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Propósito 

VIDA  com  PROPÓSITO:  meu resumo, mas NADA COMO LER O LIVRO 

Aproveitando este livro ao máximo: guia para jornada espiritual de 40 dias que  

responde à questão básica e fundamental que define a vida de cada um:  

> PARA QUE ESTOU AQUI, neste mundo? 

• 40 é número significativo na Bíblia, e poderá ser especialmente significativo para você se interagir com a 
mensagem exposta, e não meramente tomar conhecimento de seu conteúdo apenas  lendo o livro   

o  Rm 12.1-2, 2Tm  2.7  

• Quatro recursos para seu auxílio: 1-Tema para refletir                        2-  Versículo para memorizar       

•                3- Perguntas  para responder          4- Questão para debate.   
 

• A Bíblia é citada exaustivamente, pois    

•  a Palavra guardada no coração +  a atuação do Espírito Santo  são os reais fatores de  mudança efetiva.   

• Assuma um compromisso pessoal ( por escrito pg 13) com  Deus e, de preferência,  com outros 
companheiros também, de modo a se incentivarem a perseverar até completarem os 40 estudos 
consecutivos  .  Companheiros de jornada  são  bênção do Senhor ,  Pv 11.28,   Jr 17.7-8 

  

Índice Panorâmico: 

                 Assunto: Por que estou aqui?       01 

                       1- Tudo começa em Deus, com Deus    03 

                        2- Você não é acidente      04 

                        3- Motivação: o que dirige sua vida?    04 

                           4- Criado para ser eterno      06 

                         5- Olhando como Deus vê                     07 

                         6-  Vida, uma atribuição temporária    07 

                         7-  Tudo para a glória de Deus     08 

 Propósito  no.1    8-  Planejado para ESCOLHER agradar a Deus: 09    

                        9-  1o. ama, confia, obedece, louva, usa habilidades  10 

                      10-  Adorar, essencialmente é render-se a Deus  11  

                      11-  Amizade com Deus: orar e meditar na Palavra  12 

12 Desenvolver com sinceridade,     13 
 obediência pela fé,  adequando meus  valores... .     

 
13- Adoração...:  precisa, autêntica, atenta, prática  14 

                     14-  Deus longe? a Verdade / o Senhor  é.../ promessas 15   

Propósito  no.  2 :  15  Formado para fazer parte da família de Deus    

                                              a) Benefícios      b)  Batismo     15                          
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                    16- Amor, é o que  importa:  quanto tempo ?   agora !   16 

a) valor da vida  b) eterno  c) meio de nossa avaliação 

 17-Pertencer  à igreja :     17 

                         identifica o cristão, integra,  fortalece, torna útil, dá missão, protege 

18  Vivendo em comunidade:     18 
  - autenticidade,reciprocidade, empatia, misericórdia 

 
19 Cultivando a comunidade:     19 

 - sinceridade, humildade,cortesia,  sigilo. Constância 
20  Restaura a comunhão quebrada: 1o. fale com Deus 19 
Tome a iniciativa,  empatia, sua parte, focalize o Fato, 

            Boa vontade,  enfatizar a reconciliação  

 21   Protege  a sua igreja:  focar o que tem em comum,  20 

      Expectativas realistas,  Incentivar, sem fofocas, 

      Viver cf a Palavra,  apoio aos líderes  

 Propósito n o. 3  22    Criado para se tornar semelhante a Cristo 21 

                              23    Como crescemos     21 

                              24    Transformados pela verdade   22 

                              25    Transformados pela provocação    22  

                              26     Crescendo por meio da tentação   23 

                              27     Derrotando a tentação    24 

                              28     Isso leva tempo     24  

 Propósito no . 4   29  Moldado para servir a Deus:  aceita sua missão? 25 

                              30    Moldado para servir a Deus   25 

                              31    Entendendo sua FORMA     26 

.                             32    Usando o que Deus lhe deu   27 

                              33    Como agem os verdadeiros servos  27 

                              34    Pensando como servo    28 

                              35   O poder de Deus na fraqueza   29 

 Propósito no.5     36   Você foi feito para uma missão  29 

                              37    Partilhando a mensagem da minha vida  30 

                              38    Tornando-se cristão consagrado   30 

                              39     Equilibrando sua vida    31  

                              40     Vivendo com propósito    31    
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 Apêndices: 1) Questões para debates  2) Subsídios  3) Versões >  só no livro! 

 

01- Tudo começa com Deus, em Deus  
• Cl 1.16- sem Deus, esta vida não tem sentido  (cita  B Russell, pg17) 

• A vida humana na Terra transcende  à  existência individual: está inserida num plano muito mais 
abrangente: Por que e  para que o homem foi criado ? (está implícita a idéia de um Criador) 
 1-   Gn 1.26, Jô 12.10 

      2- Qual o propósito de Deus ao criar o homem?   Eis a questão  

           > Sabendo a finalidade de minha existência fica evidente  

            A) se estou cumprindo o propósito de minha existência,   e  

            B) o que fazer para me ajustar ao plano de Deus para mim 

Muitos problemas surgem se alguém quer usar aspirador como liquidificador    

No mínimo, muita frustração, raiva e mágoa. Assim vivem muitas pessoas.  

 Como a vida só tem sentido em Deus,  concentrar-se em si mesmo é um erro 

• Livros de auto-ajuda podem levar ao sucesso meramente humano.  
Falham   em dar sentido mais amplo, espiritual e eterno_ o verdadeiro sentido da vida.  

• Você foi feito por Deus e para Deus_ só ao compreender isto, a  vida terá sentido  OU  você estará se 
esforçando em vão. 2Pe 3.11  1 Co 2.7,   Ef 1.11        (pg   21_ TEMA, VERSO, PERGUNTA) 

• Especulação humana  versus  Revelação de Deus, nas Escrituras  
>  O que você prefere :   crer em outro ser humano, pecador e  limitado como  você, ou  

       - crer em Deus que, no Seu amor, revela a Verdade nas Escrituras?        

         2Tm 3.16-17,  2Pe 1.20-21,  Jo 8.32,  Jo 17.17,  1Ts 5.21,  At  17.11  

> Toda especulação humana segue a mesma linha de raciocínio da  ‘serpente’ ( o diabo incorporado)  levando 

aos mesmos resultados  Gn 3. 1-8   

      A-  Apresenta-se em veículo atraente (disfarce de satanás)  

      B-  Sugere dúvida quanto ao que Deus disse: _ Foi assim ...?   

      C-  Inclui elemento além do que Deus dissera: de toda...?  

ERROS da Eva:  

1º.. Dar ouvidos, dar trela sem se inteirar  que autoridade a “serpente”  

              #   tinha de questionar o que Deus dissera?      

 2O. Desconhecer o que literalmente Deus dissera     

  _    -  Ir além do que Deus dissera, dando ênfase pessoal.        

Deram autoridade à “serpente”de dar novos passos :  

 D-  Nega  descaradamente o que Deus dissera.  

  E_ Faz  inúmeras insinuações                                              ( verso) 

    a)  conhecer Deus melhor do que Eva ( era verdade)   

    b)  haver outra intenção além da expressa por Deus       (mentira)  

    c)  Deus não é tão...bom como parece = denigre Seu caráter  (“)    
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    d) usa expressão semelhante à de Deus, fala = Deus: no dia em que   

     e) promete maior discernimento:  se vos abrirão os olhos  (verdade)  

     f) projeta seu desejo pessoal: ser como Deus (revela sua natureza)    

     g) sereis como Deus( mentira)  

     h) conhecendo o bem e o mal  (verdade)  

            ( omitiu que se tornariam servos dele, o diabo   Rm 6.16  )  

     

  3º..  ACHÔMETRO:considera apenas  sua experiência e conhecimento  

   4º..    . .Não foi se informar melhor 

   5O.  Não procurou seu companheiro, nem a Deus.   

  6O.   Decidiu  ao sabor do momento, decisão precipitada.  

  7O.   Agiu por impulso e levou outro consigo!  

 

Conseqüências :  
1- Previsíveis:  separa-se de Deus = morte espiritual + física     

2- Imprevisíveis: Sentimentos ruins 

                          Tentativa frustrada de remediar o erro 

                          Promessa do Descendente, vestes de pele   

                          Condenação e expulsão do Éden  

3-Deus é o Doador e Mantenedor da vida. Muitos querem usar Deus para seus propósitos pessoais mas não dá 

certo, pois os valores estão invertidos. Só dá certo quando nós conhecemos e aceitamos os propósitos do 

Criador para Suas criaturas.  1Co 2.7 ,  Ef 1.11  

 

Três descobertas sobre propósito:      

 1-Relacionamento pessoal com Deus via Jesus, dá sentido à vida  física. e vida eterna,  ao se aceitar Jesus com 

Salvador e Senhor.        

2-  O propósito de Deus para você transcende sua vontade  pessoal   

3-  O propósito de Deus para você está inserido num propósito  

                #  mais amplo e eterno.  Sl 139  

• Pense nisso : o ponto central é Deus, não EU.   

• Memorizar   Cl 1.16   /   Responda: O que me faz lembrar que a verdadeira vida é viver para Deus,  não 
para mim mesma _ em contrapartida a todos os argumentos do mundo?     

      Minha resposta pessoal:  2 Co 5.15  >   
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02- Você não é um acidente –Is 44.2 

Deus não joga dados_ Einstein.   

*Cada detalhe deste planeta foi meticulosamente criado  e CALIBRADO para  o ser  humano que Deus iria criar 

para aqui habitar.  Is 45.18                    

*Cada ser humano é uma criatura de Deus, especial .  

   Você é único e criado de modo especial por Deus, Sl 139, 138.8 , At 17.26      Jo 12.27 

*Cada detalhe de sua pessoa foi cuidadosamente planejado.   Ef 4.5 

 - Ser como você  é,  bem como sua família é a inicial vontade de Deus para você  Ef 1.4 a    

• Acima de tudo (1 Tm 2.4)  Ele o criou para que você escolhesse se tornar Seu filho.Tg 1.18  
> Deus tem um projeto de vida especial para cada um que aceita Jesus Ef 2.8-10,  Rm 8.29  

O propósito BÁSICO  de Deus para Seus filhos é que se  tornem  parecidos com Jesus  

• Pense nisso: não sou um acidente  / Memorizar  Is 44.2  

• Responda: o que não aceito em mim?  
 

03- O que dirige sua vida ? Ec 4.4 

O homem sem propósito é como  barco sem leme- T. Carlyle  

 

• O que  move seu viver, motiva você a agir?  
  - Cinco motivos mais comuns :  

1-Culpa _ vivem do passado, sob o peso de seus erros,  

                        errantes  como   Caim,  Gn 4.12 

➢ em Cristo há perdão, chance de se começar de novo  Sl 32.1  2Co 5.17   

 

2- Rancor e raiva _   vivem a ruminar suas mágoas; uns,  fecham-se em si mesmos, enquanto outros 

“explodem” sobre os outros. 

> O  resultado final é sempre MORTE; suicídio, no primeiro caso, 

                                                                    - homicídio no segundo  Jó 5.2       

3- Medo _>  paralisa ou faz correr sem destino; de qualquer modo, a pessoa está desnorteada, aterrorizada 

por tudo e por nada. 

                  É uma grande prisão de satanás   Hb  2.15   

* Dizem ( não contei) haver 365 “não temas” na Bíblia. O que v. teme?    

2 Tm 1.7,  1 Jo 4.18 

 4- Materialismo,> é a soberba da vida, pensam em TER para ser ou poder... Quanto mais têm, mais querem; 

gera  profunda insatisfação e Leva a abismos cada vez mais profundos em busca de satisfação e poder de 

manipulação. * Pensa que terá mais felicidade_    ( verso) 

                                  “dinheiro não traz felicidade”até o mundo o diz 
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 * Pensa que terá mais importância_  auto-estima se conquista,  não se compra.   

 * Pensa que estará mais protegido_ riquezas podem ser perdidas num instante  

> Pensam poder obter com dinheiro o que   só  Deus dá _  At 8.20 

Ver  referências sobre: bem aventurado..., verdadeiro valor e proteção 

 

5- Necessidade de aprovação_ dos pais, dos amigos, da sociedade.  

➢ Muitos  vivem debaixo de pesado jugo de expectativas irreais  imposto a si mesmos   

➢ Seguir   a multidão leva à perdição _  Mt 7.13 

➢ Querer  agradar a todos, leva à confusão e frustração  Mt 6.24 

➢ Muitos  se deixam levar pela vida e pelos acontecimentos, fazendo o que “acham” certo...  Pv 14.12    

Jz  21.25  

 Cinco vantagens de uma vida com propósito:  
1- Dá sentido à vida _ o que nos torna fortes.  

                                     Vida sem sentido é insuportável  

      Is 49.4, Jó 7.6,16   Jr 29.11,  Ef 3.20,   Pv 13.7, Is 26.3, Ec 9.10 

2- Simplifica a vida_ define o que fazer e não fazer. Livra do supérfluo  

3- Direciona a vida_ torna-o mais eficiente, por ter sido mais seletivo,> não se desperdiça tempo, energia e 

recursos com o que não leva a nada.  Ef 5.17         > “Siga a estrela”  Fp 3.13,   

4- Estimula a vida_ trabalho sem sentido, esgota....  

                                 >Quem não acha sentido  para sua vida espera que os outros o façam feliz      

 5- Prepara para a eternidade _ Muitos perseguem a fama, o reconhecimento  humano é efêmero;  

                               > O RECONHECIMENTO DE DEUS É ETERNO ,  2Co 10.18    

     Você nasceu para   escolher onde quer passar a eternidade Rm 14.10,12 

     Deus lhe fará duas perguntas básicas:  

1a.    O que fez com Jesus?  João 14.6,  > determina onde passará a eternidade 

2a.   O que fez com o que recebeu?    Lc 19.13  > determina o que fará... no  Milênio  

• Pense nisso:   viver com propósito traz paz.  
 Memorize Isaías  26.3 

• Responda:  Quem está no controle da minha vida, hoje?  
                             - Quem eu quero que controle a minha vida a partir de hoje?  

