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NOTA   INTRODUTÓRIA 
.  
        Nosso  intuito   não é meramente informar, mas instruir. Quantas vezes o instrutor da 
auto escola  falou   a mesma coisa até se  tornar um hábito e vc aprender a dirigir ?  
        Na escola, eu decorava  as contas dos problemas até que um dia, EUREKA ! ‘caía a ficha’ 
do raciocínio que estava por trás das contas. Então, lendo várias vezes a mesa idéia dita de 
várias formas diferentes, um dia. a Bíblia e os fatos básicos da salvação em  Cristo  irão 
como que  resplandecer em sua mente e vc poderá falar  do Evangelho com   a maior 
facilidade .   
 
     Este esquema é para quem quer conhecer a Deus, de modo pessoal e prático, através das 
Escrituras. É preciso uma Bíblia, um caderno espiral; colocar uma caneta “espetada” no arame e 
deixar tudo junto em lugar à mão.  Convém  imprimir e   IR LENDO AOS POUCOS, um capítulo 
por semana  ou  de acordo com sua capacidade de  ‘digerir ‘ cada conteúdo.  
                       -  copiando as idéias essenciais de cada versículo.  
 
               Dispondo-se a ler a Palavra e a copiar alguns versículos,  cada dia,  
     -  verá como esse tempinho  dedicado ao Senhor fará muita diferença em Sua vida.  
    Esta prática diária, evidencia que você realmente põe tudo de lado, pois Deus está em 
primeiro lugar na sua vida e no seu coração.   Reservar tempo para fixar sua atenção:  
       -  em Deus, o Senhor, Criador e Soberano,  
       -  em Jesus -.que nos ama e em Seu sangue nos lavou de todo pecado, Ap 1.8 
       -  no Espírito Santo, deixando desvende a você as maravilhas de Sua Palavra, Sl 119.18 
 
*Que você venha a dizer como Jó:42.5  

“eu Te conhecia só de ouvir, mas agora, meus olhos Te vêem” 
 

*Convém ler as referências em seu contexto, e copiar só a idéia central do verso , 
                   -  em caderno com índice alfabético; Ex:  
letra E   Esp Sto : o Consolador ..ensina  todas as coisas e ...fará lembrar’ João 14.26   

                                      ... 'vos guiará em toda a Verdade, Me glorificará'  João  16.13-14 
      Letra V   VER        Desvenda m/olhos p/ q /eu veja as maravilhas da T/ Lei' Sl 119.18 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Visão geral   

 
1.1   O curso deste mundo conduz à morte:o mundo jaz no maligno 1João 5.19 
 
1.2   Aceitar Jesus é mudar de rumo: é salvo  e é  feito filho de Deus  
 
1.3 - Libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho...'Cl 1.13  
      Agora,’ as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo ‘ 1 Co 5.17     
                   
Então,   Fique por dentro de como obter uma nova vida: possível  só em Cristo ! 
                        # A fé leva a agir e  as ações revelam o que vc  crê  
 
- é  preciso crer...para nascer de Deus  e  aprender um novo modo de andar 
     - é  estar no mundo sem ser do mundo ( adendo sobre tentação)  
         - é viver  em santificação  
             - é  utilizar o privilégio da oração 
                 - é  ser testemunha de Jesus 
                    - é  amar à igreja local 
                       - é  ser coerente e íntegro 
                           - e  andar humildemente com Deus 
 

01   CRER para  NASCER DE DEUS   
 
1-  O CURSO   DESTE   MUNDO    CONDUZ   À   MORTE ! 
      

1.1   Larga é a porta, espaçoso o caminho q/conduz à perdição, Mt 7.13 
          Há caminho q/ao homem parece direito mas são caminhos de morte Pv 14.12 
              ‘ Livra os que estão sendo levados para a morte,  
                   - salva os que cambaleiam, indo para serem mortos’ Pv 24.11 

          # morte espiritual é  uma  existência sem Deus  
 
1.2- Quem muda de rumo escapa da morte, aceitar Jesus é mudar de rumo 
                          João  14.6 + 3.36 +  5.24  _   Jesus disse:  
        EU sou o Caminho, a Verdade, a Vida, ninguém vem ao Pai senão por MIM,  
 
1.3-  Quem aceita Jesus é salvo de uma existência sem Deus ,  1 Jo 5.19 
       pois _  ‘o mundo jaz ( permanece morto, separado de Deus) no maligno ‘  
 
          O mundo tornou-se “jurisdição’  de Satanás ,  Sl 115.16 Lc 4.6  
Quando Eva preferiu atender à sugestão de Satanás, em vez de obedecer à orientação de 
Deus, fez de Satanás o senhor deste mundo, Rm 6.16 
Jesus o chamou de príncipe deste mundo, João 12.31, 14.30, 16.11 10.10 
MAS ... Deus sempre deu chance de optar por Ele, nunca Se deixando ficar sem testemunhas 
:  Abel...e toda a galeria dos heróis da fé,  Hb 11 
* Desde então, sempre houve os que creram e obedeceram a Deus confiando em Sua 
Palavra, independente  de seus sentimentos,circunstâncias ou “achômetro”. 

