabeça pensa. Essa é a relação dos salvos  com Cristo  Col 1.18, 2.19 
O plano de Deus é que a IGREJA  cresça em   maturidade espiritual como 
indivíduos  (células do corpo) e fortalecidos em unidade no Espírito . A carta  
  aos Efésios  foi escrita com o intuito de levar meninos à maturidade.  
  Cada célula é um organismo único,  assim como um pessoa _  mas a célula 
não existe por si só : ela  sobrevive e só tem sentido se/ quando  inserida no 
corpo .Cada órgão tem sua função específica e  dá sua devida contribuição 
para que todo o corpo possa   viver  saudável e produtivo. Células ou órgãos  
isolados, fora do corpo, morrem.Células malignas querem tomar todo o lugar. 
Efésios exemplifica a IGREJA  como cidadãos de um país, membros de uma 
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família e um edifício feito de muitos tijolos  que compõem uma única estrutura, 
(Ef  2.19-22 ) Em Cristo NÃO há separação entre judeus e gentios, Ef 3.6,9-12  
A finalidade da IGREJA é dar testemunho nas regiões celestiais,  Ef 3. 15-21,   
pelo trabalho do Espírito no íntimo de cada um,  a IGREJA glorifica a Deus   

Cada um ,  pelo seu agir  digno de ser chamado  cristão,    tema de Efésiso 4  
em Cristo, busca um objetivo  comum:  ‘procurando guardar diligentemente 
a  unidade  do Espírito no vínculo da paz.’  Ef 4.3, 4, 11-12,  14  
Dons são dados visando a edificação do corpo, não para ninguém se exaltar 
         Sobre dons,  ver  Rom 12.6-8  _   1Cor 12 .7-11  _  1Pedro 4.10-11 
Cada um precisa cuidar para não entristecer o Espírito Santo, Ef 4.30-32   
Cada um precisa tratar de estar sendo continuamente cheio do Espírito,  5.18  
 
A cada um  compete tomar o seu lugar na família e na sociedade, Ef 5..23 -6.9 
Então estará apto para tomar  o seu lugar na Batalha espiritual,  Ef 6.10-19 
Cada um fazendo a sua parte, como deve ser,  a IGREJA cumprirá sua missão 
de trazer salvação  às pessoas e implantar o reino de Deus  na Terra.    

  Colossenses é dirigida a cristãos que alcançaram essa maturidade e traz 
advertências aos cristãos em geral    # 

Cap. 11    EVANGELISMO  
 
 Jesus  formou discípulos para que fossem Suas testemunhas.   At 1.8  
‘recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis  
testemunhas , tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e 
até os confins da terra’ # A palavra TESTEMUNHA tem a mesma raiz da 
palavra MÁRTIR: testemunhas estão dispostas a dar suas vidas pela 
mensagem que apregoam.     

Eles precisaram esperar a descida do Espírito Santo para começarem a 
obedecer à ordem de Jesus que os autorizara:’ INDO... ( trabalhar, à escola, 
às compras, se divertir, onde quer que forem...)  fazei discípulos’ Mt 28.18-20  
 
Testemunha é quem viu...  VIVENCIOU um encontro pessoal com Jesus: 
‘O que era desde o princípio, o que ouvimos...vimos com os nossos 
olhos, o que contemplamos e as nossas mãos  apalparam , a respeito do 
Verbo da vida... sim, o que vimos e ouvimos, isso vos  anunciamos , para 
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que vós também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com 
o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo.’ 1Jo 1. 1- 3   Obs: meu receio é que a 
falta de testemunhas de Jesus na atualidade seja devido à falta  do encontro  
pessoal com Jesus.    ( no  site...digitar link  BUSCA :   in/out da igreja  )  
    COMO (?) não contar aos outros essa boa nova  de que podemos ser 
salvos da condenação eterna pelo amor de Deus  que entregou Seu filho para 
morrer em lugar do pecador:‘ o amor de Cristo nos constrange’,  2Co 5.14  
Era para os discípulos  levarem a todo lugar as Boas Novas : o Evangelho  
 Alguns textos são bom resumo  dessas Boas Novas:   João 3.16   
‘Deus amou o mundo de tal maneira  que deu o seu Filho unigênito, para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 