04- Criado para ser eterno – Ec 3.11 
• A duração de nossa vida na Terra é cerca de 100 anos,  

 - depois da morte  é  PARA SEMPRE com Deus ou sem Deus 
> Esta vida é apenas rascunho, a definitiva será depois da morte, na eternidade. Esta vida é apenas 

treinamento, o Tempo é apenas um  parênteses  na Eternidade : ‘de eternidade a eternidade Tu és Deus’   

 Sl 90.2             ver  2 Co 5.1  
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  *Seu relacionamento com Deus na Terra determina  seu futuro na Eternidade.   
Ou você diz a Deus : _ Seja feita a Tua vontade _ou_  Deus dirá: _ Seja feito como você quis.  

• Perceber que sua vida é mais do que esta vida,  o fará  viver à luz do eterno  

• Dar importância ao que realmente importa,  afeta valores e prioridades.   

• Cada escolha, cada  ato da sua  vida  toca um acorde  que soará por toda a Eternidade   
        Fp 3.7,  1 Co 2.9,  Mt 25.34,  Sl 33.11,  Ec 7.2,   Hb 13.14, 2 Co 5.6         

*Parece mórbido falar na morte, mas ignorá-la não é  saudável nem  sensato 

>  Com que empenho (?) você se prepara para fazer um vestibular, para obter um emprego que garantirá sua 

efêmera subsistência nesta vida... Com quanto maior empenho deveria se dedicar ao preparando-se para sua  

habitação  eterna!    

• Ficou famosa a frase: “o primeiro dia do resto de nossas vidas”  

• Seria mais sábio:  viver “cada dia como se fosse o último de nossas vidas”  

• Pense nisso: a vida é muito mais do que apenas esta vida ( terrena)/   Memorize 1 João 2.17  

• Responda: Tendo em vista da eternidade, o que deveria parar de fazer ?   
                            E_   o que deveria começar a fazer?  

05- Enxergando a vida sob o prisma de Deus, Tg 4.14  

• O modo como  você vê a vida molda a sua vida 

• “Como se encara a morte, determina o estilo da vida”, li por aí...   

• Como você vê  a vida? Como descreveria a sua vida?   

• Sua  visão da vida determina cada gesto, cada mínimo detalhe de sua vida!  Ex: uma festa : visa  diversão, 
Uma corrida visa  velocidade,  uma Maratona visa  resistência, Um jogo visa  vencer ( derrotar os outros)       

• O mundo tem visão enganosa da vida;  só Deus nos dá a visão correta    Rm 12.1-2 

• A Bíblia mostra três modos de como Deus vê a  vida:    
1- um teste    /  2- uma incumbência /  3- uma atribuição temporária  

 1-   Teste_ a cada momento   você está sendo testado e avaliado por sua reação.  

                 Sl 11.5,   2 Cr 32.31,  1 Co 10.13,  Tg 1.12    

 2-  Incumbência de confiança _  somos apenas mordomos dos bens do Senhor  

        Tudo pertence a Deus     Sl 24.1, Gn 1.28, Sl 115. 16, 1 Co 4.7, 2   

• Seremos avaliados pelo modo como usamos, administramos os bens  que o Senhor nos concedeu : _ 
tempo, dinheiro, saúde, habilidades, dons, oportunidades  Mt 25.14-19, 21,   Lc 16.11, 12.48  
   

• O modo como encaramos e usamos o dinheiro é um grande teste e  pode estar sendo um  empecilho para 
que Deus nos abençoe mais -  Ml 3.10 

• Pense nisso:  a vida é um teste e uma incumbência de confiança /    Memorizar  Lucas 16.10 

• Responda:  O  que só agora percebo ter sido um teste de Deus ?  
                            Quais são as questões mais importantes que Deus me confiou?  

Obs:  ponto 3 _Atribuição temporária será vista no próximo capítulo 

06- A vida é atribuição temporária, Sl 39.4,119.19  
• A Bíblia é cheia de metáforas : comparações que mostram a transitoriedade da vida: neblina, sopro, 

fumaça, sombra  Jó  8.9   

• Importante lembrar sempre de duas verdades:  
1- comparada à Eternidade, a vida é extremamente breve.  

2- a Terra é apenas sua residência temporária, Sl 39.4, 119.19  
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• Filhos de Deus são cidadãos do céu. 1 Pe 1.17,   1 João 2.15-17  
       “Flertar” com os prazeres deste mundo é adultério espiritual, Tg  4.4   

• Filhos de Deus são embaixadores do reino de Deus   2Co 5.20 
       Sejamos dignos representantes de nosso “país”  1Pe 2.11, 1Co 7.31 

• Nossa vida terrena é estágio para o milênio e ante-sala da eternidade.   1 João 3.2,   
1Co 2.9 , 2Co 4.18.  ‘Insatisfação é Deus nos chamando para buscá-lo’    Jr 33.3,  29.13      

•  Verdadeiros filhos de Deus não encontram prazer no “lixo” do mundo  

• “Tudo o que não é eterno é eternamente inútil”  C S Lewis,  pg 45  

• Perceber que a verdadeira vida é eterna, faz priorizar os valores eternos e  considerar devidamente o 
mundo:    1 Jo 5.19, Jo 16.33, 20, 15.18-19         

• Filhos de Deus vivem pela fé, vivem de fé em fé   Rm 1.17  Gl 3.11   
        > Fé, não  contemplativa, mas fé que leva a agir   Hb 11.1, 6, 13,16 e  12.2     

Estudo  : Fé  ver  Rm 10.17, 12.3,  Mt 17.20, 21.21,  Rm 5.1,  Gl 2.16   

 Nossa leve e momentânea tribulação( 2Co 4.17)  versus    Peso de glória,   Hb 12.2-3                              

➢  Ilustração: Repórter, ao entrevistar pessoa muito famosa e sábia, expressou sua admiração pela 

simplicidade de sua casa igual mosteiro.O sábio perguntou:  - Quanta coisa você trouxe consigo nesta 

viagem?      O repórter retrucou:    - Pouca coisa,  estou apenas de passagem.  E ouviu, surpreso, a 

seguinte afirmação do sábio: - ‘ Eu também estou de passagem!  ‘ 

• Pense nisso:  
> o mundo não é meu lar definitivo.  Ao morrer, sim, chegaremos afinal  em casa!     

• Memorizar    2Co 4.18  

• Responda: Ante o fato da transitoriedade da vida, o que muda /  
                            Ou: deve mudar em meu viver a partir de agora?  

07- A razão de tudo: glorificar a Deus, Rm 11.30      Pv 16.4   

• >Qual seu conceito sobre a glória de Deus?  Sl 19. 1  

• Deus revela Sua glória:   
Gn 3,8,   Ex 33.18,-23, 40.33-38,  1Rs 7.51, 8.10-13, Jo 1.14,   Ef 2.21-22,  2Co 4.6-7  

• A glória de Deus descrita: Ex  24.17,   40.34,  Sl 29.1,  Is 6.3-4, 60.1,             Lc 2.9  

• É refulgente e majestosa: Ap 21.23,  Ap 1,    2Co 4.4,6    Hb 1.3, João 1.14 

• Jesus, como homem, veio revelar a glória de Deus no homem    

• Deus é digno de ser glorificado pois Ele é glorioso, Ap 4.11 a,   

• Ao  homem compete:   Reconhecê-la, honrá-la, declará-la, louvá-la, refletí-la,  
 Viver para glorificar a Deus:   1Cr 16.24, Sl 29.1, 66.2, 96.7, 2Co 3.18, Is 43.7   

• Glorifico  a Deus ao cumprir Seu propósito em minha vida, Jo 17.4     
        > ‘Para isto vim...’ Jo 12.27-28    SER cf Gabarito da Palavra 

             Ser mulher, homem/ ser filho, esposa /o, servo, patrão, cidadão  

               Ser  filho de Deus, discípulo de Jesus  cf Gabarito da Palavra 

Cinco propósitos especificados neste livro  

Adorar /  Caráter de Cristo /  Amar os irmãos /  Servir / Testemunhar( falando)   
1- Adorar é Contemplá-lO, reconhecer que Ele é ... Sl 27.4, 8, Lc 174  
 

2- Caráter de Cristo - Rm 8.29, Rm 6.13,  2 Co 3.18  Fp 1.11, Jo 15.8   
 

 3- Amar - 1 Jo 3.14, Rm 15.7,  Jo 13.34-35 
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 4- Servir conforme o dom do Espírito  1Pe 4.10-11,  2Co 8.19b   
 

 5-  Testificar  (falando...)  2 Co 4.15  

 

Agora, você  escolhe que tipo de vida terá a partir de hoje,  Jo 12.25    

• Deus já nos deu tudo o que precisamos para glorificá-lO,  2 Pe 1.3 

• Vida  cristã, a verdadeira vida eterna começa quando se aceita Jesus 
 João1.12, 3.36, 5.24,  Rm 5.1/ 8-9,  2Co 5.17,  Gl 2.16/ 20,  Ef 1.13 / 2.8-10     

• Pense nisso:  Tudo para a glória de Deus /   Memorize Rm 11.36 

• Responda : Como glorificar a Deus conscientemente em minha rotina ?   

• Quais  áreas específicas preciso conscientemente trabalhar nesse sentido?      
 
 

  Propósito no.1,      Lição 08 - Adorar = agradar a Deus  
                              Is 61.3b,  Ap 4.11,  Sl 149.4,  Ef 1.5  

• Anjos foram criados para obedecer e adorar a Deus, o único Senhor    

• Com a queda do querubim (Is 14, Ez 28) passou a ter dois ‘partidos’:   

   Império das trevas  versus   Reino de Deus    Cl 1.13   

• O  homem foi criado especificamente para  ESCOLHER a quem servir        

       _  e    Jesus apresentou-Se como  Fiador do plano _ Ap 13.8       

• Daí,  o homem  foi criado à imagem ( física) e semelhança ( vestes sl 104.2) de Deus   

         ( Deus pensou na forma que Jesus teria ao se fazer homem ) 

• Foi dotado de   Capacidade para escolher = livre arbítrio , 

que até Deus respeita:    Dt 30.19, Js 24.15, Sl 119.30, Jr 8.3   

• Deu   Oportunidade para escolher :  as 2 árvores  

 A questão  não era ‘comer ou  não comer’, mas  a quem obedecer ? Rm 6.16  

• Era   Escolha  voluntária : ‘no dia em que ( comer)  

• E   Escolha  conseqüente :  morrerás : vai  se separar de Mim, Gn 2.17     

• A escolha  do homem  deu ao diabo os reinos deste mundo, Lc 4.4 

      tornou-se ‘o  príncipe deste mundo’  Jo 12.31, 14.30, 16.11  2Co 4.6    

• Deus s nos pré-destinou para a Vida, Gn 2.9 a    

• Mas  o homem escolheu a morte , isto é : separar-se de Deus - Gn 2.17  

• Por  isso,   foi destituído de Sua glória,  Rm 3.23  ( como alguém é destituído de um cargo)  

• Cristãos  verdadeiros  serão restituídos  à glória de Deus nas  Bodas do Cordeiro,  Ap 19.7   

Hoje, a escolha  é inversa à escolha do éden: escolhe-se  passar da Morte para a Vida, Jo 5.24 

• Deus não quer que ninguém se perca_ 2 Pe 3.9,  Ez 18.23, 32   33.11 

• Mas   o Princípio do livre-arbítrio ainda está de pé_  Is 1.19 – 20    

• Tendo  conhecido a Deus, uns escolheram não glorificá-lO,  At 14.17,  Rm  1.21 

Quem  aceita o Plano de Redenção oferecido por Deus, nas Escrituras, 

   - escolhe ser remido pelo sangue do Cordeiro,   1Co 6.20    

Conseqüentemente, deverá  viver para glorificar a Deus como  Jesus, João 8.29  
................................................................................................................... 
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• Deus é uma pessoa  e fez o homem à Sua imagem e semelhança ,  
Gn 1.26  e 6.6, Ex 20.5, Dt 32.16,  Jz 2.19, 1Rs 10.9,  1 Cr 16.27, Sl  2.4, 5.5, 18.19,  35.27,        

                          Sl 37.23, 103.13, 104.31,  147.11  / Ez 5.13,   1 Jo 4.16  

Dotou-nos  de Sentimentos, Vontade, Razão  e  dos sentidos: fez um mundo lindo cheio de 

 sons, aromas e sabores para termos prazer de viver : é a vontade de  Deus, 1Tm 6.17  corr 

• Adoração é inerente ao ser humano,  mesmo os mais primitivos.   

• O  homem tem necessidade de adorar... se não a Deus,  a qualquer outra coisa: eis a prigem de todas as 

religiões e crendices populares.  (ver  ídolos do homem moderno, Psiq de Deus) 

• Deus  procura adoradores “em espírito e verdade” Sl 147.11,  Jo 4.23     

• Adorar  é mais do que culto e cerimonial,  émuito mais do que música, estilo musical. 

• Adorar é  dedicar toda sua atenção e reverência  exaltando e reconhecendo QUEM DEUS É... 

• Adoração  é toda  direcionada  e  focada na pessoa de  Deus  (não para  seu deleite pessoal)  

pg 58:’adorar a Deus é estilo de vida’   Is 29.13, Sl 105.4, 113.3 / 119.147, 62,  5.3,  63.6 /  34.1,  1Co 10.31,  

Cl 3.23,  Rm 12.1   

• Pense  em   VIVER  adorando  a Deus  

• Memorize  Sl 140.4  

• Responda : - que tarefa simples posso começar a fazer ‘como para o Senhor’          

                       isto é :  adorando a Deus  ?>   no original, a palavra  empregada  pode ser traduzida por  
adoração   ou  serviço ( são equivalentes)  

>  como se pode ver nas diferentes versões de  Lucas 1.74:  

>  ‘libertados da mão de nossos inimigos O serviríamos ... → Almeida Revista  e Corr (ARC)  

> ‘libertados da mão de nossos inimigos  O adoraríamos... Almeida  Revista e Atualizada > 

09- Adorar  é fazer Deus sorrir,   Nm 6.25,Sl 119.135  
            Adorar é fazer o que agrada a Deus,     Ef 5.10  

1-  Agrada a Deus ter um relacionamento pessoal e de amor com o homem 

        Ex: Noé – Gn 6.8 –9, Os 6.6  Mt 22.37  Mesmo no tempo da Lei: ‘Amarás ao Senhor’...Dt 6.5 

2- Agrada a Deus um relacionamento de confiança incondicional  Hb 11.7  mesmo que confiar em Deus pareça 

situação absurda , como Noé : nunca chovera, longe do mar, demorando 120 anos  para  chover, enfrentando a 

chacota e incompreensão das pessoas, enfrentando seus próprios sentimentos pessoais, e _ como fazer com 

os bichos ?  

