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Invoco teu nome, Senhor, e fico livre dos meus inimigos 

• Gabaritos  revista  postada no link PUBLICAÇÕES /devocionais 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

Esta revista faz parte de uma série com diversos temas de devocionais que irão ampliar seus 
conhecimentos e dar uma nova perspectiva sobre as Escrituras. Além disso,atravésdelas, irá 
aprimorar seu relacionamento com Deus para melhor adorá-lO e servi-lO. 

 

INTRODUZINDO O ASSUNTO 

No Novo Testamento, não há mandamentos como forma legal de ser agradável a Deus: 

➢  há GABARITOS.  
 

• GABARITO... mostra se as opções feitas foram as acertadas.Nesse sentido, é bem 
compreendido por estudantes de Cursinho ou por quem fez um concurso. A Bíblia mostra que 
vivemos em sistema de escolhas conseqüentes de modo que podemos verificar se nossas 
opções estão sendo boas para nós. 
 

• GABARITO...também pode ser uma peça padrão a todas as outras, que devem ter o 
mesmo formato e medida, nem um milímetro a mais, nem um a menos. Nesse sentido, o Novo 
Testamento nos Gabaritos: dá padrões de comportamento a serem moldados em todos os que 
aceitaram Cristo como Salvador. 

 
Dia 01   crer como diz a Escritura, João 7.38 

 

• No sentido de se buscar o agir equilibrado, que refletirá Deus em sua área de influência, há 
dois extremos a serem evitados: 
 

1- A Salvação é pela Graça: não importa o que se faça depois, está tudo bem com Deus. 

• # Pecado sempre separa de Deus. O Espírito fica entristecido. Cristão tem o recurso de se 
arrepender, confessar cada pecado( 1 João 1.7-9) específico, negar seu EU pecador, renunciar 
a toda tendência carnal, e orar deixando Deus operar nele “o querer e o realizar”  
Fp 2.13. Isso ésantificação, o processo que tem início a partir do novo nascimento, e dura toda 
a vida do cristão na Terra.     
 

2-A Salvação é pela graça: mas é preciso completar a salvação com comportamento 
adequado. 

• # Salvação pela graça, pela fé no sangue de Jesus, é ato único, definitivo, jurídico, 
exclusivamente fundamentado na obra de Cristo.A Justiça divina foi satisfeita: Rm 5.1  

• “Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida” João 5.24 

• “Mas a todos quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a 
saber os que creem no Seu nome” João 1.12  
 

3-Então, como fica a questão do comportamento do cristão?  

*Um fato real ilustra bem tal questão: a plebeia Diana casa com o Príncipe herdeiro da 
Inglaterra Um conto de fadas! Um deslumbre! *O que aconteceu depois? Total fracasso! Por 
quê? Motivos íntimos à parte, ocorreu que o comportamento dela não se  adequou  à posição 
que ela passara a ter. Comportamento inadequado à sua posição fez com ela deixasse de 
ser a princesa real? Não. Mas foi um escândalo, envergonhou a família, envergonhou o 
paísdiante  o mundo. Nem por um dia ela teve a alegria de usufruir da posição invejável a que 
fora admitida.  
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• Cristão foi admitido à família de Deus, recebeu o nome de Deus, é herdeiro de Deus em 
Cristo, por estes tão valiosos fatos espirituais, cristãos sentem a necessidade de não mais 
viver como vivem os que não conhecem a Deus. E a Bíblia dá o Gabarito desse 
comportamento adequado à sua posição de filho de Deus, que ele só vai aprender pela graça 
de Deus e pelo atuar do Espírito em seu íntimo. 

• A cada Gabarito apresentado, podemos orar: Fp 1.6, 2.13.  

• “Senhor, olha como estou nessa área da minha vida.  

• ‘Confesso meu...  / minha ...( verdade que há em seu íntimo)  

• Aperfeiçoa a obra começada, operando em mim o querer e o “realizar”. 

• Opera em mim o que perante Ti é agradável, Hb 13.21  
 

• Louvado seja Deus, cujas misericórdias se renovam cada manhã e são a razão de não 
sermos consumidos, Lm 3.22-23 –x- 

 

Dia 02     ‘transformai-vos pela renovação da vossa mente’,  Rm 12.1-2 

 

• Em geral, os capítulos finais das epístolas de Paulo são Gabaritos. Primeiro ele fixa a 
atenção em FATOS ESPIRITUAIS, depois dá o Gabarito de comportamento decorrente de se 
ter recebido dom de Deus, tão inestimável! 