‘Nisto está o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em 
que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos 
nossos pecados’ ver  1João 4.10 e, 2.2 _  Hebreus  2.17 _ Romanos 3.25  
‘E em nenhum outro há  salvação; porque debaixo do céu nenhum outro 
nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos’  At 4.12  

Somo salvos não apenas para escaparmos do inferno mas para contar aos 
outros sobre a salvação em Cristo: dos ídolos vos convertestes para 
servir a Deus ... ‘ 1 Ts 1.9 _  COMO (?) servir  a  Deus na Terra ...  
1-mostrando  ao  mundo o atuar do Espírito em nosso íntimo  pelo nosso 
modo de ser e agir :’ pelos frutos os conhecereis’  Mateus 7.21,  Gl 5.22 
2-  falando aos outros a mensagem das Escrituras  ‘Como pois invocarão 
aquele em quem não creram? e como crerão  naquele de quem não 
ouviram falar? e como ouvirão, se não há quem pregue?’  : Rm 10.14 

Levar a mensagem do Evangelho era a razão de ser da vida dos discípu-
los: ‘ para mim, o viver é Cristo’   ( Fp 1.21 ) ‘ quero, irmãos, que saibais 
que as coisas que me  aconteceram ( prisões, naufrágios )  têm antes 
contribuído para o progresso do evangelho’  Fp 1.12    

 >  WWW.perolasprecisoas.com.br : ver   Manual de Evangelismo 

Peça a Deus estratégias para você ser uma testemunha de Jesus onde for... 
Há bons folhetos : leve sempre alguns consigo. Ore por missões e por alguns 
missionários  específicos. Contribua com uma quantia para missões cada mês   
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Cap.  12   VIDA  ABUNDANTE   
A salvação não tem apenas um aspecto  futuro, eterno:  faz diferença  na 
vida dos  salvos  imediatamente  ao aceitar Jesus como Salvador:  ‘outrora 
nos  perseguia. Agora,  prega a fé que antes procurava destruir ’  Gl 1.23   
  ‘o qual outrora te foi  inútil , mas agora a ti e a mim é muito útil’ Fm 1.11 

Muitos textos falam sobre  ANTES éreis ...mas AGORA ... 1Pe 2.10 e  25  
‘outrora nem éreis povo, e [agora] sois de Deus; vós que não tínheis 
alcançado misericórdia, e [agora] a tendes alcançado. ( antes) éreis 
desgarrados, como ovelhas; mas [agora] tendes voltado ao Pastor e 
Bispo das vossas almas’     (  tem artigo no site  Antes/ Agora )  

Não apenas nas atitudes ou modo de agir mas no  modo de SER no coração  
‘O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em  abundância ’  Jo 10.10   Obs:  Jesus  no salvo  
faz com que ele  tenha  uma  qualidade   de vida  que glorifica a Deus     
 
Muitas coisas roubam a alegria , matam a esperança  e destroem as vidas das 
pessoas e também dos salvos ( Jo 16.33) : são evidências da falta de Jesus  
pois, mesmo sob   tribulações  e  angústias  quem leva essas situações  a 
Jesus  recebe dEle  paz, forças, direção, livramento ... tudo o que precisa para    
passar   por essas fases: ‘Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim 
tenhais paz. No mundo tereis tribulações; mas tende bom ânimo , Eu 
venci o mundo. Jo 16.33    _  ‘Quando  passares  pelas águas, Eu serei 
contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando [passares] pelo 
fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti’ . Isaías 43.2 
                    Importante : marcar / decorar   1Coríntios 10.13 
A vida cristã é impossível de ser vivida  ‘na carne’ apesar de que a natureza 
decaída  é muito capaz  e consegue fazer muitas coisas bem feitas: Rm 8.8   
‘os que estão na carne não podem  agradar  a Deus’  Só Jesus conseguiu 
  Eu   ‘faço  SEMPRE  o que é do Seu  agrado ‘ João 8.29     por   isso  na 
medida quem que renunciamos a nós  mesmos e deixamos Cristo reinar  em 
nós   Cristo enche nosso coração de  ‘ justiça, na paz, e na alegria no 
Espírito Santo ’ Rm 14.17_  independente das circunstâncias,  Fp 4.11 
’ já  aprendi  a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre’  
‘já aprendi  a estar contente em toda e qualquer situação _  Atualizada  
 ‘ TUDO  POSSO ( em Cristo) N’AQUELE QUE  ME FORTALECE’    
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Cap. 13    TODO  O  PLANO  DE DEUS   
‘de  eternidade  a  eternidade  tu és Deus’(Sl 90.2) Há duas eternidades ???  
-‘ NÂO ! ‘ o Tempo é um parênteses  na Eternidade.  O Tempo, como o 
conhecemos, só existe na Terra  Astronautas viajam fora do Tempo.  
 