• Sem  fé é impossível agradar a Deus  Hb 11.6  

• Quem  confia, obedece cegamente, imediatamente, sem discutir, sem arrazoar!   

• ‘Pronto, agora!’  Gn 6.22, Hb 11.7, Sl 100.2, 119,33, Tg 2.24, Jo 14.15 

•  ‘obedecer    parcialmente  é  desobedecer”  pg 65  

• Rebeldia ( rebeldia (desobediência sistemática) é como pecado de feitiçaria,  1Sm 15.22-23     

3- Agrada a Deus louvá-lO  e  dar graças continuamente,   Gn 8.20, Hb 13.15 

• Há ‘sacrifício  de louvor’ e ‘sacrifício de gratidão’,  Sl 116.17, 69.30-31, 68.3 

• Sacrifício é algo que nos custa:é quando louvamos e agradecemos a Deus,  apesar de  nossos sentimentos 

contrários    

• Louvamos a Deus  pelo que Ele é...(Sl )  Agradecemos pelo que Ele faz...  pg 65  
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•  Louvar e agradecer a Deus é Princípio(P) que  enche o coração de alegria  

• Dar graças  é  reconhecer o benefício, como se agradece  quando alguém abre a porta para passarmos .  É 

diferente de    Ser grato, que é sentimento de gratidão  

• 4- Agrada a Deus usar as habilidades que Ele nos deu  ( desenvolver  talentos ) 

• Exercer   e usufruir de tudo o que Deus criou e nos deu  ( ter prazer de viver , de trabalhar)   

• Ter   vida plena, realizada_   Gn 9.1,3 /  Sl 37.23,  33.15/ Is 45.9, 1Tm 6.17, Jo 10.10     

• Ex:  os filhos do autor não precisaram fazer nada para que ele  os amassem; ele deleitava-se em vê-los 

dormindo!     Deus “nos fez agradáveis a Si, no Amado”  Ef 1.6  corr   

• Deus  não  requer  de nós o que não somos capazes de dar, fazer,  Sl 103.14   

• Deus  apenas gostaria que nós tivéssemos prazer em agradá-lO, ‘deleita-te no Senhor’  Sl  37.     

• Quanto  prazer Deus pode ter em minha vida ?  

• ou_ quanto minha vida pode ser aprazível a Deus ?   2 Co 5.9,   Sl 14.2   e   37. 4  

• Pense    nisso:  Agrada ao Senhor, quando se confia nEle. 

• Memorize  Sl 147.11 

• Responda:  Sendo que Deus sabe o que é o melhor para mim, então:  em quais áreas preciso confiar mais 
nEle?  

 

10 - Adorar, em sua  essência, é rendição, Rm 6.13   

   
• Hoje, vencer , ser um sucesso é a meta; RENDIÇÃO é inconcebível, é mal vista    

• Adorar é render-se  ao amor de Deus, 1 Jo 4.9-10, 19  e  Rm 12.1-2   

• Importa o fato de render-se 100 % ( não de boca, não parcialmente)  

• Barreiras:  medo, orgulho, incompreensão. 

• Tememos   por desconhecer Deus ,    1 Jo 4.8, Sl 145.8-9, 139.3, Mt 10.30, 
                                                                          1 Tm 6.17, Jr 29.11, Sl 86.5  Rm 5.8 

• Orgulho é a mais antiga das tentações  Gn 3.5 ( essência do diabo)  
Queremos  estar no controle!  

• Brigamos com as pessoas e circunstâncias, mas, na realidade,  é rebeldia contra Deus. 

• Quando  estamos no fundo do poço, clamamos a Deus    

• Aceitamos o fato de sermos pecadores e humanamente limitados,- apenas    EM   TESE   

• De fato,  agimos como sendo impecáveis e todo-suficientes.  

• Ao  SE deparar com SEUS erros e limitações, há reações naturais  de acordo com o temperamento de cada 
um : irritação, raiva, ressentimento, insatisfação, vanglória, inveja, ciúmes, agressão,  auto piedade.  >  
‘quando me conheci, bati na minha coxa...’ Jr 31.19  

  

A – O que a rendição  a Deus não é... (não significa...) 

       1- resignação passiva    2- desistir do raciocínio lógico  3- anular a personalidade 

      Não é sinal de fraqueza, mas , sim,  de sabedoria  2Co 12.10  

• B- Rendição  a Deus  é  (sim) questão de coerência:   

• Ele  é o Criador e o Senhor  do Universo:  deve ser obedecido!  Rm 14.6, Lc 6.46,  Sl 127    

• Pela  obediência a Deus e atuação de Seu Espírito em nós,  a personalidade surge em todo seu potencial e 

brilho   por ter sido depurada de suas escórias  

• Rendição  a Deus é  obediência incondicional,  é obedecer à ordem de Deus, - sem saber onde, como, 
quando e porque...    Lc 5.5,  Sl 37.7, Mt 6.21, 24, Mc 14.36  

• Rendição  evidencia-se : 
           i)  Quando a pessoa  deixa de ser  controladora  
           ii) Deixa de querer manipular  tudo para que seja como ela quer, pensa, gosta.   
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          iii) Sai da defensiva, não pressiona, não exige, não é egoísta. 

• Rendição  é meio de bênção, gera   PAZ  _  Is 26.3    

• Rendição é evidência  de  verdadeira  LIBERDADE, Jó  22.21,  Rm 6.17-18   Lc 1.38,   Tg 4.7 

• Rendição é o meio pelo qual  o poder de Deus atua em você  e,  através de você, nos  outros   

• Rendição  é  a melhor forma de viver:  Rm 6.16,  12.1-2,  2Co 5.9, Fp 4.13, 1Co 15.31  

• Pense nisso:  a essência da adoração é render-se  Lc 9.23 /  Memorize  Rm 6.13b  

• Responda:   que área de minha vida estou evitando de entregar a Deus ?  

11 – Tornando-se amigo de Deus, Rm 5.10                                                                                     
• A pessoa de Deus tem muitas facetas:  

Sl 95.6, 136.3, Jo 13.13, Jd 4, 1 Jo 3.1, Is 33.22, 47.4, Sl 89.26  

• Entre elas,  Ele quer ser seu melhor amigo: 

•  Ex 33.11,17,  2Cr 20.7,  Is 41.8,  Tg 2.23,   At 13.22,   Gn 6.8 e  5.22,  João 29.4 

• No  Velho Testamento, alguns foram chamados amigos de Deus,  

• Mas,  havia os que  tinham medo de Deus,   Tg 2.23 

• No  Novo Testamento,   Jesus chama os discípulos de amigos,  João  15.14-15 
 (no original, a palavra usada pode significar pessoa de confiança do rei ) 

• Devido nossa natureza decaída,’ éramos inimigos de Deus por nossas obras más’ Rm 5.10-11  Cl 1.20-21 
Mas, pela obra redentora de Jesus na cruz fomos reconciliados com Deus, 2Co 5.19  

• Agora, pela graça de Deus,  somos chamados à comunhão  com o Pai ( 1 João 1.3)  com o Filho ( 1 Coríntios  
1.9) e  com o Espírito Santo,  2 Coríntios  13.14  

• Deus zela por relacionamento exclusivo com Ele,  Ex 34.14  

• Deus quer Se revelar a nós,  quer que O busquemos de todo coração  

•  Ler       At 17.24-27_   Mt 11.27_   Jr 33.3  e  29.13  e  9.24  

• Seis  segredos para se tornar amigo de Deus   ( veremos 2 agora, 4 a seguir )   
  1- Orar  2- Meditar  ( Sinceridade, Obediência,  Valorizar o que Deus valoriza, Querer ser amigo de Deus)   
 

1- Orar é falar com Deus, não de modo formal, mas durante o dia todo,  usando  frases curtas e objetivas . É 
viver em permanente atitude íntima de oração, 1 Ts 5.17 _  Ef 4.6b _   Is 26.3 

• É criar o hábito de estar com o pensamento focado constantemente  nEle.  O salmista disse:   

        ‘ tenho posto o Senhor continuamente perante mim’  Salmo 16.8  

• Alguns  recursos: - lembretes, sinais, associar versículos a certas atividades         

2- Meditar é ouvir a Deus  através do que Ele nos diz em Sua Palavra: 

• ‘  e na Sua Lei medita de dia e de noite”   Sl 1.2,  23.4, 143.5, 145.5, Js 1.8    

• Deus   Se revela a nós através de Sua Palavra,  1 Sm 3.2 

• Pré-ocupação  é ocupar a mente com a antecipação de problemas. 

• Meditar,  para o cristão, é ocupar a mente com a Palavra de Deus 

• Meditar   é hábito que pode ser adquirido e desenvolvido,ex:   decorar versículos  

  Fazer lembretes com os nomes de YHWH para ir lendo,, CONSIDERANDO em momentos vagos: ex: fila de 

banco, elevador,e outros que Deus irá mostrar a você.  

• Os  amigos de Deus valorizavam Sua Palavra,   Jó 23.12_  Sl 119.97  e  77.12  

• A  Seus amigos Deus conta Seus segredos,  Gn 18.17, Amós 3.7. João 15,  Dn 2.19, 1Co 2.7-10   

• Pense  nisso: Deus quer Se tornar seu melhor amigo  _   Memorizar Sl 25.14    

• Responda: o que fazer para  fixar a mente em Deus  e   falar com Ele sempre ? 

• Mas,  cuidado com ‘fórmulas’ rígidas e mecânicas ‘ a letra mata. O Espírito vivifica’ 2Co 3.6 

• A  gente não ensina como ficar apaixonado, a gente se apaixona!  

• Vida  cristã  é resultado de comunhão íntima com Deus, é algo que brota espontaneamente   quando o 
coração, alcançado pelo amor de Deus, pela revelação  de Sua grandiosidade, de Seu amor,de Sua tão 
grande salvação_  co- responde  ao apelo de Deus .(como disse o salmista) ‘Quando  Tu disseste : - ‘ Buscai 
o Meu rosto_  o meu coração te disse a Ti:  - O Teu rosto, Senhor, buscarei’   Sl 27.8 
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12 - Desenvolvendo a amizade com Deus Pv  3.32          Tg 4.8                                    

* Qualquer relacionamento precisa ser cultivado: querer, empenho, fidelidade e perseverança 

1-   Sinceridade :   Deus não espera perfeição mas quer a sua sinceridade,   pg 83   

1.1   - é  ‘andar na luz’, falando a verdade, momento a momento, João 3.19-21 

1.2     daí,  ‘ o sangue de Jesus purifica de todo pecado’  1 João 1,7 

 1.3    Então,  o Espírito Santo não entristecido opera em nós, Ef 4.30-32  Sl 51.6,João 3.19-21         

            Ef 4.30-21, 5.18-21  >>> Jó 17.17-21, Sl 73.13, Jr 20.7, Rt 1.20, Sl  142.2-3,  Mt 11.3  

2-   Obedecer apenas por amor e pela fé ,  mesmo sem compreender !  como Jesus , Hb 5.8 

       Deus não atende motivos errados:  interesse na bênção, obrigação, medo do castigo, culpa ( é diferente de 

coração arrependido,  sl 51.17) Jo 15.14,  15.9-11 _ 1 Sm 15.22 _ Lc 2.51  Mt 3.17   

3- Valorizar o que Deus valoriza :  2Co 11.2 _  Sl 69.9  

        O que Deus mais valoriza? 

3.1   a morte de Seu Filho = a pregação da cruz   

3.2  os que aceitam a redenção em Cristo e vivem de modo conseqüente 

      ‘toma sua  cruz cada dia’ e  ‘renuncia a tudo quanto tem’  Lc 9.23 e 14.33 

3.3   almas compradas pelo sangue de Jesus : a pregação do Evangelho  

4-Principalmente, desejar ser amigo de Deus, como Davi,  Sl 27.4,  63.3  

➢ Desejar  intensamente a bênção, como Jacó  Gn 32.26 

➢ Conhecer  mais a Deus era a prioridade de Paulo,   Fp 3.10 

➢ Cada um está tão perto de Deus quanto deseja / busca estar, Jr 29.13 

➢ Pode acontecer de se perder o primeiro amor, ficar ‘morno’,  Ap 2.4  e  3.15 

➢ Ex:  servir a Deus por obrigação ou costume,  como  o irmão do filho pródigo,  Lc 15.29    

➢ Sofrimentos,  problemas, insatisfação   “ são o megafone de Deus” C S Lewis  

_   Ageu  1.7-11 e  2.17   Amós 4.6-11 

  5-   ORAR, pedindo que Deus lhe tal atitude,  tal amor por Ele,  Mt 7.7, Sl 86.11    

• Exemplo de orações de entrega e consagração:  

          ‘une meu coração para só temer o teu  nome’   Sl 86.11 

          ‘ opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade’  Fp 2.13 

          ‘ aperfeiçoa a obra que tens começado em mim’  Fp 1.6 

           ‘opera em mim o que perante Ti é agradável’  Hb 13.21 

Enfim:  conhecer e andar com Deus é o relacionamento mais importante  da vida   

• Você tem perdido a coisa mais importante da sua vida?  1 Tm 6.21 

• Pense nisso:  Estou tão perto de Deus quanto escolho estar  /  Memorize Tg 4.8  

• Responda:   Que escolhas práticas farei HOJE para me aproximar de Deus ?   
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13 – A adoração que agrada a Deus 
  

• Deus quer você por inteiro, não apenas certas partes  
            “Amarás o Senhor...de todo teu coração, alma, força”  Dt 6.5    

•   Importa que...O adorem em espírito e verdade”  Jo 4.24 

•  Não  importa o local ou o ritual, Deus vê o coração, Is  29.13-16  

• Adoração que agrada a Deus: 
1-  É precisa, conforme  as Escrituras:“ Crer em Mim como diz as Escrituras”  João   7.38 

      > Não é crer de qualquer jeito, nem  do seu jeito, nem como Eu acho... 