• Romanos é um tratado sobre a salvação pela graça: Rm 1 a 9. 

• Os capítulos 10-11 tratam da situação do judeu no tempo da Graça. 

• A seguir, são traçadas diretrizes sobre a dinâmica do andar com Deus consequente de 
tão grande salvação pela graça, Rm 12-15.13. 

• Rogo-vos, pois, irmãos... (à vista do exposto nos capítulos 1 a 9). 
 

• G   Que APRESENTEIS OS VOSSOS CORPOS...é a resposta pessoal de quem aceitou  a 
graça de Deus na salvação em Cristo:  salvo da condenação eterna por ter aceitado Jesus 
como o seu Substituto na cruz, onde recebeu a justa condenação de seus pecados, 

▪ Isaías 53.4-7,10.  Por favor, decore!     

• Tal entrega de Deus, enviando Seu Filho... 

• Tal entrega de Jesus tanto em seu viver em obediência a Deus, 

• como o Seu morrer em meu lugar na cruz,  

• Faz brotar no íntimo de cada um, uma entrega recíproca! 
 
Ante tal graça, Paulo chamae exorta à santificação : 
“Apresenteis os vossos corpos” é entrega prática da vida, um compromisso de entrega e 
dedicação como ilustrado pelo casamento.  # Já houve em sua vida um momento assim 
especial, de entrega de sua vida a Quem Se entregou inteiramente por você? Sem esse 
primeiro passo, todos os demais Gabaritos serão meros esforços carnais, sem valor algum no 
sentido de agradar a Deus, Romanos 6.19 

• “Os que estão na carne não podem agradar a Deus”Romanos 8.8 
 

• G CULTO RACIONAL  é a evidência da entregaA essa entrega da vida prática, humana, 
segue-se o culto racional, que é o que temos feito juntos: deter-se cada dia para ler a Palavra, 
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conhecer seus conceitos, a fim de trazê-los para a prática do dia-a-dia.  #O culto a Deus não 
consiste em práticas místicas, sentimentosarrebatadores, sensações estranhas e coisas 
esquisitas. 

• *Nem sequer autoflagelação, penitências, sacrifícios.    

 

• Há dois resultados práticos dessa entrega e desse culto racional: 

• G  Não vos conformeis com este mundo...  Não precisa ninguém dizernada :a pessoa já 
não se sente bem em certos ambientes, nem vestindo certas roupas, vê que não tem mais 
sentido certas práticas, como pintura exagerada, contar piadas, etc. (complete sua lista)   
*Há percepção íntima de que a gente não existe mais para esse tipo de coisa que todo 
mundo faz, todo mundo que não tem Jesus como Salvador!  

 
3.2G  Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento... 

• A Bíblia traz um novo entendimento a respeito de todas as coisas. A Bíblia é livro prático:  
>ensina a lidar com nossa humanidade pecadora, de modo que não nos destrua;  
>ensina a nos relacionarmos com o próximo de modo justo, e saudável;  
>ensina a darmos o devido valor a cada coisa.  
>O mundo vive de modo absolutamente oposto.    
 

3.3G viver a  experiência de uma vida segundo a vontade de Deus  
       - que é  boa, perfeita e agradável vontade de Deus 

• Em geral, o mundo apresenta comportamentos autodestrutivos, relacionamentos doentios e 
injustos, prioridades desordenadas. Porém, sempre que o mundo age de acordo com os 
padrões de Deus, mesmo não sendo filho de Deus, o resultado é uma pessoa equilibrada e 
bem-sucedida. Lembra dos princípios?  Açúcar adoça sempre, não importa quem o utilize. 
 

• Também, quando filhos de Deus deixam de observar os princípios da Palavra, apresentam 
vidas desordenadas, autodestrutivas, injustas. 