 A seguir, um resumo da História da Humanidade em sete capítulos com sete 
sub- capítulos cada. E depois, começa uma nova História... 
 
História   01  No éden  
1. 1  ‘ No princípio...’  (Gn 1.1)  Havia  Deus e os anjos existindo em perfeita 
harmonia até que certo querubim  resolveu se rebelar contra  Deus e tomar-
Lhe o lugar : ‘acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.. e serei 
semelhante ao Altíssimo’ Isaías 14.13-15  
 Uns anjos aderiram à rebelião ( Ap 12.4) outros ficaram ‘no muro ‘ Jd 1.6  
1. 2  
 Então  Deus o expulsou do céu: levado serás ...ao mais profundo do abismo’ 
‘por terra te lancei’  _  Gênesis 1. 2 indica de ter acontecido uma calamidade 
que abalou a Terra :  A terra era sem forma e vazia;  ( mas a Terra não fora 
criada  vazia , como diz  Isaías 45.18 <.> Gên 1.2 ) e  ‘ havia  trevas  sobre a 
face do abismo’  _ um lugar onde Deus não está , pois ‘  Deus é luz e nEle 
não há trevas nenhuma’ ( 1 João 1.5)  Lançado fora do céu. o querubim 
tornou-se  o diabo. passando  a ter  duas ‘jurisdições’  : o reino de Deus, em 
um lugar chamado céu_  e o ‘império das trevas’   sob o domínio do diabo 
1. 3   
Tinha se criado um dilema e a Trindade se reuniu, como indica  Lucas 14.31 
‘qual é o rei que, indo entrar em  guerra  contra outro rei, não se senta primeiro 
a consultar...’ QUANDO  SE RESOLVEU CRIAR UM SER PARA ESCOLHER 
a quem queria servir /adorar / obedecer...  a Deus  ou ao diabo. Escolher   a 
qual jurisdição queria  pertencer. Decidiu-se restaura a Terra abalada pela 
queda do querubim e nela colocar o ser  que seria criado... Há outro dilema: 
Se um escolher as trevas, todos os demais ficam obrigados a viver nas 
trevas?   Então Jesus Se oferece como Fiador do plano sendo ‘bolado’ o 
PLANO DE REDENÇÃO: ‘Cordeiro morto desde a fundação do mundo’ ( Apoc 
13.8)  garantindo a possibilidade de cada um escolher  Rm 6.16  
‘a quem obedece torna-se servo’ _  e o constitui seu senhor .  
1. 4   
Daí, Deus restaurou a Terra que as Escrituras apresentam como os dias da 
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Criação  desta forma de vida que só existe na Terra ,criou o homem pôs as 
duas árvores para ter  chance de escolher, AVISOU DAS CONSEQüÊNCIAS:  
‘no dia em que dele  comeres, certamente morrerás’  ( Gn 2.17 ) Sendo que 
morrer  significa separação :  então, leia-se  ‘vão  se  separar  de Mim’  
1. 5  
O diabo se disfarçou, incorporou-se na serpente  ( animal não fala)  falou ‘um 
monte’  para a Eva  que acreditou na serpente e agiu contra a orientação de 
Deus .  Eva comeu e deu a Adão então se viram nus  pois ao pecar ( escolher 
obedecer à palavra do diabo)  imediatamente se separaram de Deus e foi-se a 
glória  de Deus que os vestia ( Salmo 104.2 )  e eles se viram nus. Gn 3.6-7  
1.6 
Deus chama o homem, mesmo sabendo da ‘ traição’ de terem  escolhido 
obedecer ao que  o diabo  dissera  e dá a sentença a cada um dos envolvidos 
Apresenta a vinda de Jesus para derrotar definitivamente ao diabo,  Gn 3.15 
‘Porei inimizade entre ti ( diabo) e a mulher, e entre a tua descendência e o 
seu Descendente _; este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o  calcanhar’  
1. 7    
Fazendo vestes de peles para cobrir a evidência do pecado, Deus mostrou o 
princípios da Substituição e o caminho para restabelecer a comunhão com 
Deus. Eles entenderam perfeitamente como se nota na escolha dos nomes 
dos filhos: um varão ( pensavam que o descendente viria LOGO ) Gn 4.1,25 
E no  modo como Abel se chegou a Deus, sendo aceito,  Gn 4. 4> Hb 9.22 
‘sem sangue não há remissão’ ‘a alma que pecar, essa morrerá’  Ez 18.4   
Deus  não podia aceitar a oferta de Caim que  contraria o princípio da 
Substituição:  um inocente morre no lugar do pecador para este ser  aceitável  
a Deus ‘  ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus’ Hb 10.19 
  