2- É autêntica: expressa o que vai no coração,   não é apenas culto externo    

2.1  A Bíblia fala de sacrifício de louvor, que ocorre quando nós, mesmo tristes, confusos ou  em meio a 

grandes tribulações e conflitos, ainda assim reconhecemos e nos regozijamos o que o Senhor é... e faz !  

                              Sl   50.14,  23 _ Sl   107.22   e   116.17   

2.2  Expressões de louvor variam:    Hb 13.15 _  Sl 7.17 _ 149.3 _ 150.3 _  Ed 3.11 _   Ne  8.6  

2.3 Nove tipos de adorar a Deus,  que varia conforme  o modo de ser de cada um: 

 1- Naturalistas (ar livre)  

     2- sensitivos( através do belo, dos sentidos)  

          3- Tradicionais(liturgias)  

                4-Ativistas (mundo melhor)  

                     5- Ascetas (frugal, simples)  

                           6-Caridosos(amor)   

                                7-Entusiastas (festas)  

                                     8- Contemplativos  

                                          9- Intelectuais ( estudo)   

3- Atenta :   não mecânicas,   sem “vãs repetições”( Mt 6.7)  E  com  ordem e decência   1Co 14  

4-  É específica : não se baseia em sentimentos,  ‘achômetros’, nem expressões humanas.  

     Fixa a atenção no que  Deus é... e faz... ex: marcar as freses nos Salmos;e  lê-las em seguida  

5-   Inteligente : pelo conhecimento ortodoxo da Palavra  

       ex: adorar a Deus através de Seus Nomes (ver site) 1Co 14.16-17,40 

6  Atenciosa, especialmente com o não crente (?)    

7- Diversificada : atende às necessidades do grupo,daí  haver vários tipos de reuniões na semana  

  8-   É prática : 

        a)  culto racional  Rm 12.1-2  

        b)  pelo modo como sirvo, Lc 1. 74  

        c)  Com nossos corpos  1Co 6.19-20 _   2Co 7.1 _   2Sm 24.24 

        d)  Tem um custo:  toma a cruz (onde o Eu morre) cada dia, Lc 9.23 

        e)   Sacrifício vivo : entrega, renuncia a tudo quanto tem  Lc 14.33  

                #  Você foge ‘do altar’  ?  Hb 13.15-16 _ Sl 50.14 _ 51.17 _ 54.6 _  141.2 _ Fp 4.18 

9- Direcionada e focada em  Deus ( nada desvia a atenção dEle)   

 

Pense nisso: Deus me quer por inteiro        Memorize  Mc 12.33  

Responda:  o que agrada a Deus neste momento:minha   adoração pública ou particular  ?   

                         -   O que farei a respeito?   -x-x 
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14 – Quando Deus parece distante, Is 8.17, Jr 23.23      
            Deus é real, está presente, a despeito de como você se sinta. 

• Há tempos em que Deus parece distante: são tempos de prova,  testes da fé,  opressões e  conseqüências 
dos nossos erros  > Sua fé depende do que Jesus fez ...   do que a Palavra diz... E mais o quê ?   

• O  verdadeiro cristão não depende de como se sente para adorar e servir a Deus 

•   MAS  adora e serve a Deus APESAR de como se sente .  

• Já sabe que sentimentos, como nuvens: apesar de reais, eles vêm e vão. 

1Sm 13.14_  At 13.22,  Sl 10.1_ 22.1_ 43.2_ 44.23_ 74.11_ 88.14 _89.49 

• Deus promete não nos deixar:  Dt 31.8 _  Sl 37.28 _  João 14.16-18_  Hb 13.5 _  Is 45.15   

• Tais momentos de “aridez” espiritual podem ocorrer devido a várias causas:  

• a) pecado _ o único jeito é expor-se a Deus e confessar o pecado       
                    - que o espírito convence pela Palavra  
Sl 51 _  Ef 4.29-32 _ 1Ts 5.19 _ Jr 2.32 _ 1 Co 8.12 _ Tg 4.4   

• b) às vezes, Deus permite por serem necessários ao nosso   crescimento espiritual e , fortalecimento da fé,  
Jó 23.8-10, 12, 14 _  1.20-21_ 7.11 _ 29.4 _ 10.12 _ 42.2 _ 37.5  e 23 
        Jó   31.4  _  34.13  _ 13.15  _ 19.25     

• Nada sai do controle de Deus, mesmo que tudo assim nos pareça.     Sl 116.10  _  2 Co 5.21 
‘acaso sou Deus de perto e não de longe?’   

•      Então, o que fazer nessas ocasiões? 
1- Diga a Deus exatamente como você se sente  1 Jo 1.7  

  >  orar  Salmos é uma boa, pois muitas vezes oramos bobagens   Famoso  general romano dizia: ‘se queres a 

paz, prepara a guerra’  Assim, em tempos de paz precisamos nos dedicar a conhecer bem a Palavra para 

termos armas  bem `disponíveis em tempos árduos  

2- Concentre-se  em quem Deus é...  Ml 3.6   ‘olharam para MIM e foram  salvos’  

3- Confie que Deus cumpre Suas promessas,   Jr 1.12   

4- Lembre-se do que Deus já fez por você   (site “Quem somos em Cristo” ) 

                ‘trarei à memória o que me pode dar esperança’  Lm 3  

• Pense nisso: Deus é real, a despeito de como você se sinta     Memorize  Hb 13.5  

• Responda: Como me concentrar na presença de Deus,  
                     - especialmente  quando Ele parece distante?  

Propósito dois :    João 15.5_  Rm 12.5_ Hb 2.10_ 1Jo 3.1   

Lição 15     Formado para fazer parte da  família  de  Deus  

• A  Trindade expressa relacionamento familiar : Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo  

• Quem  aceita Jesus é feito filhos de Deus :   João 1.12 , 1Pe 1.3, Rm 8.15-16     

• O  convite é para todos, mas condição é “ pela fé em Cristo”   

•   Mc 8.34 _  At 2.21 _ Rm 10.13_ 2 Pe 3.9 _ Gl 3.26 _ Ef 3.14-15  

• A família humana é temporária. Em Cristo, pertencemos a uma família eterna.  
 

1- Benefícios de pertencer à família de Deus, 1Jo 3.1_ Rm 8. 29 e 17  

     Rm   5.2 _ 1Co 3.23 _ Ef 3.12 _ 1Pe 1;3-5 _ Gl 4.6-7 _  Fp 4.19  

a) As riquezas de nossa herança nesta vida:  Ef 1.7 _ 2.4 e  3.16  _  Rm 2.4  _ 9.23  _  11.33    
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      b)  Há muito mais na eternidade:  Ef 1.18 _ 1 Jo 3.2 _ 1Co 2.9 _ 2 Co 3.18 _ 1Ts 5.10 e  4.17 

          * Ap 21.4 _ Mc 9.41 e 10.30 _  1Co 3.8 _ Hb 10.35 _  Mt 25.21,23 

          * Rm 8.17_ Cl 3.4_  2Ts 2.14_ 2Tm 2.12_ 1Pe 1.4 _  Cl 3.23-24   

           1-estar para  sempre  com o Senhor  

           2- seremos como Ele é...  

            3- Livre dos efeitos do pecado  

            4- receberemos Galardão e Função  

            5- seremos feitos participantes da glória de Cristo: que herança!   

 2-  Batismo é   testemunho público de sua fé em Jesus   

      >    é ordem de Jesus, não é opcional, Mt 28.19  

 

 3-  Significados: é declaração da fé pessoal,   identificação com morte e ressurreição de Jesus, decisão de 

deixar o mundo para viver nova vida em Cristo, comemora inclusão na família de Deus.  

• É representação física de verdade espiritual  1Co 12.13 

• Não  torna filho de Deus,  demonstra que alguém já é  / foi feito filho de Deus  

• É  cerimônia de compromisso,  como no casamento.  

• É   iniciação à vida cristã :  não precisa esperar ficar maduro na fé,  

•  BASTA CRER EM JESUS: At 2.41_ 8.12 _ 13.35-38   

• É  a maior honra e privilégio que alguém possa receber,  Hb 2.11  e   Mt 12.49-50  

• Pense nisso: Fui moldado para pertencer à família de Deus   Memorize  Ef 1.15 

• Responda: Como começar a tratar os outros cristão como membros de  minha família ?   

16 - O que realmente importa  é  o amor ( ágape)  1Co 13.3, 2Jo 1.6  Rm 5.5    
• Amor resume a essência de Deus e de  todos os mandamentos,    Gl 5.14  e  6.10  

• Amar  é  contra nossa natureza egoísta,   leva a vida toda para aprender, 1Pe 2.17  

• Amar é evidência de ser discípulo de Jesus e   de se pertencer à família de Deus, , João 13.35    

• Esta vida prepara-nos para eternidade em amor através de “responsabilidades familiares” : associação 
íntima e constante com outros cristãos, muitas vezes, pessoas irritantes, imperfeitas, frustrantes ( como 
nós...) .  Pv 27.17, 1Co 14.1  

• Aprender a amar  não é uma parte BOA da vida,>  é , sim,  a mais importante!  

• aos casados: passada a fase da paixão ( 2 anos, ou menos,de acordo com alguns  psicólogos) o casal precisa 

começar a aprender a amar. É fase decisiva, definindo se o casamento irá florescer ou murchar.  Nesta fase 

muitos casamentos entram em ajustes mal direcionados ou, até mesmo, começam os desajustes do casal    

• ☺ Convém ressaltar que AMOR É ATITUDE, não sentimentos, como se pode observar em 1 Co 13.4-8 

‘O amor é sofredor( paciente)  é benigno; o amor não é invejoso( ciumento) o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece.Não se porta com indecência(de modo inconveniente)  não busca os seus 

interesses, não se irrita, não suspeita mal( não se ressente do mal) Não folga com a injustiça, mas folga 

com a verdade;Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.O amor nunca falha’ 

      > ver nuances de certas expressões, em outras versões                       
 

• Por que  aprender a amar é  o mais importante na vida?  

 1- sem amor a vida não tem valor algum , Mt 22.37-40  

> Deus  prioriza o amor/ amar quando instrui: ‘  AMARÁS,pois,  O SENHOR ‘ Dt 6.5 

•  Mandamentos mostram as  prioridades de Deus:  

  4 mandamentos em relação a Deus  e   6  mandamento em relação ao próximo 

•  Por que os relacionamentos costumam ficar em 2o plano?  

a)  Prioridades erradas:   considera  mais importante  FAZER e TER   
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b) Substituir o importante pelo URGENTE : os nossos compromissos em 1º. Lugar 

    >Mas,  sempre temos tempo para o que ACHAMOS IMPORTANTE   

• Frase inesquecível: QUEM QUER DÁ UM JEITO. QUEM NÃO QUER, DÁ DESCULPAS.  

• 2- O amor é  para sempre  1Co 13.13    
Amor não é sentimento, mas ATITUDES   Atitudes de amor impressionam as pessoas 

• Atitudes de amor  deixam legado na família, na igreja, na sociedade 

•  Nas horas difíceis, e na morte, queremos por perto pessoas que nos amem 

•  É sábio aprender a cultivar relacionamentos,  o quanto antes!   
    

• 3- Seremos avaliados quanto ao nosso amor ( caráter)  Mt 25.34 (40) 46.  
>quanto a atitude do coração ao fazer alguma coisa: critério que, de fato,  iguala a  todas as pessoas 

• _como julgar imparcialmente um analfabeto e um gênio?   como  Einsten , por exemplo 

• Deus  vai rever como tratamos as pessoas, 

o Não  nosso sucesso, fama, posses, habilidades, conhecimentos 

• Convém   tratar as pessoas como se tratássemos com Jesus (li num livro)   

• Considere que :  Desta vida se leva apenas a vida que a gente leva,  Gl 5.6  

                               ou _ o jeito que levamos a vida  

• Auto- avaliação: Como gasta seu tempo/ dinheiro revela o que mais ama (prioridades)  

• A  essência do amor é quanto damos de nós mesmos :  do nosso tempo, atenção, consideração.  

• Dar de si  é  doação,  sacrifício,  Ef 5.2,  João 3.16  

• AGORA, é o tempo de amar  Gl 6.10,   Ef 5.16,    Pv 3.27-28 

• URGE reorganizar suas prioridades à vista do conceito de AMAR  
                         (buscar no site : ‘ Amar é...’  e    ‘Crachá do cristão’ )   

• Para pensar:  A vida consiste em amar /    Memorize  Gl 5.14  

• Responda : Honestamente, relacionamentos têm sido sua prioridade?  
                   - Como você pode se assegurar de que realmente o são?> 

17 – Um lugar ao qual se pertence, Ef 2.1  _   1Tm 3.15  
• O homem não foi feito para ficar só, Gn 2.18, 1 Co 12.12, Ef 21.22 

• É plano de Deus que cristãos vivam unidos, estejam juntos,  Sl 133  

• O relacionamento com Deus é pessoal, mas não particular  

• Ser cristão, seguir a Jesus não é só crer: inclui integrar-se ao Seu Corpo, a Igreja: um Corpo vivo,  
NÂO  a uma corporação, nem a um edifício !    É um organismo, não uma organização. 

• Cada célula é /deve ser uma parte vital: conectado, integrado, ativo!    

• O 2o. propósito de Deus para você é integrá-lo à Igreja, na igreja local.   
                     Rm 12.4-5 _ Ef 4.16 _  Mt 16.18 _  Ef 5.25  

• A Igreja é a noiva de Cristo: 2Co 11.2_ Ef 5.27_ Ap 19.7_ 1Pe 2.17 
• *É estranho dizer a Jesus: - Amo você, mas não gosto de Sua esposa!  

• Quem   faz parte do corpo de Cristo une-se a uma igreja local, exceto em  caso de pecado público e  
notório  1 Co 5.1-13_  Gl 6.1-5_ Ef 2.19   

• Importância   da   Família    Eclesiástica  
1-   Identifica-o como cristão autêntico, verdadeiro discípulo,  Jo 13.35  

      > Jesus orou pela unidade entre os discípulos:  Gl 3.28, Jô 17.21     

2-  Combate o isolamento egoísta 1 Co 12.26-27, 1Jo 3.16,  1João 4.20  

      >  Diz que ama a Deus que não vê, mas aborrece o irmão que vê?   