• Daí a extrema importância de se adequar o comportamento à posição espiritual dada 
por Deus: pela entrega da vida, pelo culto racional, pelo não se conformar com o mundo, pelo 
renovar do entendimento, para não se tornar uma aberração perante o mundo e perante as 
regiões celestiais. Efésios 3.10-x- 

 

Dia 03     Gabaritos na carta aos coríntios  _  parte 1 

 

• Na realidade, Deus usou os problemas e circunstâncias que deram ocasião a cada carta 
para escrever o Novo Testamento e revelar Princípios e Gabaritos da nova aliança no sangue 
de Jesus: algo tão inédito quanto inimaginável ao pessoal da época. ‘ aqueles que estão 
transtornandoo mundo chegaram até aqui’ ‘ Atos 17.6 

• Romanos trata da doutrina salvação pela graça, Coríntios regulamenta o culto e a prática da 
vida cristã, enorme transformação de vida aos judeus eos gentios.’Tudo foi escrito para o nosso 
ensino, (Romanos 15.4) 
 
Gabaritos são dados no sentido de resolver problemas à medida que vão surgindo. 
Quais os problemas apresentados, naquela época, como agora?  
 

1-DISSENÇÕES... como há em muitas igrejas. Conflito entre lideranças: experiência, 
integridade versus conhecimento, retórica. Paulo enfatiza a pregação da cruz, 1Co 1.17,23. 
 P   ‘os que estão na carne não podem agradar a Deus’ Romanos 8.8 
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G “Que nenhuma carne se glorie perante Ele”. 1Coríntios 1.29 
 

2-CARNALIDADE é sinal de imaturidade espiritual: expressa por inveja, contendas, 
dissenções, “não vos pude falar como a espirituais” (1Coríntios 3.1,3) Então, ensina sobre 
Pgalardões das obras dos cristãos,sobre (P) Cristo é o fundamento ler 1 Co 3.11-15,16 

• G sem panelinhas: líderes são  todos cooperadores de Deus, ‘ vós a lavoura de Deus’3.9 

 

 

3-LIDERANÇA INFIEL: dará contas de como exerceu a autoridade   

G“Requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel” 1 Coríntios 4.1 
G   ‘nada julgueis antes do tempo, 1 Coríntios 4.5 
G  ‘ não vos ensoberbecendo  a favor de um contra o outro ‘   1 Coríntios 4.6 
( P) ‘que tens tu que não tenha recebido?’ 4.7 > ‘onde a jactância? ‘Rom. 3.27 
( P) o reino de Deus não consiste em palavras mas em virtude 
G   seguir o exemplo de Paulo na dedicação ao ministério, 1 Coríntios 4.11-14 

 

4-TOLERÂNCIA À IMORALIDADE: “não vos associeis com os que se prostituem” ...’ os que 
dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, 
( G )  com o tal nem ainda comais” (1Co 5. 9,11)Comerem sinal de amizade íntima ou  pode 
remeter à Ceia  quando comiam juntos na festa ágape 
G  ‘ tirai, pois,  dentre vós a esse iníquo’ 1 Co 5.13 

 

5-LITÍGIOS entre irmãos SENDO resolvidos nos tribunais gentios!1 Coríntios 6.5 

• G    “Não há entre vós sábio, nem...um, que possa julgar entre seus irmãos?’6.2-3 

o Confiraa lista de quem não vai herdar o reino de Deus, lendo 1 Coríntios 6.10 

 

6-PROSTITUIÇÃO  _ (P) o corpo é templo do Espírito Santo, 1 Co 6.18-20 

• G‘fugi da prostituição’ 1 Co 6.18 
       # Prostituir é expor para vender: trocar por dinheiro ou prazer valores éticos e morais 
G   ‘glorificai a Deus no vosso corpo’ 1 Co 6.20 

 

7-RELACIONAMENTO CONJUGALprecisava ser orientado , 1 Coríntios 7 
G   prazer mútuo: o corpo de um cônjuge pertence ao outro cônjuge  
G   não vos defraudeis ..., 1Coríntios  7.3, 4-6 
 G   se o não crente aceita conviver com  cristão, bem( remete a ( G ) 1 Pedro 3.1-6) 
       se não, que se aparte. 1 Coríntios 7.15   ( P) Deus chamou-nos para a paz 
G  ”se.…se apartar, que fique sem casar”.1Co 7.11. 
 G    ‘ se o marido morrer, fica livre para casar com que quiser, no Senhor’  7.39 

• ( P )’ quem é  casado cuida em agradar o cônjuge’  1 Co 7.33-34 

 