 

2 -  DEUS   LIBERTA DO IMPÉRIO DAS TREVAS  
                   e  TRANSPORTA PARA O REINO DO  SEU FILHO ,   Cl 1.13 

    Quem aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal,  Jo 1.12 
 

2.1 A fé leva a agir : ações e atitudes revelam o que se crê  
      Todos nós agimos conforme cremos.  Quer saber o que você realmente crê ?    
      Observe suas atitudes ( reclamona?) ações ( desaforenta?)  escolhas ( deixa  
      tudo desarrumado ? ) prioridades ( fica na TV ou na WEB em vez de trabalhar) 
      Sabe por que Eva comeu o fruto proibido?  �Ela creu...que a Palavra de Deus   
      não era “p’ra valer”,  que o que Deus dissera não era bem assim; creu nos  
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     argumentos da serpente. Eva não tinha idéia do que fosse morrer= separar-se de  
     Deus. Confiou apenas em seus sentidos e critério; até hoje a Humanidade sofre  
     as conseqüências dessa escolha vergonhosamente induzida por Satanás que,   
      sendo espírito, precisou se incorporar na serpente para poder falar com Eva. 
 
2.2  Como no princípio, hoje podemos escolher : 
        A )   O que achamos melhor, conforme nosso (?) critério  
                                                           - que pode estar sob inúmeras  influências... 
       B )    O que Deus disse e teve o cuidado de deixar registrado nas Escrituras:  
                                 -  que é a Sua Palavra escrita, 2Tm 3.16, I Pe 2.21 
             * Eva não sabia como era morrer,  
                - nós não sabemos o que é  SER  filho de Deus 
                      #  Um dia, veremos a diferença ,  > ler  1 João 3.2 
     
      C )   Por ora, temos de crer , aceitar o que Deus : Ele sabe melhor !  
                   E agir de acordo com as diretrizes da Palavra, dizendo para  Deus: 
                   -  Pai , eu não entendo mas creio na Tua Palavra 
 
- Quero Jesus como meu Salvador, o Único que me salva de uma existência longe de Deus. 
Creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, que sou resgatado da eterna 
separação de Deus. Assim, dá-me vida eterna. Rejeito o mundo, o pecado e a satanás. Pela 
Palavra, creio que fui feito filho de Deus 
 

 2.3  Tendo crido e aceitado Jesus, passa a seguir a diretriz da Escritura , Rm 12. 1- 2 
        ‘Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus,> que apresenteis os vossos corpos   
       como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é > o vosso culto [racional]. 
       > não vos conformeis a este mundo, mas > transformai-vos pela renovação da vossa 
mente,  
            >  para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus’ 
               Princípio (P)  não / sim: não ao mundo, sim à renovação da mente( psiquê)   
                                    # há muitos desses que, como  a eletricidade,  precisam   
                                         dos pólos: positivo e negativo, para funcionarem.                  
                     Então   fique por dentro de como viver essa nova realidade  
 

03     SÓ pela fé  em Cristo  é possível.  

 3.1  -  É PRECISO CRER :  
 

             “sem fé é impossível agradar a Deus”, Hb 11.6  
• Precisa crer em Jesus como diz a Escritura  João 7.38   

   Então, precisa ler a Bíblia para saber crer. 
   > não depende de obras, nem de seus sentimentos Gl 2.16 Ef 2.8 

• É decisão pessoal, usa a Vontade Is 1.19 
• É pelo conhecimento, usa a Razão Rm 12.1  
• É pela fé que vem pelo ouvir a Palavra de Deus, Rm 10.17 
• Exemplo de Atitude apesar dos sentimentos: Sl 53.6 

            >  quando eu temer, hei de confiar em Ti 
 
 
  3. 2-   CRER NO NOME DE JESUS  
 
         SENHOR = autoridade, soberania Fp 2.5-10 Mt 28.18 Rm 14.9 
         JESUS = é o nome da pessoa Lc 1.31  PESSOA SEM PECADO 

• - Toda a Humanidade é uma raça de pecadores. Raça são traços genéticos, 
bem específicos  como ex: um japonês, índio, negro, alemão, etc.  Por isso 
Jesus precisou nascer de uma virgem :garantia de um útero não maculado 
pelo  sêmen (semente de homem pecador) Gerado por Deus, fora do útero 
de Maria, Jesus era homem mas não  pecador . Então, Jesus  MORREU por 
que ?  
  Ele assumiu nossa culpa, levou nosso castigo, Is 53. 7 

• - O salário do  pecado é a morte  Rm 3.23 
• - TODO SEU SANGUE CAIU NA TERRA..João 19.34 
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• - O sangue de Jesus é o preço de nosso resgate, I Pe 1.18 
• A raça humana está debaixo da condenação de existir separado de Deus. 