                     *   Ef 4.16_ Rm 12.4-5 _ Cl 2.19 _ 1Co 12.25  

3-  Fortalece o crescimento, Ef 4.16   > Estudar “ uns aos outros”  

        Cristão cresce uns com os outros, cuidando uns dos outros. 

4-  O dom que Deus dá a você é para ser útil ao Corpo,   1Co 12.7   
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5-  Jesus Se expressa no mundo através de Seu Corpo,  Ef 2.10  

6-  Serve de proteção contra possíveis quedas,  1Co 10.12, Jr 17.9, 1Tm 1.19,  Hb 3.13, Tg 5.19, At 20.28-29,  

1Pe 5.1-4, Hb 13.7,17. O animal afastado da manada torna-se alvo fácil dos predadores 

• Importante  é que a igreja local seja saudável   e  que cumpra o propósito de Deus em grupo  
7-Pertencer envolve compromisso, comprometimento,  At 2.42,  2Co 8.5    

• Pense nisso: Chamado a participar, não apenas crer  /   Memorize  Rm 12.5 

• Responda:  Meu nível de envolvimento com a igreja local demonstra  que amo e estou comprometido com 
a família de Deus ? 
 

18 – Vivendo em comunhão, Cl 3.15, Sl 133.1 
• Comunhão, hoje, tem significado muito superficial. VERDADEIRA E REAL COMUNHÃO 
é ter uma vida em QUE SE  observa  AS DIRETRIZES DA Palavra nas orientações dos mandamentos chamados de 

MUTUALIDADE, isto é,   “uns aos outros”  > Ao todo( não conferi) dizem ser 25 

  ver  no google: https://pt.slideshare.net/AdSedeAssis/os-25-mandamentos-da-mutualidade-crist 

*Todo cristão precisa estar envolvido em pequeno grupo, tipo  célula,  ( 12 no máximo, como fez Jesus ) além 

das reuniões regulares da igreja.Mt 18.20  

• Características da verdadeira comunhão 
1-  É  autêntica, requer transparência, sinceridade, compartilhar sua realidade. 

                             Requer andar na luz com Deus, uns com os outros ( 1Jo 1.7)  

                             Requer coragem e humildade  Tg 5.16   

                            É o único meio de crescer saudável, de atingir maturidade   

 2- Há reciprocidade: arte de dar e receber, 1Co 12.25,  Rm 1.12, 12.10  

                                        > Interessante estudo paralelo: mutualidade  

                                      Você é responsável por ser exemplo em sua área de influência. 

 3- Há compaixão,empatia: sentir com o outro, como o outro!  Cl 3.12   

• Atende 2 necessidades básicas: ser compreendido e   sentimentos confirmados ( ?)  
      *Empecilhos: pressa, espírito crítico, auto-piedade, egoísmo 

*Diferentes níveis de comunhão:  

a) Trabalho da igreja : células, oração,  EBD, culto, departamentos  Serviço: cozinha, arrumação 

b) Comunhão de serviço missionário ou caridade. Fp 3.10, Hb 10.33-34  

c) No sofrimento “se faz o irmão”  Pv 17.17   Jó 6.14    

                                Em tempos difíceis, “precisamos de irmãos que tenham fé por nós” 

• 4- Misericórdia triunfa sobre a justiça, pois todos tropeçamos, 2Co 2.7 

•                              >  é  ausência de espírito crítico : precisa haver disposição para perdoar        

•                                     ( Requer não ser ressentido,nem do tipo  “não me toques”) 

•                               > Perdoar é olhar para a pessoa como se ela não tivesse feito o que fez     

• É atitude no íntimo. Decide abrir mão do que lhe é devido:  amor, consideração, respeito, etc. 

• Não  se vinga, não faz desaforo: Hb 10.30,  1Sm 24.12 

• Detalhe importante: Não se consegue perdoar: enquanto se está ferido e a ferida dói   Sl 19.7   Is 53.4  

• Não  perdoar dá ocasião ao adversário, 2 Co 2.11     
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• Experimente, e verá como nada é melhor do que viver em comunhão. 

• Pense nisso: É importante buscar viver em comunhão  /   Memorize  Gl 6.2 

• Responda:  Que passo darei hoje para me aproximar de algum  irmão buscando verdadeira comunhão 
cristã ? Atenção: não é ser intrometido na vida alheia. Requer direção do Espírito.  

• Faze raro o teu pé na casa do teu próximo, para que não se farte de ti e certamente te odeie.” — Provérbios 25:17.  
• ‘nenhum de vós sofra . . . como intrometido nos assuntos dos outros”, 1 Pedro 4.15  
• ( Sobre viúvas jovens, repreende)  Aprendem também a estar desocupadas, vadiando pelas casas; sim, e não somente desocupadas, mas também 

tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando de coisas que não deviam.” — 1 Timóteo 5:13. 

19 – Cultivando a comunidade, Tg 3.18, At 2.42  
• Comunhão requer o agir de Deus, pelo atuar do Espírito Santo, Ef 4.3 

• E  o agir do homem, pelo comprometimento pessoal.  

• Muitos têm dificuldade em  viver na família da Deus por não terem tido a  experiência de  uma vida 

familiar saudável, equilibrada.  É preciso aprender  a amar e a viver em família. 1Tm 3.14-15  

• O que é preciso para se viver em comunidade?   
1-  Sinceridade é  falar a verdade COM AMOR (Ef 4.15) Por que  temos medo de falar a  verdade ?  

         - Importe-se o bastante para confrontar   (título de um livro)  

          Pv 24.26 _ Gl 6.1-2_ Ef 4.3_ Pv 28.23_ Ec 8.6_ 1Tm 5.’-2_ 1Co 5.3-12  

          Franqueza  não é grosseria! “O sábio conhece o tempo e o modo” Ec 8.6 

2-Humildade é  equilibrada aceitação de si mesmo (defeitos e qualidades, reconhece seu potencial: ‘sou o 

que sou pela graça’( 1Co 15.10)  ‘onde a jactância? Foi de todo excluída’ Rm 3.27 

• Orgulho levanta barreira nos relacionamentos  e   obstrui o fluxo da graça de Deus  1 Pe 5.5  

• ‘ O  arrogante vive em oposição a Deus, é modo tolo e perigoso de viver’ pg 129 

a) Desenvolvendo humildade: admite suas fraquezas, é paciente com fraquezas dos outros,     

          está aberto para ser admoestado, honra os outros, Rm 12.16   

        ‘ Humildade não é pensar menos de si mesmo, pensar menos em si mesmo” 

3- Cortesia é respeito às diferenças, cuidado com os sentimentos do outro.  Fp 2.3-4,  Rm 15.2, 12.10, Pv 27.17                  

#  Deus nos lapida com pessoas difíceis   

• Desenvolvendo cortesia: 
a) saiba / pergunte ‘POR QUE? ‘  a pessoa é como é...  
b) considere ... (não subestime a situação ou a pessoa do outro) 
c) procure ter expectativas reais: esperar o que a pessoa pode dar.   

 

4- Sigilo = o que se sabe lá, morre lá mesmo!  Sem fofocar, sem julgar mal , Pv 16.28,   Tito 3.10  

5- Constância = manter e cultivar o hábito de estarem juntos, At 2.46 

• Pense nisso:  Comunidade requer, exige comprometimento/   Memorize  1 João 3.16 

• Responda:  Como posso, hoje, contribuir para criar características de  Real comunidade em meu pequeno 
grupo,  e em minha igreja ?  

 
20 – Restaurando a comunhão quebrada,2Co 5.18 
• O mundo descarta relacionamentos quando há desacordo ou desavenças 

• Cristãos cultivam e tratam de restaurar relacionamentos estremecidos.  

• Foi -nos dado o ministério da reconciliação 2Co 5.18, Fp 2.1-2, Rm 15.5 
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• Busca  a paz, empenhe-se (dá trabalho) por alcançá-la’ Sl 34.14. Hb 12.14     

• Quanto  depender de vós, tende paz uns com os outros”  Rm 12.18  

                    Jo 13.35,  1Co 6.5,  1.10,  Mt 5.9  

• Pacificar não é ignorar conflitos, é buscar resolve-los.  

• Também  não é ser “capacho” ( se deixar fazer de capacho) para evitar conflitos. 

> De Jesus precisamos o  equilíbrio da humildade com dignidade.  

• Somo  chamados para sermos restauradores de relacionamentos: 2Co 5.18  

 1-  Falar com Deus antes de falar com a pessoa,  Tg 4.1-2 

• 2-   Tomar a iniciativa,  Mt 5.23-24  1Pe 3.7,    Pv 28.9,   Jô 5.2,  18.4    

• 3- Ter compaixão, empatia: colocar-se no lugar do outro, Fp 2.4. Sl 73.21-22 

• 4 Ouvir  de modo cordato, deixe a pessoa desabafar. Pv 19.11,  Rm 15.2-3   

• Caso esteja envolvido:   confesse sua parte no conflito, fale de como você se sentiu ou sente,    

                                 Sl 19.12,   Mt 7.5,   1Jo 1.8   Ef 4.29 

• 5 Fale  da a situação, sem acusar ou  agredir a pessoa, Pv 15.1, 16.21  

• 6  Coopere tanto quanto possível, mostre boa vontade:  Rm 12.18, 10  

• 7  Enfatize a reconciliação entre pessoas,  não a solução do problema   

• É  possível convivermos harmoniosamente, mesmo tendo opiniões diferentes    

>  Algumas posturas bíblicas:   

1  falta de maturidade psicológica e espiritual : motivo de desavenças, 1 Co3  Hb 5.11-14  

2- modo de resolver: não cria caso( Ef 4.3) ambos buscam a vontade de Deus em oração, dentro da 

Palavra_  ‘se pensa de outro modo, Deus o revelará’    Fp 3.15-16    

 a) Divergências  existem devido  diferentes níveis de crescimento, 1 Co3  .1 

 b) Os mais fortes  devem suportar os mais fracos,  Rm 14.1, 15.1,  Gl 6.1 

 c) Todos devem buscar entendimento da parte do Senhor,  2Tm 2.7 

 d)  Importante é a unidade no propósito de se fazer a vontade do Senhor  

    >  Não querer ‘dobrar’ a opinião ou argumento do outro para o Eu prevalecer! 

    >  Se houver pecado, orar pela pessoa , 2Tm 2.25-26,  2Co 4.4-6 > 

   >  Evitar contendas e debates de palavras: 2Tm 2.23-24,  1Tm 6.4, Tt 3.9  

• *Humildade no saber:  é fato que ‘há coisas difíceis de entender,  Hb 5.11, 2Pe 3.16   

• Os  pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Is 55.8   

• Ninguém chegou ao ponto de não ter mais nada que aprender.  

obs: em casos específicos, convém consultar um expert no assunto ou gente experiente 

• Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança Pv 11.14   

• Pense nisso:  Sempre vale a pena restaurar relacionamentos /   Memorize  Rm 12.18  

• Responda :  Com quem preciso restaurar meu relacionamento,  hoje? Comece orando! 

  

21 – Protegendo sua igreja, Ef 4.3,  Cl 3.14   
• Jesus orou por Unidade entre Seus discípulos,   João 17.21, 20-23  

• Uma casa dividida contra si mesma, está fadada à destruição, Mt 12.25 

• Como lidar com as diferenças:  

• 1 Focar pontos comuns, não  as divergências, Rm 14.19, 10.12,12.4-5   

• Rm 12.4-5 _ 1Co 1.10, 8.6, 12.13_  Ef 4.4, 5.5_ Fp 2.2_ Rm 14.1_ 2Tm 2.23 

• Conflitos mostram que o foco da VONTADE DE DEUS foi desviado para pontos controversos  

• 2 - Ser realista em suas expectativas, Ef 4.2 

•  Maturidade é saber  conviver com a disparidade entre o real e  o ideal: aceitar a realidade 
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• Sem  se deixar abater pelas dificuldades e  sem perder de vista seus sonhos  

• 3- Prefira incentivar a criticar, Rm 14.13, Tg 4.11, 5.9  Ef 4.29, Mt 5.9  

• Todos   seremos julgados pelo padrão de Deus,  Rm 14.4, 10  

•  Ao julgar, 4 coisas ocorrem: 1- rompe comunhão com Deus, 2- expõe a própria  insegurança e orgulho, 3- 
coloco-me sob o juízo de Deus, 4- prejudico igreja 

• Acusar os irmãos é característica do adversário, Ap 12.10,    

• 4-  Recuse dar ouvidos a fofocas-  Pv 17.4, 16.28,  26.20, 25.9, 20.19 , Gl 5.5 

• 5-  Pratique  o método da Palavra para a solução de conflitos,  Mt 18.15-17, 1 Co 5.5 
• 6- Apoie o pastor e os líderes,  Hb 13.17, 2Tm 2.14, 23, Fp 4.2, Tt 2.15 --  3.2, 10-11, 1 Ts 5.12-13, 1Co 10.24   

• Pense nisso:  Sou responsável por proteger a unidade de minha igreja /  Memorize  Rm 14.19 

•  Responda:  O que faço( ou  tenho por hábito fazer ) nesse sentido, nesse exato momento ? 