8-COSTUMES DUVIDOSOS devem ser resolvidos com amor, respeitando a consciência do 
mais fraco, no sentido de não escandalizar o outro. 
( P )  ‘a ciência incha mas o amor edifica’ 1Co 8.1 
G‘vede que essa liberdade não seja de alguma forma, escândalo para o fraco na fé’   8.9 

•  
 Amanhã, continuaremos . 
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Dia 04     Gabaritos na carta aos coríntios  _  parte 2 

 

   

Continuamos a examinar os GABARITOS da carta aos Coríntios: 

 

9-SUSTENTO DOS QUE PREGAM O EVANGELHO  

• G“Digno é o trabalhador de seu salário”1Co 9.14   

• # Mas que seja mesmo! Trabalho por conta própria requer disciplina: requer estabelecer 
horas de trabalho, cuidar dos interesses da igreja, não permitir interferências da vida particular 
ou de outros interesses Também é preciso não ser lerdo, não tratar de outros assuntos no 
tempo dedicado ao ministério, não abusar do privilégio de não ter patrão, mesmo porque Deus 
é patrão muito mais importante do que qualquer outro. E sabe de tudo, conhece os corações, 
tudo trará à luz para ser devidamente julgado.    
    (P )leva o prêmio quem luta conforme as regras 
G   pregando aos outros, agir de forma a não ser desclassificado’   9.27 
G   ‘correi de tal maneira que alcanceis o prêmio ‘ 1 Co 9.24 
 

10 - IDOLATRIA,PROSTITUIÇÃO, DÚVIDA QUANTO O ATUAR DE DEUS eMURMURAÇÃO 
10.1  De fato, era uma igreja complicada, havia muitos problemas a serem sanados e 
orientados  
10.2  Por serem cristãos carnais, estavam muito suscetíveis a cederem quando tentados. 

(P) Tentaçãoé tentativa do inimigo de desviar da cruz ( Mt 4)   
10.3  O inimigo ataca em áreas fracas  ou fragilizadas pelo sofrimento. (Buscar sobre 
tentaçãono site www.perolaspreciosas.com.br  ) 
        ( P ) não deixa tentar além das forças, 1 Co 10.13> 1 João 2.15-17 
        ( P ) junto com a tentação dá o escape   
G “quem pensa estar em pé, veja que não caia”; 1Co 10.12.  
G‘Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm/ nem todas edificam”1Co 10.23. 

G‘todas as coisas são lícitas mas não me deixo dominar por nenhuma’ 1 Co 6.12 

 

11-USO DO VÉU, 1Co 11.2-16> 1 Pe 3.3-4  
( P )hierarquia: homem cabeça da mulher, Cristo cabeça do homem, 11.3  e  5 
G    esposas submissas a seus maridos  
      * Trata de  costumes locais, daquela época: dizem que as sacerdotisas cultuais, prosti-
tutas, raspavam as cabeças e não usavam véu. Adotar tal costume seria se identificar com 
elas.       
Gevitar usos e costumes que possam se identificar a grupos contrários à sã doutrina.  
 
      * Corinto era uma cidade grega muito progressista e cheia de grupos filosóficos e os 
cristãos  
convertidos, traziam toda essa bagagem da qual precisavam se livrar. Equilíbrio é a ordem.  

G“Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus”  
 
      *  Cristão não cria caso: observa a lei do amor( Rm 8.29, 1 Co 13.4-7) que 
 (1) respeita a consciência do outro, (2) quanto possível tem paz com todos, (3) mostra na 
Palavra o fundamento para seu agir, (4) tem a mente aberta e coração disposto para se deixar 
instruir e (5) aceita ser  admoestado por quem Deus assim o permitir. 
 
      * Opiniões diversas sempre haverá. Cristianismo é unidade na diversidade. 
G‘procurando diligentemente guardar  a unidade no Espírito pelo vínculo da paz’Ef 4.3 
G  “todos...sintamos o mesmo (o mesmo parecer): se sentis alguma coisa doutra maneira,    
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       também Deus no-lo revelará. Mas, naquilo a que chegamos, andemos...e sintamos o  
       mesmo”. Filipenses 3.15-16 
        * Cada pessoa é única, e assim o Senhor nos trata: crescimento e maturidade espirituais 
também são únicos. Esse texto nos ensina a admitir e a respeitar diferentes níveis de 
entendimento, e a termos a mente e o coração abertos para sermos instruídos pelo Senhor.  