História  02   Fora do éden, começa nova história:  
2. 1   Caim não aceitou os termos de Deus  e   foi-se da presença de Deus 
iniciando a  ‘linhagem da serpente’ : os que escolhem do seu jeito à revelia do 
jeito indicado por Deus . Gn  4.16  
             Todo o Velho Testamento mostra Deus trabalhando  
                    - para preparar a vinda do Descendente :  
2.2   DEUS  ESCOLHE OS QUE ESCOLHEM A DEUS . aos poucos foi se 
definindo uma linhagem dos que escolhiam a Deus:  Enoque ,Lameque 
.Noé..Sem...Abraão, Isaque, Jacó ( Gên 5.21)  A linhagem do Descendente 
que se vê  nas genealogias de  Mateus 1 e Lucas 3 _ só que eles não sabiam. 
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2.3  Como predito,os descendentes de Abraão descem ao Egito, Gn 15.13   
2.4  E, na quarta geração, vem  a intervenção de Deus, Gn 15.14-16 >Êx 1-11  
As pragas do Egito eram para  mostrar  ser  Deus mais poderoso do que todos 
os deuses egípcios . A Páscoa  mostra o princípio da Substituição.Êx 12  
Passarem à pé pelo mar que se abriu  mostra o poder de Deus, Êxodo 5-12,14 
E a presença de Deus vai no meio do povo: o Tabernáculo,  Ex  25-31 e 35-40 
2.5  O povo ainda não confia em Deus: faz um  bezerro de ouro. Moisés 
quebra as tábuas da Lei dadas por Deus e precisa escrever outras, Ex 32-34 

Do Egito a Canaã 
Deus tira do Egito os descendentes dos patriarcas e faz deles um povo 
do qual nasceria o Descendente prometido em Gn 3.15  

 2.6  Para formar um povo que O represente na terra ante os gentios 
         i)  Deus dá  a Lei, Êxodo 20.24  e mais detalhes nos outros livros 
        ii)  Ao tratar com o povo,  Deus foi mostrando princípios espirituais e 
revelando  detalhes sobre o Descendente.     
         Levítico instrui aos sacerdotes e levitas quanto à regulamentação dos 
sacrifícios em culto a Deus  
         Números relata os  40 anos vagando  no deserto : não era o plano inicial 
de Deus . Foi conseqüência da incredulidade dos espias. Números 14.28  
 
2.7    Josué narra a conquistada a terra mas, como não expulsaram todos os 
moradores como Deus ordenara,  estes oprimiram o povo por uns 400 anos, 
Tema do livro de  Juízes 2.2,14  
 