       CRISTO é o Descendente prometido em Gn 3.15 para reverter essa situção. 
                         Veio na plenitude dos tempos, Gl 4.4 - 6  
                         Enviado para esmagar a cabeça da serpente, Cl 2.15 

• Sua vinda é preparada através da história dos judeus  ( Velho Testamento)     
                                                           da   História dos gentios, Dn 2.31-45 

• Nascido sob a Lei:  o povo da Promessa definido em Abraão , Gn 12 e 15  
 
  3.3 -   CRER NA BÍBLIA como  Palavra de Deus 2Tm 3.16 2Pe 1.20 Rm 15.4 Hb 1.1-3 
 

4 -    CRER EM JESUS COMO DIZ A ESCRITURA :  
        
         4.1 Jesus é ...   Emmanuel,  Deus conosco  ( Mt 1.23)   > Salvador  ( Lc 2.11)  
                               > Fiador, Hb 7.22    > Intercessor  ( Jo 17 e Hb 7.25 )   
                               > Resgatador  (1Co 6.20)  >  Advogado,  1Jo 2.1-2  

           >   Senhor: ‘ foi para isto mesmo que Cristo  morreu e tornou a viver, para ser  
                         Senhor tanto de mortos como de vivos’   Rm 14. 9   e  Fp 2.9 -11 
           # haverá um momento solenissimo  ao qual ninguém deixará de estar , ‘em que   
            ao nome de Jesus se dobrará todo joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo   
           da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai’ 
 
      4.2   Não depende de obras, nem de seus sentimentos Gl 2.16 Ef 2.8 

        É decisão pessoal, usa a Vontade Is 1.19 
           É pelo conhecimento, usa a Razão Rm 12.1  
              É pela fé que vem pelo ouvir a Palavra de Deus, Rm 10.17 

 
       4.3  Exemplo de Atitude apesar dos sentimentos:  
                   >  ‘Quando eu temer, hei de confiar em Ti’   Sl 53.6   

5 -    É preciso  crer - para  nascer  na família de Deus   
                                                         Jo 1.12 I Pe 2.2, Hb 5.13-14 I Co 3.1-2 

    “    - para crescer  na vida cristã,  Cl 2.6  >  2Pe 3.18 ( antes crescei...)  
    “    - para   andar com Deus  até o fim,  Mt 10.22 
 
Como recebestes a Cristo, assim andai nEle’  Cl  2.6 
 

 

02      ANDAR  NA  VERDADE     

   Andar em Cristo é ‘ andar na luz’  que é  andar na verdade 

1-    Quem pratica  o mal não se chega à Luz   João 3.19–21 
      O oposto seria: quem pratica o bem, 

               - Mas...  ‘não há quem faça o bem’   Sl 14.3    Rm 3.10-12  
                  Então, note que está escrito “ os que praticam a Verdade”!  
 
2-  Praticar a Verdade é falar para Deus a verdade sobre o que há no seu íntimo 
                   ‘ eis que amas a verdade no íntimo’ , Sl 51.6 
       Se andarmos na Luz, (falando a Verdade...) 
                      O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado I Jo 1.7  
                                 Ver: os “dois pés “ do cristão [ Ef 4.30-32 ] 
                                         Site WWW.perolaspreciosas.com.br  
 
3-   A Verdade = a Palavra como padrão “a Tua Palavra é a Verdade João 17.17 
        - Bem aventurado o que não faz como todo o mundo 
          - Antes tem seu prazer na Lei do Senhor e nela medita dia e noite Sl 1. 1-2 
             - Guardei a Tua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti Sl 119.11 
                - Guarda Meus mandamentos...  
                  >  Não te estribes no teu próprio entendimento, Pv 3.6 -13 Dt 6. 6- 9 
 
 4     A Verdade como luz para o caminho  
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   - Lâmpada p/meus pés.. Luz p/meu caminho Sl 119.105 
 
5     A Verdade como arma, espada do Espírito Ef 6.17 

  - Manejando bem a Palavra da Verdade 2 Tm .2.15  
         - É preciso exercitar-se Hb 5.14,12.11 

 
6     Conseqüências do Andar na Verdade  
          Conhecimento...       1- de Deus Ef 1.17 

     2- do que temos em Cristo I Co 1.5  
     3- de quem realmente somos Jr 31.19  
     4- da dinâmica da vida cristã I Jo 1.9 
     5- do conflito Espírito X Carne G. 5.17 
     6- de tentações I Co 10.13, Mt 4.4,6.13, 26.41 

         > ver Adendo sobre Tentação   
     7-  da libertação pelo Espírito, Rm 8.2 
               ( Lei da Aerodinâmica   vs  Lei   da Gravidade ) 

 
7    Objetivo  do cristão  é   a vitória pela Palavra,  Mt 4.4  

                    pelo testemunho,  Rm 6.14 
                    pelo sangue de Jesus  e  

                                                          pela cruz, Ap 12.11  
 

ADENDO     SOBRE  A TENTAÇÃO  
 
A1-  Definição: Tentativa do inimigo para nos fazer agir fora do padrão de Deus 
                      É como um braço de ferro : quem cede, perde !  
 