•  COMO? “CONSIDERA...o Senhor te dará entendimento” 2 Tm 2.7. 

Amanhãcontinuaremos  estudo dos Gabaritos na carta aos Coríntios.  

 

Dia 05     Gabaritos na carta aos coríntios  _  parte 3 

 

 

12 -SOBRE TOMAR A CEIA (1Co 11.23-33) momento solene que requer preparo 

  G  “examine-se o homem a si mesmo, e coma.”  
1- CRITÉRIOS: 
1.1-a Palavra sob a direção do Espírito. 
> não seu próprio critério, daí a necessidade de ser instruído na Palavra  
> o Espírito convence _  Não entristecer o Espírito é bom começo, Ef 4.30-32.  
Depois, o próprio Espírito Se encarrega de mostrar outras áreas que o Senhor quer tratar 
1.2-as circunstâncias: - áreas de conflito levadas ao Senhor e a 
                                        -busca da solução de Deus na Palavra.  
1.3-os irmãos que nos exortam, admoestam e discipulam. 
 
( P)  O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16.8-11     
( P)  A benignidade de Deus te leva ao arrependimento’ Romanos 2.4  
 

2-Constatado o pecado: o que não está de acordo com a Palavra 
 

3-Fala-se a verdade para Deus: confessa.  E Deus promete: 

( P )“Se andarmos na luz...o sangue de Jesus purifica de todo pecado”  

( P )  Se confessarmos... Ele é Fiel e Justo para perdoar e purificar, 1 João 1.7, 9 - 2.2 

       E, sendo necessário fazer algum acerto, assente no seu coração resolver o quanto antes. 
( G )Então,  coma !  
 

13-SOBRE DONS ESPIRITUAIS, 1 Coríntios  12 

( P )   “Há diversidade de ministérios / de operações, mas o Senhor é o mesmo’  

( P )   “Manifestação do Espírito...dada a cada um, para o que for útil”11.4-7 

( P )   “Repartindo particularmente a cada um como quer” 1 Co 1.11 

( G )que as partes se completem: que haja interdependência, cooperação, respeito mútuo, por 
entender serem todos parte do Corpo de Cristo: a Igreja. 
 

14-BUSCAR OS MELHORES  DONS, AMOR É O DOM SUPREMO, 1Co 13 

• Amor é atitude, não sentimento: 

▪  Buscar artigos: Amar é’ e “Crachá” no site ‘perolaspreciosas’ 

• Olhe para si, considerando cada uma das atitudes citadas. 
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• Por muitos anos, eu pedi: - “Senhor, dá-me...faz-me...”  Agora, Deus tem me conduzido a 
entregar a Ele o que não sou e o que não consigo fazer por mim mesma, pedindo que Ele 
opere segundo o Seu querer e poder, Fp1.6,2.13    

( P ) “O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito”  
        * Mas é processo que tem etapas (como degraus) a serem observadas, Rm 5.3-5 

•  * Justificado pela graça> esperança da glória de Deus> gloriar-se nas tribulações 

•  * Tribulações > perseverança>experiência>esperança > certeza> amor fruto do Espírito 

• *Havia muito o que regulamentar na vida das igrejas, pois o cristianismo foi verdadeira 
revolução de costumes de judeus e gentios no mundo todo.  Atos 17.6 

• Amanhã continuaremos... 

 

Dia 06     Gabaritos na carta aos coríntios  _  parte 3 

 

 

• Dando continuidade ao exame dos GABARITOS com base na carta aos Coríntios... 
 
15sobre FALAR EM LÍNGUAS NA IGREJA LOCAL 
( P ) falar em línguas constitui sinal para os incrédulos, 14.22 
 

(G ) Na igreja local, é melhor falar de modo inteligível...1 Co 14.19 

(G ) Só falar em línguas se tiver quem a interpreta, 1 Co 14.27-28 

• A orientação específica para o culto na igreja local é: 

• GÉ preferível “falar cinco palavras inteligíveis...para...instruir outros”. 
G  “Se a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos 
e infiéis, não dirão porventura que estais loucos? “1Co 14.19, 24. 

•  Dom é para servir, não para se exibir: ao expressar qualquer dom do Espírito, pergunte-
se: 
   -  A quem estou servindo? ”. “Estou me exibindo? ”  

• Andar com Deus, também requer momentos de intimidade: adoração e louvor, clamor e 
derramar do coração, a sós com o senhor.  