História 03   REIS  
3.1   Deus prepara  a implantação do reino: Samuel, o último juiz, 1Sm 1 a 7    
3.2    O povo pede um rei,  1 Samuel 8   
3.3   Saul ungido o primeiro rei de Israel , 1 Samuel 9 a 15 (1Sm10, 5.23-24)   
         - mas é rejeitado por sua rebeldia,1 Samuel 13.8 e 15.15-28 
3.4    Davi : homem segundo o coração de Deus, 1Sm 16.7 > Atos 13.22 
                 -   é ungido rei, 1 Samuel 16 -17  
          Saul passa a perseguir a Davi, 1 Samuel 18 -31  
3.5   Davi reina após a morte de Saul, 2 Samuel  
         - quer construir  um Templo  mas Deus diz: - NÂO ! 2 Sm 7,1Cr 17,22.8   
         -  Deus promete a Davi um reino eterno, 2Sm 7.16, Sl 132. 2 e 11 
3.5   Salomão é sucessor de Davi: apogeu do reino de Israel   1 Reis 1-10,11 
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Pede sabedoria (1 Rs 3.9-10) escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares 
mas, na velhice,afasta-se do Senhor e causa da divisão do reino,1Rs 11.11 
3.6  Reino dividido: Israel ao norte e Judá ao sul, 1 Reis  12 a 2 Reis 17  
  Jeroboão, rei de Israel ( ao norte) , faz o povo pecar, 1Reis 12.26 – 28 
  Profetas :  uns 62 anos depois de Jeroboão, reina Acabe em Israel  quando 
                   Elias  dá início ao tempo dos profetas que   chamam  o povo ao 
arrependimento e  anunciam juízo  a Israel  que não atende: vai cativo  e é  
exterminado  da face da terra(2Reis 17)  Eliseu, 2 Reis 2.12 ( 4-8, 9.1) 13.20_ 
Jonas, 2Rs 14.25 _Amós 1.1, 2 Rs 15.1,7 _ Oséias 1.1, 2Rs 15.1,7 e 18.2,10 
            Isaías e Miquéias pregam a Judá,reino do sul, capital Jerusalém 

3.7  Judá segue sozinho após o cativeiro de Israel,  2 Reis 18 a 25 
       Profetas chamam o povo ao arrependimento e anunciam juízo mas,como 
não atendem a Deus, vão cativos para a Babilônia , 2 Reis  24 e 25  
No tempo do rei Josias são profetas: Sofonias e Jeremias junto com  
 - Naum (sobre Nínive) Habacuque (sobre os  caldeus) Obadias (sobre Edom)  
       Na Babilônia, Deus revela ao profeta  Daniel o resumo da História futura 
da Humanidade.Ao profeta Ezequiel dá a planta do novo templo, Ez 36 - 46 
 
História 04    A volta do cativeiro 
 4.1    Fiel à palavra dada através de Jeremias, após 70 anos, o povo volta 
de cativeiro, Jeremias 25.12 e 29.10 ( Isaías 45 : Ciro, o libertador )  
         A reconstrução de Jerusalém foi feita em partes por causa da oposição                
         de inimigos e lerdeza do povo : demorou mais de cem anos  
4.2   1ª leva: a volta com Zorobabel e reconstrução do altar  Esdras 1 a 3,   
4.3    inimigos paralisam a construção do Templo ( ver Ezequiel 40-47)  Deus 
envia os profetas Ageu e Zacarias para animar  o povo a voltar à obra  Ed  4 
        Após paralisação de 15 anos, terminam o Templo em quatro anos 
                  Consagração do templo, Esdras 6  ( 516 aC)   
4.4    Em 478 aC Ester torna-se rainha da Pérsia e vem a salvar os judeus 
de serem exterminados  
4.5   2ª leva: Esdras é enviado para ensinar a Lei, Esdras 7 a 10 ( 457aC) 