A2-  Tática: * Permanecer sujeitos a Deus e firmes em nossa posição. 
                    O inimigo foge de nós Tg 4.7  
 
A3-   Mesmo cheios do Espírito Lc 4.1-2  
       
       Jesus, cheio de Espírito Santo...foi tentado 

Estar cheio do Espírito não isenta das tentativas do inimigo; Às vezes, até as incita : quando 
houver alguma revelação especial de Deus, vigia! Fique alerta quanto ao contra-ataque pois 
o inimigo não dorme e vem só para “roubar ,matar e destruir” especialmente a obra de Deus 
em nossas vidas e circunstâncias Jo 10.10  
 Advertência “não ignoramos os seus ardis” 
 

• * Cristão, se liga! Ele é ardiloso 2 Co 2.11  
                            “com força me impeliste p/ me fazeres cair” 

• É sério, é para acabar com você , mesmo ! E aí, o que fazer ? Sl 118.13 1 Pe 5.8-9 
• * Para o verdadeiro cristão, sempre o caminho é  

                            > Olhar para Jesus através das Escrituras  
• Interessante notar: os pontos nos quais 

                  Eva caiu ...Jesus venceu.... Nós devemos vigiar: 
• a concupiscência dos olhos / a concupiscência da carne / a soberba da vida  
• Gn 3.6                                  Lc 4.3, 6, 9                         I João 2.16 (15-17) 
• Repare que não são pecados horríveis, mas são sutilezas do dia-a-dia, atitudes do coração 
• Deus guarda Seus filhos , Jesus orou por isso Sl 121, 91 Lc 22.32 , Jo 17.11-12  
 

• Advertência:   ‘não deis lugar ao diabo” Ef 4.27 ( > BUSCAR no site )  
• # Importa saber que, não podendo nos tocar, o inimigo “lança dardos inflamados” como 

os antigos lançavam flechas incendiadas nos portões de madeira das cidades que 
queriam conquistar.Assim, através de pessoas ou circunstâncias, o inimigo intenta nos 
deixar “queimados” para que nós lhe demos lugar. Nossa luta não é contra carne ou 
sangue mas contra/ hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais” Ef 6. 12 

 
A4 -   Meios para vencer:    insensatez   é  ir para a guerra de peito aberto 

• Precisamos ser treinados Hb 5.14 
• Precisamos estar aptos 2 Tm 2. 15 
• Precisamos vestir a armadura Ef 6.13-18 
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• Há outras táticas: Eles o venceram...-  pelo sangue de Jesus, Ap 12.11 
                 -  pela palavra do seu testemunho 

          -  não amaram suas vidas até à morte  
• O discípulo de Jesus toma sua  cruz, cada dia, é lá que seu EU morre 

                                                                      Lc 9.23 – 27, Gl 2. 20 
• Há vezes em que é preciso se esconder : 
• Torre forte é  o nome do senhor  à qual o justo se acolhe e está seguro” Pv 18.10 

 
A5-   Apesar de tudo isso, ainda caímos  
      “Quantas vezes O provocaram...O ofenderam” Sl 78.40 
         “As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos 
                    novas são cada manhã “  
              Se ... somos  infiéis, Ele permanece Fiel, 2.Tm 2.13, Lm 3.22-23 
 
A 6-  O que fazer, ao pecar?    -  É preciso confessar 1 João 1.9 – 2.2   
                                                     -  E deixar Pv 28.13 * 
 
       6.1   O que acontece ao pecarmos ? Gn 3. 7, 8, 10, 12 
            1ª. reação: acobertar, mesmo que sejam meras racionalizações ou fajutas justificativas  
             2º.           tememos e nos escondemos  
             3º.           acusamos ao outro e, até,  a Deus _ às vezes. 
 
      6.2   o que resulta ao pecarmos: culpa   “lateja “no íntimo Sl 51.3, 32.3-4 
                           Geralmente  há   remorso = medo, raiva pelas conseqüências  
                           Só  verdadeiro  arrependimento = profunda tristeza pelo fato  
                           Acerta de fato, a situação com Deus:    Salmo 51.17 
                           ‘ ao coração quebrantado e [contrito] não desprezarás, ó Deus’                                                     
 
     6.3    única solução:  confessar   Sl 51.17 Is 57.15, 66.2 Sl 32. 5                                      
                               e crer que..   - se vamos a Deus falando a verdade, 
                                                      - se admitirmos nossa responsabilidade 
                                                      - se admitirmos nossa culpa ... 