 

16-Sobre ORDEM NO CULTO, 1Co 14.26-40 

• * Há os que confundem liberdade com bagunça, falta de educação, e até libertinagem.  
     * Até o mundo diz: “um burro fala, o outro abaixa a orelha”. 

• Em algumas reuniões da Assembleia, ou mesmo de Condomínios, todos falam,e ninguém 
se escuta. Como exercer o princípio da concordância se ninguém ouve ninguém, se cada um 
quer falar só por falar, ainda mais quando não esclarece nada, e só complica mais o assunto?    

• A Palavra nos dá critérios: 1Co 14.33, 35, 40. 

( P ) “Deus não é Deus de confusão”1Co 14.33_   Está confuso? Pare por aí 
(G) ‘ Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa”.  

• SUGESTÕES:  
 Primeiro, clame ao Senhor expondo o que quer saber, Jr 33.3.  
Depois, busque na concordância o que a Bíblia diz sobre o tema.  
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Peça ao seu discipulador ou ao pastor que recomende um livro. 
Finalmente, converse com expert para esclarecer aquele tal assunto. 
     Mas, o melhor mesmoé expor ao Senhor sua dúvida ou o que gostaria de ser esclarecido 
     E esperar, que Ele mesmo dará a instrução no tempo certo. O Espírito ensina. 

• Sempre é bom lembrar que o diabo semeia dúvida quanto à Palavra.  

• A rebeldia do coração faz querer contornar a orientação da Palavra.  

• Antes de tudo, exponha seu coração ao Senhor e veja se tal questão é assim tão vital para 
o momento em que vive agora. Se não for urgente, se quer saber só para saber, deixe com o 
Senhor.A seu tempo, quando você puder entender, o Senhor mesmo lhe esclarecerá...  

( G )   “faça-se tudo decentemente e com ordem”   1 Coríntios 14.40 

 

Dia 07     Gabaritos na carta aos coríntios  _  parte 4 

 

 
17 -sobre A RESSURREIÇÃO, 1 Coríntios  15 

• Você imagina que a ressurreição tenha consequências práticas no seu modo de viver?  

• Sempre é maravilhoso ver como Deus é objetivo. Deus não faz divagações, não fala nada 
só por falar: não diz frases de efeito. Tudo o que Deus faz tem motivo prático. 
 

1-A ressurreição  de Jesus é fato real, constatado diversas vezes, por muitas pessoas.  

P“Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões  
PE  ressuscitou para nossa justificação” 1Co 15.5-8 

“Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé” 1Co 15.17 

“Somos os mais miseráveis de todos os homens” 1Co 15.19  

2-Interessante ensino sobre ressurreição que convém ser lido com atenção,  1Co 15.20-28, 35. 

• Em todas as épocas há os questionadores: ”alguém dirá: - COMO...? ” 

 
3-Há mais esclarecimentos sobre ressurreição, 1Co 15.36-49 

o Sobre o arrebatamento da Igreja, 1Co 15.52-54, 57 e 1 Tess 4.16.  
 

4-Para citar um texto de modo adequado, é preciso conhecer e respeitar o contexto: 

• Graças a Deus que nos dá a vitória...por Cristo”1Co 15.57.   

Sim, temos vitória concedida por meio de Jesus.  

• Mas, vitória sobre o quê? Vitória para quê? Será aquela vitória carnal de ver derrotados os 
que não me apoiam? Vitória de ver cumpridos os meus desejos?   

 
5-A vitória é dada em Cristo. 

 
5.1Vitória sobre a condenação de existirseparado de Deus  

 
5.2Vitória sobre o pecado: meio pelo qual atua o poder de me manter  separado de Deus 
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o Há consequências práticas: 

o Preciso receber o que Deus me dá em Cristo, como a salvação. 

o O que mantém você longe de Deus?  ‘Sou servo de quem obedeço’Rm 6.16Decorar 
* Podem ser coisas lícitas em lugares indevidos Podem ser coisas que não convêm, 
ou não edificam, que estão dominando você: “a quem serve se torna escravo” e 
constitui seu senhor. Há vitória pelo resgate do sangue de Jesus. 1Pe 1.18-19.  
 - As coisas já não têm mais poder sobre você: crê nisso?  