 Propósito  no 3 :  
Lição 22- Tornar-se semelhante a Cristo Cl 2.7,  Rm 8.29,  Cl 1.13, Gn 1.26          

• O homem é ser espiritual, social e moral, deturpado pelo pecado  

• Saiba o valor da vida lendo   Gn 9.6, Sl 139.13-16, Tg  3.9  

• Jesus  expressou a  imagem de Deus   2Co 4.4,  Cl 1.15,  Hb 1.3  

• Na  Semelhança a Deus em justiça e santidade,  Ef 4.22, 24 

• NÃO  “como Deus” isto é, não no controle ! Gn 3.5 

• O propósito de Deus é desenvolver no cristão o caráter de Cristo:  rm 8, 28-29  

• Mt 5.1-12,  Gl 5.22-23, 1Co 13, 2Pe 1.5-8  

• Vida abundante  não é o céu na terra ( Jo 10.10, 16.33)  mas é (sim)obra do Espírito Santo  

• o processo da santificação no Espírito dura a vida toda na Terra,  Fp 2.13,  1Ts 4.3    

• Deus não grita, mas  nos fala como brisa suave, 1Rs 19.12,  Jo 13,14,16 

• O Espírito habita em nós, e fica evidente pelas escolhas que fazemos, Cl 1.27 

• O  cristão coopera com o Espírito pela fé obediente, Js 3.13-17  

• Lc  13.24_ Rm 14.19_Ef 4.3_ 2Tm 2.15_ Hb 4.11, 12.14_ 2Pe 1.5, 3.14  

• Deus determinou  agir em parceria com o homem 

• Agir do homem: a) abandona antigo modo de viver  Ef 4.22-24   
       b)  mudando forma de pensar,  Ef 4.23,  Rm 12.2, 2Co 3.18   

       c) acrescentando novos hábitos, Ef 4.24   

• Agir de Deus, por meio de  três fatores :  

•  1-  em mim: a Palavra+ oração   2-  outras pessoas   3-  circunstâncias   

• É processo que dura a vida toda,  Ef 4.13  

• Não importa o que você faz, mas como o faz  , 1Co 10.31_ 16.14_  Cl 3.17, 23 

• Livre da pressão cultural,  Deus vê a atitude do seu coração. Rm 12.2  

• Pense nisso:   criado para me tornar semelhante a Cristo /  Memorize  2Co 3.18 

• Responda:  Hoje, -quais áreas de minha vida devo submeter ao atuar do Espírito  

•                                 - para que Ele opere em mim santificação? Orar  Fp 2.13  
 

23 –  Como  crescemos,  Ef 4.14-15 
• É possível envelhecer sem nunca ter crescido como cristão 

• Crescimento envolve:  1-querer, 2-decidir, 3-buscar, 4-persistir , isto é: nunca desistir. 

• Agir do homem : 1-  Decida:  Mt 5.9 / Seus compromissos definem você! 2Pe 3.11 

• 2-  Ponha a salvação em ação: resgatados daherança dos  pais, 1Pe 1.18-19 > ver Antes/Agora  

• 3-   Renove a mente  e os  hábitos, Fp 2.12-13 _  Rm 121.1-2  

•        A Palavra altera o seu ‘piloto automático’ :  ‘como pensa, é’    Pv 4.23    

• Agir de Deus : Deus  desfaz condicionamentos antigos, mudando o modo de pensar: Ef 4.23 
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• Arrependimento é ‘ mudar de idéia sobre...’   Fp 2.5  

• Crescer é deixar de ser imaturo,  1Co 14.20,  Rm 8.5  e 15.2,3  

• Renovar a mente é ir pensando (sim)  como Cristo, e não como o mundo, 1 Co 13.11,   2.12  

• Maturidade  é mais do que formação e informação 

• Maturidade é crescimento psicológico e espiritual que aperfeiçoa caráter e conduta.  

• Pense nisso:  nunca é tarde para começar a crescer  /  Memorize   Rm 12.2 

• Responda:  Em quais áreas de minha vida preciso parar de pensar do meu  jeito e  
                            - aprender  a pensar do jeito de Deus ?  

 

24- Transformado pela Verdade, Mt 4.4, At 20.32 
• Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade,  Jo 17.17, Hb 4.13 

• Santificação requer revelação da Palavra, At 7.38,  1Pe 1.23 

• Tudo  existe pela Palavra de Deus  Gn 1.3  Hb 1.1-3   

• Fomos regenerados pela Palavra( Tg 1.18) A Palavra é  vital,  Jó 23.12   

• A Palavra é o alimento da alma, 1Pe 2.2, Mt 4.4, 1Co 3.2      Sl 119.103, 1Pe 2.2  
• Como  permanecer na Palavra,  João 8.31  

➢ 1-  Aceito sua autoridade para minhas escolhas , Pv 30.5,  2Tm 3.16 
➢       Não  faço escolhas erradas por critérios duvidosos:  2.1- Cultura: Todos fazem... 
➢       2.2-  tradição : Sempre foi feito...2.3-  Razão :  Parece lógico  2.4-  Emoção :  Senti que...  
➢ 2-  A Palavra torna-se  regra de fé  e  prática,  At 24.14   
➢        Não basta crer na Palavra,  é preciso ler  a Palavra : 

                      2.1-    ler de modo  receptivo  à Palavra, Lc 8.18    2Tm 2.7  

                                    ( orgulho é impedimento,  Tg 1.21) 

                     2.2     Ler a Bíblia diariamente,  Dt 17.19 

                     2.3     Ler estudando  a Palavra,  Tg 1.25  /   Método indutivo 

                     2.4     Memorizar  Sl 119.11,  105,  49-50,  Jr 15.16,  Pv 22.18, 1Pe 3.15  

                     2.5     Aplicar ( trazer para a prática dos acontecimentos )  Cl 3.16  

                     2.6    Meditar : 2Co 3.18,  At 13.22,  Sl   119.97  Sl 1.2  

                     2.7    Orar a Palavra: segredo do sucesso e resposta de oração:  

                                Jo 15.7, Js 1.8, Jr 1.12,  1 João 5.14-15, Salmo 103.20            

➢ 3- A Palavra torna-se modo de  viver,  Tg 1.22, Mt 7.25,  Jo 13.17   

➢ O inimigo não liga que se saiba muito, desde que não se faça nada!  

➢ Ouvir sem praticar é totalmente inútil. 

➢ Fundamental: Andar na luz é  ir  falando a verdade no íntimo, momento a momento  

➢ Escrever  as lições que Deus ensina  de modo pessoal, prático  e verificável.   

➢ Estudo  em grupo ajuda muito a crescer.  

• Pense nisso: a verdade transforma/  Memorize  João 8.31-32 

• Responda:  O que Deus me disse que eu ainda não fiz ?  
 

25- Transformado pela provação, 2Co 4.17,  
• No mundo tereis aflições, Jo 16.33,  1Pe 4.12   

• Sofrimento traz quebrantamento, Sl 34.18, Gn 39.2-22, Dn 6. e  3  

• Homens de Deus sofreram: Jose, Daniel, Jeremias, Paulo, jovens na fornalha 2Co 11.25, 1.9 

• Deus  permite o sofrimento e o usa para nosso bem,   Rm 8.28-29  

• O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo  

• Ao orar ‘ seja feita a Tua vontade’_ nos submetendo à soberania de Deus,   Mt 6.10  

• Precisamos saber e descansar no fato de que “O Senhor reina”   Sl 93.1      
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• Deus tem  planos para nós,  Jr 29.11, Gn 50.20,  Is 38.17, Hb 12.10 

• COMO encarar o sofrimento:  Rm 5.3-4,  1Pe 1.7, Tg 1.3,  Hb 5.8-9, Rm 8.17  

• Mantenha o olhar em Jesus,  Hb 12.2  

• Teu sofrimento tem galardão,  Hb 11. 26,  2Co 4.17, Rm 8.17-18 

• Exulte e agradeça,  1Ts 5.18,  Fp 4.4,  Lc 6.23 

• Recuse-se a desistir, Tg 1.3-4,   Hb 10.36 

• Não desista, cresça!   

• Pense nisso:   há um propósito por trás de cada problema/  Memorize  Rm 8.28 

• Responda:  Qual problema em minha vida me trouxe mais crescimento?  

• Obs: lendo a Bíblia e pela minha própria experiência, percebo que os  sofrimento têm várias causas:  
escolhas erradas por desobedecer uma ordem de Deus ( éden Gn 3), rebeldia: caráter contrário a Deus( 
Saul, 1Sm 15.225 ) efeito da ação dos maus ao nosso redor( como tanto sofreu o salmista)  sofrimentos 
gerais devido à Queda( 1 Jo 5.19) ação do diabo permitida por Deus ( Jó cap 1 e 2)  Ao sofrer, é tempo de 
se avaliar e ver se, em alguma área, precisamos voltar para o Senhor. O sofrimento faz aflorar traços de 
iniqüidade  escondidos no fundo do coração. Daí se dizer que o sofrimento tem efeito purificador., além de 
fazer com que cda um se conheça como nunca antes. Ao sofrer, vemos do que somos capazes: para o bem 
e para o mal. Sempre a resposta está em ler as Escrituras sob a direção do Espírito:ex: muito trabalho e 
pouco resultado?ler Sl 127,Ageu 1.6, 9-11(edifica sua casa e esquece da casa do Senhor) Ex: enviei ( uma 
série de pragas) e não houve quem se convertesse a Mim, Amós 4.6-11, Ag 2.17    

26 – Crescendo por meio da tentação, Tg 1.12  

• Como você encara a tentação? a) ‘ Vem para fazer você cair” _   já caiu! 

• ‘Tentativa para  fazer você  errar”,  mas você pode escolher ACERTAR     

• Por que, em geral, se  aceita pensar que  ser tentado e cair é natural ?   

• A  Bíblia diz : ‘o pecado não terá domínio sobre vós’  Rm  6.14, 16   

• É  afirmação muito séria! Tudo se resume em:  “A quem servimos? “              

• Para o autor tentação é um TESTE: fará você mais fraco, se ceder/e mais forte se não ceder 

• NÃO ceder  é escolher fazer o que se deve/ o que deve ser feito: agir conforme a Palavra.  

• Tentação  é artimanha do inimigo para neutralizar a obra do Espírito em sua vida  

• O  antídoto para a tentação é  o fruto do Espírito: mansidão, domínio próprio  Gl 5.22 

• Fruto é resultado de processo íntimo, constante, crescente que brota espontaneamente. 

• O  caráter se desenvolve por suas escolhas: ESCOLHA  ACERTAR, isto é vencer   

• Caráter desabrocha em meio a circunstâncias adversas; Ex: paz na tribulação 

• 1º. Como atua:    
*O esquema do diabo é sempre o mesmo desde o Éden, sabe o ponto fraco:  
  1.1  sugere desejo que encontra eco em nosso íntimo, Mc 7.21-23,  Tg 4.1   
  1.2   semeia a dúvida,  Hb 3.12   
  1.3   ENGANA = mente,  Jo 8.44 , Tg 1.14-16   
  1.4 Induz a agir contra  a orientação de Deus (faz pensar ser  o melhor para você).    

• 2º.  Passos para superá-la:  Cl 3.12   NÃO SE DEIXE INTIMIDAR !  

2.1 Ser tentado é natural   para o cristão;  CAIR, não!   

2.2 Reconheça o seu padrão de tentação, prepare-se para ele, 1Pe 5.8,  Mt  26.41_ Ef 6.10-18 

        1Ts 5. 6, 8_ 1Pe  1.13, 4.7_  Ef 4.27_  Pv 4.26-27, 16.17    

2.3  Clame ao Senhor:  Sl 50.15,  Hb 4.15-16,  Tg 1.12  

Ah!   Se cair,  LEVANTE :  Sl 37.24 e  Pv 24.   

• Pense nisso: tentação é oportunidade para  escolha acertada  /  Memorize  Tg 1.12  

• Responda: Que  atributo do caráter de Cristo precisa ser desenvolvido em mim par que eu seja sempre 
vencedor  ?    
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  27-  Derrotando  a tentação,  2Tm 2.22   

• Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças, 

• -  junto com a  tentação dá o escape,   1 Co 10.13  

• Quatro  fundamentos bíblicos para derrotar as tentativas do diabo: 
1-  Redirecione sua atenção para outra coisa:  resisti ao diabo, Tg 4.7  

•   “A mente é o campo de batalha”_  Jorge Tadeu  Jo 31.1,  Sl 119.37 

•  a) chama a atenção  b) desperta emoções   c) determina comportamento   

• Afaste-se fisicamente  e   Ocupe a mente com a Palavra de Deus:  

          Rm 12.21, Hb 3.1,  2Tm 2.8,  Fp 4.8, Pv 4.23,  2Co 10.5 

 2- Revele sua luta a amigo devoto ou grupo de apoio Ore  com  alguém !   

a)  Não fique só: busque ajuda:  Ec 4.9-10,  Tg 5.16,  1 C0 10.13  

    (se pudesse resolver por si só, já o teria feito. 

b)   Ouça outros, clame a Deus )   

 c)   Andar na luz  :  Do que você se esquiva de falar?  O que  quer manter oculto?  

Obs: Humildade, antídoto para o orgulho. Submeta-se a Deus e à Sua Palavra  

3- Resistir ao diabo, usando a armadura de Deus, Ef 6. 12-18      

☺  Aprenda a manejar bem a Palavra,  2Tm 2.15  (copie, decore versículos)  

 4- Perceba sua vulnerabilidade,  “enganoso é o coração” Jr 17.9,     

     a)  Não se exponha a tentações,  fuja delas   Pv 14.16 

     b)  “de pé, veja que não caia” 1 Co 10.12 

     Pense nisso: não sou obrigado a pecar : há uma saída /  Memorize  1Co 10.13  

     Responda:  Com quem posso orar quando em tentação ? Certo general romano dizia:  

     > NA PAZ, PREPARA A GUERRA. ( não se deve ser ingênuo pensando que tentações não virão) 

     Deus nos previne: 25 Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier’ Pv 3.25 .  

28 – Isso leva tempo... Ec 3.1,  Fp 1.6  

• Crescer leva tempo, é processo gradual: cada passo prepara o seguinte.   

• Crescer forte é melhor do que crescer rápido (fraco)   

• Santificação dura toda a vida. É como  processo de ocupação,  na guerra: 

• Além de ser necessário avançar,  é preciso manter o que já foi ocupado. 

• Fp 1.6,  Ef 4.13,  Cl 3.10 ,  2Co 3.18    

•  Canaã  era para ser  conquistada aos poucos,  Dt 7.22  Js 1.3 

• ☺ Note que Deus dera toda a terra em promessa mas era preciso ser conquistada passo a passo. 

• Assim ocorre com as promessas de Deus: precisam ser assumidas  a cada passo da vida. 

• Por que demora crescer? 
1- Aprender requer tempo: repetição, constância, determinação, persistência 

2- Há  muito o que desaprender : a mente precisa ser renovada  

               Rm 12.1-2 13.12 _  Ef 4.22-25 _  Cl 3.7-10,  14  

3- Há o medo de, humildemente, encarar a si próprio: 

 a) despir-se  de toda a aparência do mal, do que não convém.   

b)  falar a verdade sobre si mesma, não querer parecer o que não é.  

 c)  expor-se à luz da Palavra  Sl 19.12   Sl 139.  sonda-me....  