 “o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado” 1 Jo 1.9 
 
      # Sempre é bom lembrar que aquele perdão ‘ custou” a vida de Jesus:  
          morte na cruz,   como se do lado lancetado  de Jesus, João 19... 
              >  jorra   ‘ fonte aberta contra o pecado e a  impureza ‘   Zc 13.1 

 
     Na cruz, Jesus  assumiu a culpa e levou o castigo: o justo juízo de Deus  
     Nenhum pecado está isento do juízo de Deus: cai sobre quem o cometeu  
              - ou a pessoa crê e aceita que caiu sobre Jesus, Is 53. 5 
 

     6.4    o agir de Deus, ao confessarmos:   
            Deus perdoa e esquece    Jr 31.34,   Sl 103.3   

      Deus levanta o que caiu, 
      Sete vezes...se levantará... não ficará prostrado, Sl 37.24, Pv 24.16  

 
    6.5  Se  o nosso coração nos acusar, depois de confessarmos: 
                 >  maior é Deus do que nosso coração  

• # Mesmo tendo sido perdoado , muitas vezes, 
      conseqüências do pecado são dolorosas e / ou duram muito tempo 
   Ex: o povo árabe é descendente de Abrão com Agar, 1 Jo 2.1, 3.20  

• Davi: o filho morreu, 2 Sm 12.9-12, 16.22 A espada não se apartou de sua família 
 
 A 7-    MELHOR É NÃO PECAR  

•   por mais difícil que pareça... 
•   pior é o caminho de volta  :  tem de  confessar, pedir perdão e restituir 
•  deixa marcas, cicatrizes: é sempre triste pecar, qualquer tipo de pecado  

                                                               Fim do item  sobre tentação. 
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Recordação: 

 Princípios para sua nova vida em Cristo:  

01-   CRER     

02-   ANDAR NA VERDADE  (saber  lidar com a  tentação)  

 

03-   SANTIFICAÇÃO 
  
       ESTAR NO MUNDO SEM SER DO MUNDO   Jo 17.11, 16 
      “continuam  no mundo... não são do  mundo Rm 6.6-11, Cl 2.20, 3.3 G. 2.20 
 
 SANTIFICAÇÃO É DECORRENTE DA CONVERSÃO A DEUS, do novo nascimento  
 
1-  Fatos espirituais ocorrem  quando alguém  aceita  Jesus como Senhor e Salvador 

1 É nascido de novo / pelo Espírito João 3.5-6 
2- É regenerado pela Palavra 1 Pe 1.23 
3- É feito filho de Deus João 1.12 
4- É resgatado pelo sangue de Jesus  1 Pe 1.18 
5- É nova criatura 2 Co 5.17 
6- É selado / templo de Esp Sto   Ef 1.13 
                      1 Co 3.16, 6.19 2 Co 6.14 -18 
7-É impossível ter comunhão com as trevas 
 

 Urge dar ciência desses fatos espirituais ao “recém-nascido” pelo estudo da Palavra, At 17.11 
   Conscientizá-lo da necessidade de ter atitudes coerentes com sua nova posição: em Cristo  
       Separação é o princípio  ( P ) dos princípios em relação a Deus:  
                                 - Deus  fez separação entre luz e trevas, Gn 1.4 f 

          -  Deus separou um povo para Si, Lv 20.26    
                  Deus disse:   - Separai-vos e Eu vos receberei, 2 Co 6.17. 

 
2-  Santificação é processo : pelo qual nos separamos do mundo e do pecado,  
                                              Separar   para se  afastar do mal  
                                              Separar  para se dedicar só a Deus:  

                     >   Santificação é a vontade de Deus ‘, 1 Ts 4.3   
                           >  Sem a qual ninguém verá o Senhor, Hb 12.14 

  
Obs.:  o diabo quer que pensemos em santificação como algo chato e bolorento   

      mas , de fato, santificação são atitudes práticas: 
                              - decisões que tomamos a  cada momento, no dia a dia,  
• *Não ameis o mundo nem o que no mundo há... 1 Jo 2.15-17 decorar  

 *Amizade do mundo é inimizade contra Deus’    Tg 4.4 
• *são lícitas mas nem todas convém (? )... Não me deixarei dominar por nenhuma 

                   mas nem todas edificam (?)    1 Co 6.12    e  10.23   
                   Teste: isso   - convém ? ... - edifica ?   ...- me domina ? 

• Abstende-vos de toda aparência do mal’   1 Ts 5.22  revCorr 
* Não deis ocasião ao adversário de maldizer   1 Tm 5.14 

      Santificação  é não fazer ou ser como todo mundo   Sl 1.1-2  
               é  não deixar que nossa carne impeça  a vida de Cristo brilhar através de nós 
               é  o único meio de sermos vencedores , de derrotar o inimigo.  