• Você não é mais obrigado a fazer o que essas coisas o obrigam: está 

• LIVRE PELO PODER DO SANGUE DE JESUS. Percebe a dualidade da libertação? Anula a 
autoridade fora de você e anula o domínio que exerce em seu íntimo. É como se uns bandidos 
disfarçados de guardas o paramno trânsito: você fica intimidado pelo uniforme, símbolo de 
autoridade, surge um certo temor no íntimo e você obedece, parando e estacionando o carro. 
Mas, chega um carro de polícia e prende, ou põe em fuga os guardas desautorizados que 
vestiam um uniforme só para roubar você. Você está livre da cilada. 

• Obs.:`e preciso Deus mostrar ao nosso coração essa tão grande libertação     prática sobre 
temperamentos, costumes e valores distorcidos do mundo. 

•  

5.3Finalmente, haverá a vitória sobre a Morte   quando ressuscitaremos para a vida eterna 

 

• Também,a ressurreição nos dá a perspectiva correta de nossos objetivos: sabemos para 
onde vamos. E, como numa escalada, vamos nos livrando de todo excesso de bagagem, que 
nos atrapalha, pesa, dificultando chegar ao objetivo de modo mais eficaz, mais leve.  
( G )desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia,  
( G )corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta,  
( G )olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé ‘  Hb 12.1-2 
 
 Amanhã, a conclusão da carta aos Coríntios! 

 

Dia 08     ‘antes trabalhe... para que tenha o que repartir com o necessitado’   Ef 4.28      

 

Conclusão de Coríntios , 1Co 16.  

• Uma situação prática, e também ensino para nós: ajuda aos necessitados de Jerusalém 
que, insensatamente haviam vendido tudo para repartir seus bens, e todos ficaram sem nada!  

• *Deus pode ter movido alguns a fazer isso, o que foi imitado carnalmente por outros; não 
captaram o exemplo de Ananias e Safira, At 5. 

 

• Ficou historicamente provado que o comunismo não funciona. Tirar dos ricos para dar 
aos pobres acaba com a economia do país pois são exatamente os ricos é que sabem fazer 
dinheiro e dinheiro faz dinheiro. Jesus disse: ‘os pobres, sempre os tendes ‘Mt 26.11_Mc 
14.7_Jo12.8 

• Tive oportunidade de conhecer um sistema de igreja auto-sustentável, em que o discipulado 
é feito ao mesmo tempo em que se dá à   pessoa desempregada, trabalho e salário, em 
pequena empresa criada para essa finalidade. Ex: padaria, artesanatos diversos, livraria, etc. 

 

• Depois destes tratados, Romanos: doutrinárioe Coríntios: normativo, vêm cartas 
direcionadas ao viver pessoal, mostrando etapas do crescimento do cristão saudável: 
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apresentados certos fatos espirituais aos quais  seguem Gabaritos de vida prática, como 
modelo de viver consequente   àquelas tremendas verdades espirituais reveladas. 

 

• Gálatas - Lei versus Graça; a solução é andar no Espírito. 

 

• Efésios - quem somos em Cristo: posição nas regiões celestiais 

 

• Filipenses - tudo contribui para o avanço do Evangelho 

 

• Colossenses- a vida ressurreta assume sua posição: assentado com Cristo nas alturas 

 

• Tessalonicenses - Olhando o futuro: qual nosso destino? 

 

• Por hora, não nos deteremos nos fatos espirituais, base para uma vida cristã progressiva, 
por ser importante considerá-los mais atentamente, à parte, o que faremos oportunamente. 

 

•  No entanto, convém apenas ler estas  cartas como uma carta, mesmo, uma por dia, como 
se você fosse um cristão do primeiro século. 

 

• Hoje, uma folga para refletir sobre os GABARITOS apresentados. 

• Conferir com sua vida, rever o que chamou sua atenção nos dias anteriores. 

• Anotar e orar por áreas que precisam da intervenção do Senhor.  

 

Dia 09     ‘Estai, pois,  firmes na liberdade com que Cristo nos libertou’   Gl 5.1 
                ‘Não useis da liberdade  (dos costumes da Lei)  para dar ocasião à carne’ 

 

GÁLATAS aborda o problema inicial de quem quer seguir a Jesus: 
A Lei, com normas e disciplina de boas obras vs Graça, pela fé na morte redentora de Jesus. 