4.6   Em 444 aC _  uns 72 anos após o término do Templo,, ainda os muros da 
cidade faltavam ser levantados . Neemias é usado por Deus  para essa tarefa,  
Ne 1-4, 6.15 
4.7   Depois de Esdras, Malaquias é o último profeta do Velho Testamento  e 
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segue-se  400 anos  de silêncio de Deus que prepara o cenário mundial para a 
vinda do Messias:  Jesus, Mateus 1 e Lucas 1 -3  

História 05  TEMPO DOS GENTIOS  
5.1  império da Babilônia:  Nabucodonozor  , 2 Reis 24 e 25 
               # tempo dos profetas  Daniel e Ezequiel  
                   Queda da Babilônia, Daniel 5   
5.2  império medo persa:  Ciro, profetizado por Isaías 45 
              # Daniel na cova dos leões, Daniel 6 
 Tempo da reconstrução do Templo e dos muros, Esdras e Neemias 
5.3  a Judéia é governada por sacerdotes sob o império dominante  
       # é o tempo chamado de INTER BÍBLICO  
          não consta relato dele na Bíblia, só na História Geral 
 
5.4  império grego: Alexandre, o Grande,  profecia em Daniel 7-8  
      # Alexandre morre logo e seu reino é dividido em quatro partes. 
                                  
5.5   A Judéia fica sob o Egito : os Ptolomeicos uns 100 anos: bons 
           #  Traduzem as Escrituras para o grego:  a Septuaginta 
                   A tradução usada no tempo de Jesus  
Depois, a Judéia fica sob  a Síria : os Selêucidas, uns 35 anos: maus  
            
5.6   Tempo dos Macabeus: certa autonomia por uns 100 anos.  
                                
5.7  império Romano _ de 63aC a 70 depois de Cristo: uns 130 anos 

Estes, foram  os quatro grandes impérios da Antiguidade  revelados ao 
profeta  Daniel no sonho da estátua do  rei, Daniel  2 e Daniel 7 - 8 e 11   
     Deus  prepara o cenário mundial para a vinda do Messias ( Jesus)  
 
História 06  A ERA  CRISTÃ 
6.1 No tempo do império romano, nasceu  Jesus(  os Evangelhos ) e começa a 
6.2  era cristã ( relato do livro de  Atos)  Tempo da IGREJA de Cristo, ATOS 2  
6.3  as cartas ensinam a viver como cristãos  
6.4  Apocalipse dá  o resumo da história até o fim 
       as cartas às igrejas da Ásia dão resumo da História da Igreja, Ap 2 e 3  
       No céu, Jesus abre os selos dessa fase da História: a era cristã, Ap 5-6   
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6.5   a IGREJA é  arrebatada(1Tes 4.15-16)  No céu: passa pelo Tribunal de 
Cristo  para receber galardões que determinarão a função que os salvos terão 
ao reinar com Cristo ( Rom 14.10- 12, 1Cor 3.11-15,  2Cor 5.10, Lucas 19.17) 
6.6  Na terra: há 3 anos e meio de paz: o templo dos judeus será reconstruído  
Cristãos e todas a religiões serão dizimados sob o anticristo, 2Ts 2.4, Ap 20.4 
6.7 Seguem  3 anos e meio de horror: a grande tribulação  quando os judeus   
sofrerão inimaginável perseguição,  Apoc  7.1-8,  14.1-5   
 
História 07  INTERVENÇÃO DE JESUS SALVA OS JUDEUS 
                    e  IMPLANTA O MILÊNIO 
7.1  No tempo do anticristo, são mortas todas as testemunhas de Deus. 
7.2  Então,  um anjo prega nos céus, Ap 11, 14.6 
7.3  Os homens não se arrependem, perseguem com fúria os judeus, 16.11 
7.4  Jesus  vem  socorrer  Seu povo , Apoc  19.11-21    
       - o anticristo e a besta são lançados vivos no inferno, Apoc 19.20   
       - Jesus julga as nações, Ap 10.21  >  Zac 14.12,    
       - satanás é preso , Ap 20.1-3   e  20.4-6  
7.5   Jesus   reina, com os salvos,  em Jerusalém por mil anos( o Milênio)   
7.6  Após os mil anos, solto satanás, de novo faz as nações  se rebelarem 
contra o reino de Deus, para derrota definitiva do diabo,   Apoc 20.7-10 
 