 
3-  Santificação resulta de decisão: 

•  Daniel assentou no seu coração não se contaminar, Dn 1.6 
• “escolhei HOJE a quem sirvais Js 24.14 
•  até quando coxeareis entre dois pensamentos?”1Rs 18.21,  

 
     3.1  Qual a motivação de suas escolhas ? A quem você quer agradar ? 

 Dilema da Humanidade:  EU quero  /   EU acho  versus   DEUS diz ... 
 -  Jesus disse : - Eu faço sempre o que Lhe agrada, Jo 8.29 
 
A )    SE tenho bem vivo em minha mente  fatos espirituais básicos:  
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              - o custo  da minha salvação, 
              - minha posição em Cristo, 
              - o Espírito habita em mim,  
        Escolho agradar a Deus, mesmo constrangido: 
          “o amor de Cristo me constrange” 2 C0 5.14 
 
B )  SE esqueço ou banalizo a obra de Cristo,  
        certamente escolherei não agradar a Deus   Rm 12.1-2 
 
C )  A Bíblia mostra o modo prático   de  ‘fazer acontecer’ a santificação: Rm 12.1-2 
      “Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus que ... 
       > apresenteis os vossos corpos... oculto racional”  
       > transformai-vos pela renovação da vossa mente ‘Rm 12.1-2 
 

* Notem que o modo de se apresentar a Deus é pelo culto racional : pelo uso da razão  
    * Nada emocional, místico ou esquisito  
       * Nem ao sabor de impulso natural, erroneamente chamado de “vontade” 
 
3.2    A PALAVRA é  NOSSO GABARITO  
         A )  A Bíblia define o tipo de nossas escolhas.  
                   Convém ter uma Chave Bíblica para consulta sobre o que Deus diz sobre... 
                    - o assunto  do qual precisa de orientação; ex: dinheiro, santificação, alegria  
        B )  Não havendo orientação específica,   
               
        C )  Há critérios gerais:   # extr : não lembro de onde !   

1 Em dúvida, não faça     Rm 14.23  
  2- A Bíblia  é o seu critério?  Gn 3.6  Pv 3. 5-7 
    3- Tem aparência de mal ?   1 Ts 5.22 
      4- Pode ser motivo de tropeço para  alguém ? Rm 14.13 
        5- É saudável ? 1 Co 6.18-20    
          6- Glorifica a Deus ?  Cl 3.17 
            7- Infringe a lei do país ?  Rm 13.1-2 
              8- Poderei falar de Jesus ?  Ef 6.15 
                 9- É inconveniente ?  Convém ?   1 Co 6.12, 
                   10- Domina você ?  Edifica ?   1 Co 10.23 
                      11- Revela amor ?  1 Co 13. 4- 7  
                         12- Entristece o Espírito ?  Ef 4.30-32 
                           13 Dá lugar ao diabo ?   Ef 4.27, Gl 5.19-21  
                              14  É sábio ? Tg 3.13- 18 
                                 15- É precipitado ?  Pv   
                                                           Como tirar essas  linhas  ??? 

 
3.3   ADVERTÊNCIAS  ‘Se alguém pensa estar em pé, > veja,   não caia’ 1Co 10.12    
                                         -  ‘guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa’   Ap 3.11      
                                              - “ Vigiai e orai... a carne é fraca”    Mc 14.38 
 

 
3 .4  ALINHANDO-SE À VONTADE DE DEUS 

- Tira primeiro a trave do teu olho, Mt 7. 5     >  Toma sua cruz cada dia Lc 9.23 
  -  Não mais EU, Cristo em mim, Gl 2.20     >   Quanto a ti, segue-Me Jo 21.22 
      - Seja feita a Tua vontade, Lc 22.42       >   Pai nosso... Mt 6. 9-13 
         -  Cada um dará contas de si, Rm 14.12 / 

 
3.5    AOS QUE SE ALINHAM COM A VONTADE DE DEUS  há...  

 - Promessas Sl 32.8-9 Jr 33.3 Sl 37.3-8 
   -  Perseguições Mt 5.10-12, 2Tm 3.12, 1 Pe 4.12 
     - Recursos 1 Jo 4.4, Pv 18.10, Fp 2.9 Rm 8.26  
 

 
Relembrando:   1) crer   2) andar na Luz (tentação)    3) estar no mundo sem ser do mundo 
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 04        O PRIVILÉGIO DA ORAÇÃO  
             Acesso a Deus pelo sangue de Jesus .Hb 10.19 
 
4.1    APRENDENDO A ORAR  
        *  Ao pai, em nome de Jesus Jo 14.13-14  

  * Em secreto  Mt 6. 6 
     * Dois ou três : promessa M t 18.18-20 
       * A tempo   Sl 32.6  >  Hb 4.16 
        * Objetivas, específicas   Mt 6. 7- 8 
          * Sempre   1Ts 5. 17 
            * No Espírito   Ef 6.18, Jd 20 

 
4.2  EMPECILHOS À ORAÇÃO 
       *Pecado Ex homicídio = falta de amor, Is 1.15, 1 Jo 3.15  
         *Rebeldia = feitiçaria, 1Sm 15.23  
          * adultério= idolatria, Tg 4. 4 
              * Críticas, Falar vaidade Is 58. 9  
                * Indiferença , Rejeição à Pal. Pv 28. 9 Sl 50.16-17 
                  * Aos maridos, recado especial:  1 Pe 3. 7   ( extr Min. R Humbard ) 
 
4.3  INTEIREZA DE CORAÇÃO, Jr 29.13 
        > ‘Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração’  
        >  ‘Ninguém pode servir  a dois senhores ‘  Mt 6.24 
 