4- CRESCER  envolve mudanças, perdas e dor:  é processo penoso e dolorido  

5-  Hábitos demoram para se desenvolver: precisa repetir 35 vezes seguidas  para formar  novo hábito.     

Caráter é a soma de seus hábitos.  
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• O que fazer enquanto cresce ? Ec 3.1 
1- Creia que  Deus está operando  em você, mesmo que não sinta    

‘Sou Deus de  perto, e não de longe ?”  Jr 23.23 

2-  Anote as lições aprendidas.  

3- Seja paciente com Deus e consigo mesma: “a seu tempo...” Is 60.22 

 “Esperei com paciência no Senhor...” Sl 40.1-2,   Tg 1.4   

• Não  desanime   Hc 2.3     

• Pense nisso: não existem atalhos para se chegar à maturidade/  Memorize  Fp 1.6 

• Responda:  em que área preciso ser paciente e persistente ?  

 

Propósito no 4 : Lição 29 – Aceitando sua missão  
                         1Co 3.5-6,  Ef 2.10,  João 17.4 

• Além do propósito em você (formar o caráter de Cristo), Deus tem uma missão para você.  

• ☺   é preciso SER  para FAZER: Ef 2.10,  Jr 1.5, 2Tm 1.9    

• 1-  Você foi criado  para escolher  a Deus,  Cl 3.23-24 _   Mt 25.34-45 _   Ef 6.7 _  Lc 15.29 

•  >  Deus não quer fidelidade “obrigada” como a do irmão do pródigo  
• 2-   Salvos para  servir a Deus, 1Ts 1.9, 1Co 6.20, Rm 12.1,  1Jo 3.14, Mt 8.15 

       Ministério informal: amor, 1Co 8.1   /   formal: na igreja  
              Missão: no mundo  (indo, orando, contribuindo) não alheio!                 
• 3-Chamado para servir a Deus   Ef 4.4-14, Rm 1.6-7, 8.28-30, Fp 3.14  

            1Co 1.2,9,26 /  7.17,  1Pe 2.9,  2Pe 1.3,  2Tm 1.9, Rm 7.4,  1Co 12.27  

       4-  Servir a Deus é uma ordem, Mt 20.28  

>  A escolha de servir a Deus é voluntária, mas feita a escolha,  há compromisso de servir a Deus, como no 

casamento: escolhe-se com quem casar, mas depois há compromisso com aquela  pessoa   

       a)  Recebemos para dar ( não para “engordar” )   

       b) Crescemos para nos doar  (não para sermos egoístas, jactanciosos)   

       c) Informação sem ação causa amargura, frustração, ira : depressão  

       d) Saber sem praticar leva à estagnação espiritual ; é pecado,  Tg 4.17  
 

• Suas escolhas têm conseqüências eternas: Rm 14.12 e  2.12  Mc 8.35  

•  Mt 10.39 _ 16.25_  Lc 9.24 _ 17.33 _   ‘Viver sem servir é apenas existir”    

• ‘Não  importa quanto viveu,  mas como viveu ( quanto contribuiu ?)  

• Pense nisso: Serviço requer compromisso com Deus ( não é opção)  /Memorize Ef 2.10 
Responda:  O que me impede de servir a Deus e aos outros ? 

 

30 – Moldado para servir a Deus,  Jó 10.8,  Is 43.21  
• Você é como é ... para  um serviço específico, Ef 2.10, Sl 139.13-14,16   

     >  Desenvolva  e use suas habilidades naturais para melhor servir. 

                       P  Deus não desperdiça nada !  João 6.12  

• *Dons são para servir, não para se exibir  Rm 12.4-8,  1Co 12,  Ef 4.8-15 

• Só os nascidos de novo os recebem:  1Co 7.7, 1Co 2.14,  Ef 4.7 

• O Espírito os dá como Ele quer, para o que for útil,  visando o crescimento da Igreja   1Co 12.11, 7   

• Ninguém tem todos os  dons _  para haver interdependência, 1Co 12.29-30,  5  
 Perigos:  inveja do dom,  prestígio do dom. 

• Há outros quesitos para servirmos:  (recurso para lembrar:  FORMA)    

1-    Seu coração:  Pv 27.19,  Mt 12.34,  Sl 34.7, Pv 4.23    

2-    Sua paixão:    Dt 11.13, 1Sm 12.20, Rm 1.9,  Ef 6.6  
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      Características: serviço com  entusiasmo, eficiência  ( dedicação)  

      “Onde está seu tesouro, aí estará seu coração”  Mt 6.21  

    >  Envolve prioridades: quer se conhecer? Veja como usa seu tempo, 

                                                 O que merece seu empenho ? 

    >   Prioridade do mundo: empenho para se obter coisas,  consumismo.  

            Prioridade do cristão: viver para a glória de Deus onde estiver :            

                                            - em casa, na escola, serviço,lazer, igreja   

   Pense nisso: fui moldado para servir  /   Memorize  1Co 12.6  

   Responda: Eu me vejo servindo “de todo o coração” e com prazer, fazendo o quê  ?  

31 – Entendendo a sua FORMA, Sl 139.13                                                                                                                          
• Só você pode  SER  você  e  FAZER o que Deus planejou para você ,   1 Co 12.4-6 _   Ex 31.3-5     
        Esdras 7.10 _ tinha disposto o coração para buscar... cumprir as Escrituras e ensinar  

1-  FORMAÇÃO ESPIRITUAL : 

    Suas habilidades vêm de Deus( Rm 12.6)   ‘Onde a jactância ?’ Rm 3.27, 1Co 5.6,  Tg 4.16  

    Também toda a instrução, conhecimento das Escrituras e o ensino do Espírito fazem vc como é. 

    Todas  foram dadas para  edificar  do corpo de Cristo, a Igreja, Ef 4  

      E, assim, glorificar a Deus, 1Co 10.31,  12.6  

       Alguns, até têm a habilidade de ganhar dinheiro, Dt 8.18, Sl 62.10   

       Dízimo  é  reconhecimento e  adoração a Deus,  Dt 14.23, Ml 3.8- 

2 – OPÇÕES DO CORAÇÃO ( suas paixões) .  

    “Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós” (Pv 27.19 NVI) 

     A  Bíblia chama de ‘coração’ o seu EU interior que revela quem você, de fato, é: sentimentos, e 

impulsos que determinam suas reações inconscientes. Ler Jeremias 17,9 e 31.19 

      Mas coração pode se referir à sede de nossas ‘paixões’; ex:   Amo ler. Amo limpar a casa. Amo 

estudar. Amo ensinar.  Quando faço essas coisas sinto estar no lugar para o qual fui criada.        

     >  O que você ama fazer, faz com alegria e facilidade e nem percebe o tempo passar?  

     Esse é um aspecto importante de sua FORMA. O seu jeito de ser que Deus fez e quer usar com 

um propósito para edificar Sua Igreja. Há quem AME COZINHAR (um dom muito necessário e raro 

nas igrejas) . AMA CANTAR. Faça sua lista...  

3-RECURSOS PESSOAIS: cada um deve fazer o que é capaz de fazer, Hb 13.21,  1Pe 4.10  

              >  conforme sua habilidade,  ‘conforme suas forças’,  Ec 9.11   

              >  você é responsável por desenvolver suas habilidades.  

 4-  MODO DE SER : Você é do  jeito que Deus fez você ( exceto as distorções do pecado) Imagine uma mesa 

de jantar bem posta : quantos formatos!  Diversos materiais! Cada um com sua finalidade específica e bem 

definida. Juntos, formam um conjunto harmonioso, bonito de ver, faz querer sentar à mesa.  

     > Deus opera na diversidade, 1Co 12.6,  Gl 2.8  >  Se não gostar do jeito de um irmão, saiba que ele existe 

para completá-lo! Ore por ele, chegue-se a ele, procure ‘trocar figurinhas’,ambos crescerão Rm 8.28-29    

 5- ÁREAS DE EXPERIÊNCIA: Valorize suas experiências da vida que fizeram de você o que você é:  

experiências familiares, educacionais, de trabalho, espirituais, ministeriais, árduas. Especialmente as dolorosas:  

 > ‘consolando como fomo consolados’ 2Co 1.4   >  Estando disposto a partilhá-las,  2Co 1.8-10  

>    “Experiência não é o que acontece com você ; mas é, sim, o que você faz com o que  lhe acontece’   

         A . Huxley                    >  “Não desperdice sua dor, compartilhe-a”   

• Pense nisso: ninguém mais pode  ser eu . Só você pode ser você (não queira ser outra pessoa)  
Memorize  1Pe 4.10 

• Responda: O que tenho a oferecer ?  
i) aos que me rodeiam    ii)  à minha igreja      iii) à  minha comunidade  

•  
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• Obs: pg 204_  PARA RESUMIR  E FAZER LEMBRAR ,  O AUTOR USA DE UM 

ACRÓSTRICO EM INGLES   SHAPE_  e que se traduz por FORMA ou formato                          

                                       Formação espiritual 

                                              Opções do coração 

                                              Recursos pessoais 

                                              Modo de ser 

                                              Áreas de experiência 

Capítulo  32 – Usando  o que Deus lhe deu, Rm 12.5  

Tendo percebido que  você é pessoa única, com propósito único,  
o que  vai fazer ?  

• Melhor é servir a Deus de conformidade com o que você  é. 

• É   preciso descobrir sua FORMA, aceitá-la, apreciá-la, desenvolvê-la.  

1-  Descubra sua FORMA, Ef 5.17,  Rm 12.3 

a) Comece a servir: veja onde se dá bem e   é reconhecido por outras pessoas.  

b)  Se não der certo, chame de experiência, não de fracasso.      

c) Considere seu coração e sua personalidade, Gl 6.4,Dt 11.2,  Gl 3.4 

2) Examine suas experiências e  extraia lições já aprendidas,  Jo 13.7   

        a) Aceite e desfrute sua FORMA, Rm 9.20-21, Ef 4.7, Gl 2.7-8, Hb 12.1  

              i) fique no seu limite      ii) não se compare      iii) não (imite ) se molde a  outros,   Gl 6.4  

     

        b) Comparar-se  leva ao desânimo ou  à soberba, arrogância, 2Co10.12  

        c) Ignore as críticas de quem não compreende a sua FORMA, 1Co 10.12-18 

       > Certa vez, me perdi dentro de um hospital. Vendo uma porta entreaberta,  entrei para pedir informação. 

Deparei com um cartaz: NÃO IMPORTA O QUE VOCÊ PENSA DE MIM.  

                                                                    EU TENHO DE VIVER COM A MINHA CONSCIÊNCIA. 

 Sorri: eu me perdera para ler esta frase inesquecível. Não importa o que os outros pensam de você. Cada um 

tem de viver de modo que agrade a Deus, sabendo que dará contas a Ele.< Hb 4.12-13 

☺  Ah! fiquei imaginando que os colegas dessa pessoa vivam pressionado-a  para ‘dar um jeitinho’ ... 

3-  Continue a desenvolver sua FORMA, Fp 1.9, 2Tm 1.6  

       a) faça seu ”talento” render juros para o Reino,  Mt 25.28, 1Tm 4.14-15  

       b)  desenvolva seu talento, usando-o cada vez mais, 2Tm 2.15   

       c) “seu trabalho não é  vão no Senhor “ “terá galardão” 1Co 15.58, 3.8   

> Pense nisso:  ao Senhor, o melhor de mim. /   Memorize:  2 Tm 2.15 

> Responda:  Qual a melhor maneira de usar  o que  Deus me deu ?   

33- Como agem os verdadeiros servos, Mc 10.43     Mt 7.10   
• Servimos a Deus ao servir os outros. 

•  Jesus mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social.  Mt 7.16  

• Você é chamado a servir  em sua área de influência, no que for necessário, 

•  mesmo quando se não se trata de sua principal habilidade   

• Sua  FORMA revela seu ministério e  seu coração de servo revela  sua maturidade.  

• Qualquer  um pode fazer o serviço de servo, mas nem todos possuem   o  caráter de servo  

• Verdadeiros   servos estão disponíveis para servir : sabem seu lugar e sua função 

•  não enchem sua agenda com outras atividades não prioritárias ao serviço e  propósito de Deus para eles. 

Estão sempre atentos e disponíveis ao seu senhor. Ler salmo 123.2 A 
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• Ser  servo é  estar de prontidão a  serviço de  seu Senhor.  2 Tm 2.4   

i) é estar Alerta às oportunidades        ii) é Deixa Deus modificar  sua agenda  

• Servo considera imprevistos como oportunidades de serviço,  encara-os com ( boa vontade)  alegria  

2- Verdadeiros  servos são atentos às necessidades, Gl 6.10    Pv 3.28   Ec 11.4 

3- Verdadeiros servos fazem o melhor, com o que dispõem, prontamente   

          > O ótimo (deixado para depois, e que nunca chega) é inimigo do BOM feito AGORA!  

    a) Verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação, Gl 6.3 

          > segredo do servo digno: SABE QUEM É, como Jesus Jo 13.1-3, 15  

       b)  Pequenas tarefas demonstram grande coração( At 28.3) 

       d)  Podem ser o preparo para grandes feitos( Lc 6.10-12)>Josué, servo de Moisés  

4- Verdadeiros servos são fiéis, Sl 12.1,  Pv 20.6, Fp 2.19-22, Mt 25.23   

5- Verdadeiros servos são discretos, 1Pe 5.5, Ef 6.6,  Cl 3.22  

      >Evitam dar show, servir só para aparecer,  e receber a glória dos homens,como os fariseus,   Mt 6.1  

6-   Serviço e auto promoção não se misturam, Gl 1.10, 1Co 12.22-24 

• Servos verdadeiros não se fazem o centro das atenções,  Cl 3.4 

• Todo  trabalho feito no Senhor terá recompensa, 1Co 15. 58, Mt 10.42     

• Pense nisso: Sirvo a Deus ao servir os outros    /  Memorize  Mt 10.42   

• Responda: Qual das seis características citadas representa desafio para você?  

34 – Pensando como servo, Nm 14.24, Fp 2.5 
*Como você pensa determina sua postura ante os fatos,   2Cr 25.2 

*Atitudes contam mais do que realizações:   Por que faz ?     versus     O que faz ?   