COMEÇA  UMA  NOVA  HISTÓRIA   
nova. 1   a crosta terrestre explodirá  _  2 Pedro  3.10-12 ,   Apoc 20.11  
nova  2    todos os mortos ressurgirão,  Ap  20.13     
nova  3   um Trono Branco é instalado para juízo de todos os seres humanos  
              (exceto a IGREJA: antes arrebatada e avaliada no Tribunal de Cristo) 
nova 4   abrem- se- os livros e o livro  da vida  ( só a IGREJA, os salvos por 
crerem  em Jesus no tempo da graça,  foi selada  com o Espírito Santo e não 
passará em juízo  )  CADA UM será julgado segundo as suas obras ( aí se vê 
como é ‘furada’ a teoria da reencarnação pois,  se fosse verdade,haveria 
muitos corpos sem espírito  )  
nova  5  não consta  no livro da vida ? foi lançado no lago de fogo , Ap 20.15  
nova   6   novo céu e nova Terra: o  mar já não existe , Apocalipse 21.1    
nova   7   A nova Jerusalém  desce do céu : 
                 -   nunca mais haverá maldição  Apoc  22.1-5             

 Conclusão: Eis um resumo da mensagem das Escrituras : o recado de Deus 
aos  homens, contando toda a verdade, bem explicadinha.  A quem não se 
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interessa  pela Verdade, ‘’ Deus lhes envia a operação do erro, para que 
creiam na mentira; com todo o engano da injustiça para os que perecem, 
porque não receberam o amor da verdade para serem salvos.’ 2Ts 2.11-12 

Tem muito mais para quem quiser buscar ao Senhor de todo o coração , 
Jeremias 29.13 e ‘quem busca, acha’  ( Mt 7. 8) A quem clama por 
conhecimento,  Deus responde ( Jr 33.3)  e dá entendimento a quem 
considera a Palavra, 2Tm 2.7   

Comece lendo,  copiando, meditando em cada uma das referências  que eu 
mesma li, copiei meditei várias vezes nestes 50 anos, único jeito de se andar 
com Deus a única pessoa com quem os salvos vão  passar toda a Eternidade.   
 

 Capítulo 14   UMA  DECISÃO  PESSOAL 

 VOCÊ  JÁ ACEITOU JESUS COMO SEU SALVADOR  PESSOAL?  
CONSIDERE   A  PALAVRA , O QUE DEUS DIZ ...   João  3.1, 36_ 
‘  Deus amou o mundo de tal [maneira] que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 
  Quem  crê  no Filho tem a vida eterna; o que, porém, se mantém rebelde 
contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 
          Quem crê em mim, como diz a Escritura’  João 7.38  Obs: precisa 
crer em Jesus  não do seu jeito, nem de qualquer jeito, muito menos   como  
dizem dEle  por aí: precisa  crer  em Jesus como diz a Escritura POR ISSO 
é muito importante cada um ler a Bíblia. Por isso, examinamos as Escrituras 
 
   ‘  todos pecaram e  destituídos  estão da glória de Deus’  Rm 3.23  
‘o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida 
eterna em Cristo Jesus nosso Senhor’ Rm 6.23  
 
       JESUS, ISENTO DE  PECADO,  MORREU  PELO PECADOR  
‘ Ele foi  ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por 
causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre 
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados’ Is 53.5 

Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê 
naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já 
passou da morte para a vida ’ João 5.24. 
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‘, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o 
poder de se tornarem filhos de Deus’  João  1.12 

Quem não  aceita Jesus agora como Salvador, O encontrará depois, 
como Juiz :   ‘  ao nome de Jesus se dobre todo  joelho  dos que estão 
nos céus, e na terra, e debaixo da terra, _e toda  língua  confesse que 
Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai ! ‘   Fp 2.10-11  

A  este  momento solene, diante da Eternidade, ninguém faltará e,  com 
certeza, você também  lá  estará l     Deus  o abençoa    

  Fim de  FIRMADOS NA VERDADE # 

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 