        
        ÍDOLOS   concorrem com o lugar de Deus  no coração do homem moderno 
      * dinheiro 1 Tm 6.10 Sl 62. 10  
        * poder = EU posso, EU mando 
           * prazer = EU gosto, me satisfaz  
              * conhecimento = EU sei melhor  
                 * fama = EU faço muito bem, aplaudam-me   
                       ( Extr. Psiquiatria de Deus/ Ed Betânia ) 
      Obs:  E ainda:  a TV  : ídolo do Lar:- ‘ Cale-se  diante dela toda a família ‘ 
                                                                     (  parafrase de Habacuque 2.20)  
                             A WEB desfaz relacionamentos  pessoais  
 
  Lembra: 1) crer   2) andar na Luz   3) estar no mundo sem ser do mundo 4) oração  
 

05   SER  TESTEMUNHAS DE JESUS 
       Recebereis poder e sereis Minhas testemunhas,  At 1.8 
  
5.1  Testemunha tem a mesma raiz da palavra mártir  ( no grego)  
        Testemunha é quem está disposto a dar sua vida pela mensagem que prega . 
           Os primeiros cristãos o fizeram literalmente: deram suas vidas nas arenas romanas 
              Somos exortados: ‘antes  ( é prioridade) > santificai  a Cristo como Senhor em vossos 
corações; e > estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele 
que vos pedir a razão da esperança que há em vós’   1 Pe 3.15  
     # eis a razão desses sites e revistas : facilitar  o conhecimento das Escrituras para que  
       possam  testemunhar de Jesus com propriedade e de acordo  com a sã doutrina. 
      Todo cristão  é chamado a ser testemunha de Jesus > Ler Mc 3.19, Rm 10.19, Mt 10.32  
 
5.2   Testemunhar o quê ?  
       * O que temos ouvido, ...visto com  nossos  próprios olhos . O que contemplamos, nossas  
            - mãos apalparam  ( de Jesus)  isso vos anunciamos’ 1 Jo 1.1, 3  
                              #  Isso é ser testemunha de Jesus 
        # por isso, é imprescindível conhecer as Escrituras para conhecer Deus na intimidade do 
seu coração a fim de ter o quê  testemunhar dEle . 
 
5 3   Como testemunhar ?   
       * sem temor  , Rm 10.11   > 2 Tm 1.7  
         * pela Palavra,   Rm 10.9  
           * pelo batismo ,  Mt 28.19  > At 8.38: etíope   e  carcereiro , At 16. 31-33  
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              * no poder do Espírito  Santo, At 1.8   
               *   não cuideis o que haveis de  dizer,  Mc 13.11 
 
5.4    Conhecendo o Espírito Santo que habita em nós    
 
         A )    Jesus  apresenta o Espírito Santo,  João 14.16 e  26   +João 16.8 >>> 
 
         B )   Conhecendo o atuar  do Espírito  em nós,  Romanos 8 
 
         C )   Introduzindo o andar no Espírito   Gl 5.16.14-16 
                   ‘Andai no Espírito ‘, Gl 5.16, 25-26  
 
5.5   Convivendo   com  o Espírito Santo 
 
         A )    “Não entristeçais o Espírito  Santo”  Ef  4.30-32  decorar 
                 Longe de vós toda  a amargura, e cólera, e ira,  

                  gritaria : pensamentos viciosos que não param de girar em nossa mente quando  
                              necessidades básicas não são atendidas ou direitos são violados   
               blasfêmia  é pensar que Deus não está nem aí :   
 
             sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia( intenção maldosa). 
              Antes( é prioridade)  sede bondosos ( não maus)   compassivos ( não críticos)    
              perdoando-vos ( não ressentidos nem rancorosos) uns aos outros, 
                                          como também Deus vos perdoou em Cristo 
                  (   confessa logo ao brotar em seu coração  algum item da lista acima)  
                      ‘e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica de todo pecado’ 1 João 1.7 e 9 
                   
#  Andar é ir se apoiando alternadamente num pé e no outro, passo a passo. Se parar, já  
deixou de andar. Eis os “dois pés” do cristão : Ef 4.30-32 e 1João 1.7  decore e viva-os 
Cristão vive alternadamente se apoiando em olhar o que brota do seu coração e logo contar a 
Deus algum item da  lista que entristece  o Espírito. Sem o que, cristão não vai a parte alguma 
*Será  que desconhecer o andar na luz  motivo de um cristianismo tão superficial hoje em dia?    
 