• A mentalidade de servo engloba cinco atitudes:  
1-  Pensa mais nos outros do que em si,  Fp 2.4,7   Mt 5.41  

      >   Humildade é pensar menos em si ( não: pensar  menos de si )   

      >   O servo não busca reconhecimento, não manipula pessoas e nem a Deus.   

      >   Servos deixam-se usar para os propósitos dEle. Ex Timóteo,   Fp 2.20-21   

 2- Pensa como administrador (mordomo) não como dono, 1Co 4.1-2  

      >  Impossível servir a Deus e às riquezas,  Mt 16.13, 11  

3-Pensa em fazer BEM o seu trabalho (eficácia) não no que os outros estão fazendo    

      >    No reino de Deus  não  há lugar para competição,  Gl 5.26  

      >     Cada um tem seu lugar e ninguém ocupa o seu lugar, se você faz falta, se faltar    

      >     Avaliar os servos do Mestre não é função do servo,  Rm 14.4, Ne 6.3   

     >     Quem serve como Jesus, pode esperar críticas, incompreensões,  

                        ‘não é o servo maior que seu senhor’  Mt 26.10   

 

 4-  Baseia sua identidade em Cristo,  João 13.3-4  

      >  saber quem é  em Cristo( cf Efésios) faz  não depender da opinião dos outros  

      >   não precisa ficar provando e apregoando seu valor, 2Co 10.18,   Tg 1.1 

 5-  Considera  servir como ministério, oportunidade, não obrigação. 

       >  Serve  com  alegria,  Sl 100.2,   João 12.26,   Hb 6.10  

• Pense nisso:  para ser servo, devo pensar como servo / Memorizar  Fp 2.5 

•  Responda: Costumo preocupar-me mais em ser servido ou em ser útil ?   
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35 – O poder de Deus na fraqueza,2 Co 13.4, 12.9              
• Todos   temos fraquezas ou vivemos situações debilitantes,  Mt 5.3 

• Importa como você reage a elas:  
        a)     negação, defesa, desculpas, esconde> autocomiseração    

        b)    fraquezas são meios de Deus provar Seu poder em você, 1Co 1.27  

        c)     para um “espinho na carne”  Deus tem  graça, 2Co 12.7   

        d)    Deus tem planos acima dos nossos,  Is 55.9   

        e)    Somos apenas vasos de barro,  2Co 4.7 

 1_ Duas confissões importantes:  “tu és o Cristo” Mt 16.16  

      ( admita, confesse  suas fraquezas)  “somos humanos”  At 14.15  

     >  Mas não faça de suas fraquezas desculpas para a omissão ou  o fracasso. 

2- Regozije-se na sua fraqueza, 2Co 12.9-10  

    a)  faz  depender de Deus  b) previne a arrogância, 2Co 12.7   

    c)  gera comunhão entre os filhos de Deus, une os verdadeiros cristãos. 

    d)  faz ministrar com mais empatia e misericórdia,   

    e)  são áreas que Deus quer fortalecer,  Nm 12.3,  Jz 6.12, Rm 4.11  

          ( se estiverem sob o controle do Espírito) Mt 16.18,  At 13.22,  Hb 11.32-34  

 3-Partilhe suas fraquezas de forma sincera: 

    a)  falhas, Rm 7.19   b) sentimentos, 2Co 6.11   c)  frustrações, 2Co 1.8   d) medos, 2Co 2.3   

 4-  Glorie-se na sua fraqueza, 2Co 12.5  

  

 5-   Louve a Deus,  Hb 4.15, Rm 8.26    

• Pense nisso:  Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas /  Memorize  2Co 12.9  

• Responda:  Quais são suas áreas fracas ?  Como lida com elas?   
                            ( você tem limitando o atuar de Deus ao negá-las, escondê-las? )  

                            >  Sobre o que precisa ser sincero  para ajudar os outros?    

Propósito no 5     Lição 36:    Feito para uma missão, Pv 11.30   

Você foi comissionado por Jesus,  Jo 17.18,  At 20.24 
a) ministério junto aos que crêem, Cl 1.25,  1Co 12.5   

      b) missão junto aos que não crêem, Jo 20.21  

            >  Ex de Jesus: completou Sua missão redentora,  Lc 2.49,  Jo 19.30 

            >  Você completa a missão de evangelizar,  2Co 5.18,  5.20  

• Importância de sua missão: continuar a missão de Jesus :  evangelizar,   
>  Somos chamados a vir A Jesus   e , depois,   a  ir  POR Jesus  

                Mt 28.19-20,   Mc 16.15, lc 24.47,  Jo 20.21, At 1.8  

 

1- É privilégio formidável ser embaixador de Cristo, 2C0 5.18, 6.1, 5.20  

2- É a melhor coisa que você pode fazer por alguém,  At 4.12 

3- Tem valor eterno: em sua área de influência, por toda sua vida  Jo 9.4  

 4- Dá sentido e significado à sua vida, Atos 20.24 
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 5- “Apressa” a volta de Jesus,  At 1.7-8,  Mt 24.36, 14   Lc 9.62  

        > *Todo o que se deixa desviar de sua missão não está apto para o Reino   

• O custo de sua missão é completa entrega :  
- pessoal, tempo, bens, talentos   “Seja feita a Tua vontade”  Lc 22.42  Ilustração: “mais um para Jesus”  

• Pense nisso: Fui feito para uma missão  /   Memorize Mt 28.19-20  

• Responda: Que temores  ou  o quê  me  impede   de contar sobre  Jesus aos  outros? 

 37 – Partilhando sua mensagem de vida,  1 Jo 5.10     1Ts 1.8                        
• ☺  O “projeto” de vida de João  é o de cada verdadeiro cristão: 

     SER  TESTEMUNHA,  1 João 1.1-3, 2Co 2.17, 1 Jo 5.10  

      Envolve: conversão, lições de vida, paixões conforme a sua FORMA, boas –novas. 

1- Testemunhe de sua conversão: At 1.8,  1Pe 3.15-16   

    >Sua história é relato de “cliente satisfeito”:  atrai atenção,  fácil de lembrar, 

        - contorna defesas intelectuais e resistências religiosas.    

    Ex: Paulo: 5 vezes deu  seu testemunho em vez de exposição teológica,  At 22-26  

2-  Partilhe suas lições de vida,  Sl 119.33, 106.43, Pv 25.12  

     *Responda o que aprendeu com : fracasso , pecado, queda ? Sl 51 /  falta de dinheiro, Fp 4.11 

     >  dor, tristeza, depressão , 2Co 1.4-10   /   doença,  Sl 119.71  

   > - decepção,  Gn 50.20 /    expectativas, demoras de Deus   Sl 40   

   >  com todos os seus relacionamentos e  com quem lhe critica ...  

 3- Partilhe suas “paixões” cf sua FORMA,   Mt 12.34   Sl 69.9   Jr 20.9   Gl 4.18   

4- Leve a mensagem das Boas novas, ou Evangelize!  Rm 1.7  2Co 5.19, 14   1 Jo 4.18, 2 Pe 3.9 Cl 4.5 

Enfim, Resumo Geral:  

>  Você foi feito para ser filho de Deus_  Fazer  parte de sua família  _ Ser  exemplo de Seu caráter 

>  Viver para Sua glória_  Ministrar de Sua graça _ Levar a mensagem  do Evangelho (só na terra)         

• Pense nisso: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio /  Memorize 1 Pe 3.15-16  

• Responda:  Com que tipo de pessoa minha história é “compartilhável” ?  

 

38-  Tornado-se cristão de primeira classe Mc 16.15     Sl 67.2               
• Que tipo de cristão vc quer ser : Mundano ou consagrado? Ap 3.20, 7.9  

• Com a globalização as distâncias físicas foram quase que anuladas.  

• Ainda é o modo de pensar a maior barreira ao evangelismo.  
 

• Pequenos(?)  ajustes mentais para se tornar cristão consagrado:  
1- Pense de modo altruísta (não egoísta)  

    > Requer maturidade  1Co 14.20, Fp 2.4  /   Viver no Espírito, 1Co 2.12, 10.33 

 

2- Pense global, no Reino , não de forma restrita como  com “viseiras”  Jo 3.16  

     >  O Evangelho é para o  mundo todo: At 17.26-27, Cl 1.6, Sl 2.8 

2.1  ORE_  por  mais obreiros, Mt 9.38 e  oportunidades,  Cl 4.3, Rm 1.10 _  POR Coragem, Ef 6.19                

      > pelos que irão crer, Jo 17.20 >  para a mensagem se espalhar rapidamente, 2Ts 3.1 e DAR FRUTO. 

2.2  Informe-se : leia notícias de missões, veja o noticiário com olhos evangelizadores 

         >   Ato 1.8 fala de  alcance mundial concomitante!  

2.3-  Pense sob perspectiva eterna  (não imediatista) 2Co 4.18, Lc 9.62  

        “o mundo passa, o que faz a vontade de Deus permanece PARA SEMPRE ” 1 Jo 2.15,  1Co 7.31 
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          a) Livre-se dos empecilhos, Hb 12.1, Lc 16.9 / b) Invista no Reino, 1Tm 6.19 

 4- Pense em forma criativa de cumprir sua missão  >  Pare de dar desculpas,   Jr 1.7-8   

      > Somos todos JUNTOS chamados a  adorar,  crescer, servir, evangelizar.    

• Pense nisso: A grande comissão é a minha comissão também. / Memorize Sl 67.2   

• Responda:  Que providências  devo tomar para me envolver  com missão   de  curta duração, nas férias?   
 

 39 –Equilibrando sua vida,   Ef 5.15, 2Pe 3.17          

• Pentatlo: olimpíadas de verão  Objetivo: vencer as cinco modalidades   

• Praticados em At 2,  Explicados em Ef 4, Exemplificados em João 17  

1- Amar a Deus de todo o coração =  Adorar    

      2- Amar ao próximo = servir  

      3-  Ir e fazer discípulos = evangelizar 

      4-  Batizar =  fazer parte da família de Deus   

      5-  Ensinar =  ministério, discipulado  

*Alvo manter os cinco propósitos em andamento, equilibradamente. 

            > Junte-se a grupo com mesmos propósitos.  

1- Ter companheiro de oração ou grupo pequeno,  Pv 27.17   Fp 4.9     1Ts 5.11  

2-  Fazer verificação pessoal, periodicamente ( dia de Ceia?) 

     2Co 13.5, 8.11   Lm 3.40,   1Co 11.28 , 31 e 13.5,   Gl 6.4  

3-  Anote progresso em um diário, Hb 2.1,  Nm 33.2, Sl 56.8  

     >  Deixe um legado às próximas gerações, Sl 102.18   

4-  Passe adiante o que já sabe, Pv 11.25, 2Tm 2.2, Tg 4.17,  1Tm 4.6   

Conclusão: Vida com propósito glorifica a Deus, como a de Jesus, João 17.4, 6-26 

   a)  Faz conhecer e amar a Deus  = adorar  

   b)  Ensina  a amar uns aos outros = comunhão 

   c)  Dá a Palavra para que amadureçam, = crescimento, discipulado  

   d)  Mostra como servir =  ministério 

   e)  Vai  ou  Envia  a pregar o Evangelho: missão = evangelizar!   

         *  Não apenas viva  com propósito mas ensine outros a fazê-lo.  > Comece HOJE !  

• Pense nisso: Bem aventurados sejam os equilibrados.   /  Memorize  Ef 5.15  

•  Responda: 
a qual das quatro atividades DAREI INICIO para começar  a  equilibrar  minha  vida com propósito?  

 

 40 – Vivendo com propósitos, Pv 19.21, At 13.36 
• Vida sem propósito é apenas existência vazia > ou cheia de inutilidades   

• Perguntas básicas de vida, essenciais para vida plena e com propósito:  

1- Quem  sou ?        responde à questão de identidade.  
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      2-  Significo algo?   Responde à questão de importância   

      3 - Qual meu lugar nesta vida?  Responde à questão de impacto. 

• Só saber não resolve;  é preciso praticar esses propósitos,   Jo 13.17   

>  Fazer declaração por escrito, para não se desviar deles,  Sl 33.11  

• Objetivos, alvos,  são temporários;   

•                  > estes propósitos apresentados no livro  valem para a ETERNIDADE   

 1- Dá direção,  Pv 4.26, 17.24    

 2- Define sucesso,  esclarece valores: Fp 1.10    

 3-  Esclarece e define as várias funções,  nas várias etapas da vida    

 4- Expressa sua FORMA _ Comece a esboçá-lo... 

           -  e  deixe em aberto para Deus completá-lo, talvez  através dos anos.  

5- Prepare esse esboço levando em conta  CINCO questões:  

a) Qual o centro de minha vida?  Adorar, 2 Cr 14.4, Ef 3.17,  Fp 4.7 

b) Qual o caráter de minha vida? Crescer  2 Pe 1.5,  1Tm 4.16     

                                                            dar fruto > Fruto, Gl 5.22    Bem Aventurados,  Mt  5.3-12            

c) Qual a contribuição de minha vida ?  Servir, 2 Co 9.12, Jo 15.16     

d)  Qual a mensagem de minha vida ?  Testemunho, Js 24.15,  Fp 1.27     

e)  Qual a comunidade de minha vida ?   Comunhão ,  Ef 5.25   

     > Carreira, emprego, casamento, onde morar, etc... são variáveis,  Pv 19.21  

*Os propósitos  são válidos  em qualquer circunstância,  1Ts 2.4, 

  2 Co 10.13, Et 4.14, 2Cr 16.9, 1Co9.26, Fp 1.21, 2Co 4.17, Ap 4.11 

• Pense nisso:  Vida com propósito é a única verdadeira vida /  Memorize  Atos 13.36  

• Responda:  Quando vou parar e escrever os propósitos de minha vida?  

•  

       F I M ... do livro, mas o começo de um novo modo de viver !  

Testemunho: este livro, que estudei  junto com dedicada amiga, há muito anos atrás, impactou minha vida por 

expressar  exatamente  a pessoa que Deus me fazia querer ser e eu não sabia COMO. De todo o meu 

coração espero que assim impacte sua vida . E você, por sua vez, impacte a vida de todos os que Deus 

permitir  que passem  por seu caminho.Deus os abençoa  -x-  