         B)  SIM: “Enchei-vos do Espírito “ Ef 5.15 (18 )21 . Deus manda e dá os passos práticos: 
                        - falando : ‘a boca fala do que  está cheio o coração’  Mt 12.34-35  
                                          >  escute suas palavras  
                        - louvando : pelo que o Senhor é... ( ler Salmos e marcar em lápis amarelo)  
                                            Depois, ler em voz alta em adoração e louvor  
                                                          - de ‘amarelinho em amarelinho’  
                       - dando graças :’ em tudo daí graças’  1 Ts 5.18 # note que não é por tudo 
                                             em qualquer situação, por pior que seja, sempre há motivos de  
                                             dar graças, no mínimo,  por Sua fidelidade e presença.    
                       - sujeitando- vos > note o pronome reflexivo que indica decisão pessoal de 
                                            aceitar o outro como ele é, sem querer dobrá -lo  ao seu bel prazer   
                                             - Sem implicar com as manias dele ( se não for pecado)  
                                                - Precisa equilíbrio para não vir a ser conivente com o erro 
   
        C )    Mantendo a comunhão ininterrupta, 1 Ts 5.19  
             “Não apagueis o Esp “ com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia, tais como:  
       - Espera um pouco... - Já vou... - Não sei... - Não tenho tempo... - Agora, não ! 
       - Eles não vão gostar... -Tenho idéia melhor...– Eles não estão interessados!   
                                           (  imaginam como sei ???   ) 
 

06    AMAR A IGREJA LOCAL      Ler Sl 133 Mt 18.20 Hb 10.25 
       Alegrei-me quando me disseram: - Vamos à casa do Senhor Sl 122.1 65.4 84.1-4,10 
 
6.1    Dízimo:   reconheço que ele é o dono do ouro e da prata   
           Igreja local é sustentada pelos dízimos   Ler 2 Co 9.7 Ml 3.18 (19) Pv 3. 9-10  
 
6.2    Lei da semeadura: Deus dá pão.. e semente  ( não comer a semente) 
                                        Se plantar, colhe na medida e na qualidade do que plantou 
6.3   Exercício de mordomia : Deus ama a quem dá com alegria até um copo d’água  
                                         Servimos a Deus com os dons recebidos: tempo, habilidade,amor    
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07    ANDAR  ...  COM DEUS 
 
7.1    TODAS AS COISAS COOPERAM PARA O BEM ...Rm 8.28-29 
              cf Seu propósito de formar em nós  o caráter  de Cristo  
                   Amor  cujas atitudes estão alistadas em 1Co 13.4-7  
# Convém lembra que esse tipo de amor é expressão do agir do Espírito na vida da pessoa:  
 é humanamente impossível na vida do não regenerado.Amor é  fruto do Espírito, Gl 5.22 
          ‘ o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito ‘ Rm 5.5  
 Ah! para ser  o amor ser  derramado, os nosso corações precisam estar vazios de nós mesmos 
( o oposto de cheio de si)  e limpos.  Mostro a mecânica do andar com Deus mas a dinâmica, 
cada um precisa aprender se afinando e se alinhando com o Espírito Santo.  
 
. 1Co 13.4 O amor é ( SIM) sofredor, é benigno... se regozija com a verdade; 

 1Co 13.7 tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. .8 O amor jamais acaba 

 

 o amor NÃO  é invejoso( nem ciumento)   não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta 

inconvenientemente ( não é indecente)  não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita 

mal( não se ressente do  mal) ; não se regozija com a injustiça 
 
7.2   COERÊNCIA e INTEGRIDADE ? 

* Coerência = Ouve e Pratica a Palavra, Mt 7.21-27 Tg 1.22-25 
  * Integridade = o avesso igual ao direito, o mesmo por dentro como por fora 
    * Para tal, só andando na luz   1 João 1.7 e 9  
        “lavaram seus vestidos e os alvejaram no sangue do Cordeiro” Ap 7.14  

 
7.3   HUMILDADE: Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor requer de ti, 
senão que >pratiques a justiça  > ames a benevolência > andes humildemente com o teu Deus?          
                           Mq 6.8    Ler, copiar, decorar para  viver   tb  Tg 4.6  > 1 Pe 5.5 
 
#  Este estudo teve  como  motivação e incentivo pelo seu efeito ao discipular o livreto de Jay 
Addams “ Sua nova vida em Cristo “  Serviu de base a uns tópicos. Ótimo mas muito antigo. 
Não sei se houve novas edições desde uns 35 / 40  anos atrás.  
 
CONCLUSÃO: Vivemos na era da informação. Pensamos que, tendo sido informados, sabemos 
Na realidade, tendo sido informados, APENAS tomamos conhecimento 
*Saber, envolve aprendizado: processo que requer interesse, disposição, disciplina para, então, 
adquirir conhecimento. Muito conhecimento sem cuidado proporcional no andar com Deus, pode 
ocasionar embotamento das faculdades no sentido de se perceber Deus.  
Os fariseus possuíam muito conhecimento das Escritura e, no entanto, crucificaram a Jesus 
 
A questão é: precisamos de entendimento,  o Senhor dá entendimento... 
                      ‘Considera... pois o Senhor te dará entendimento ‘  2 Tm 2.7 
 
                     >  ‘Clama a Mim... ensinarei coisas que não sabes’  Jr 33.3 
 
Entendimento é progressivo: tem a ver com crescimento : 
                      ‘ a que chegamos, andemos’ Fp 3.16 
 
‘  O que começou...aperfeiçoará Sua obra em nós ‘  Fp 1.6     Aleluia! fim-x- 