 

A tese é: “pelas obras da Lei nenhuma carne será justificada”,Gl 2.16 

• A Lei mostra o padrão de santidade de Deus e a completa impossibilidade de ser cumprida 
pelo homem. Daí haver a Lei dos sacrifícios que apontavam para Jesus: incapaz de cumprir 
toda a Lei, mereçomorrer, que é existir  separado de Deus. 

• Mas pela fé no sangue do sacrifício, pela fé que Jesus morreu em meu lugar, Jo1.29 

sou religado a Deus, Gl 3.24 

• Deus, o Senhor do Universo,está no direito de dar Seus termos, sejam eles quais forem, 

▪ como o faz o dono de um negócio.  Rm 3.25  
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• A Cristo Jesus, Deus “propôs como propiciação pela fé no Seu Sangue”  

• “ tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e 
nos deu o ministério da reconciliação”    2Co 5.18 

• A pessoa aceita ou rejeita a proposta de Deus em Cristo. Simples assim. , 

• Bem, Cristo nos isenta das penas da Lei que determina meu comportamento. Gl 4. 

• Então, vou viver sem estribeiras, cada um como bem entende? Foi o que ocorreu no tempo 
dos Juízes, o que sempre dava em sujeição ao inimigo.  

• Certa professora dizia que ‘ser livre é fazer o que deve ser feito’. 

• Então, Deus propõe sermos libertos de tão grande fardo da Lei (Gl 1 a 4) para sermos 

• Livres do domínio do pecado a fim de vivermos do modo sensato e santo que agrada a 
Deus.  

• E o apelo é: “Estai,  pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou” Gl 5.1 

• “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” João 8.36 

▪ Afinal, livres do quê? Já sou livre: vivo no Brasil. 

• Não sou judeu: estou isento de seguir a Lei.  

• Livre da determinante íntima  do agir que separa o homem de Deus: o pecado.  

 

• “Sou livre quando nada me impede de fazer o que deve ser feito”, dizia certa professora. 

▪ O que impede o agir de acordo com o Gabarito da Palavra?  

▪ O pecado inerente  à  natureza humana! 

 

Dia 10     ‘se vive no Espírito ( diz que é salvo) anda no Espírito’, Gl 5.25 

 

 

1-EM TESE, O CRISTÃO ESTÁ LIVRE DA DETERMINANTE QUE O FAZ PECAR: 
 é o que significa:  

• “firmes na liberdade com que Cristo vos libertou” 

• “fostes chamados à LIBERDADE (livres da determinação íntima do PECADO). 

• Não useis da liberdade  (dos costumes da Lei)  para dar ocasião à carne”.  

• A verdadeira libertação íntima do pecado manifesta-se no modo como a pessoa age.  

•  O cristão vive constante dilema entre a carne e o Espírito que nele habita, Gl 5.17  

•  Certa vez, buscando resposta para esse dilema, li numa revista:  

• a carne, mesmo crucificada com Cristo, ainda grita’  

▪ é a grande lição das palavras de Jesus na cruz  

• Compete-nos ignorar os clamores da carne!  Como um telefone: deixa tocar, até parar. 

P‘   Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá’  Salmo 66.18 
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2-A SOLUÇÃO APRESENTADA É : 

P ‘Anda no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne ‘Gl 5.16  
      Então, dá  uma lista como critério para saber quais são as obras da carne,Gl 5.19-21  
      * Convém copiar, fazer lembrete, e se conferir não para ficar sob o jugo da culpa mas para     
      * levar a áreas fracas a Jesus a fim de ser liberto por Ele.  

• A seguir, contrapõeo resultado do atuar do Espírito em quem deixa Ele agir no íntimo 

• Fruto é o que brota silenciosa e progressivamente pelo agir da seiva que vem da raiz,5.22 

• Interessante é que Gálatas começa dando um resumo do Evangelho: 

• Jesus‘se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,para nos desarraigardeste 
mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai" , Gl. 1:4 

• Desarraigar é tirar com toda a raiz, sem deixar nada que volte a brotar. Está escrito que 

• Deus nos libertou do império das trevas( onde estávamos plantados e a nossa raiz recebia a 
seiva do mundo)  e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor( onde nossa raízes 
precisam começar a se nutrir de Deus para nos firmarmos a fim de darmos o fruto do Espírito) 

 
Até aí ficou mais fácil de compreender, mas minha grande questão era:  

• ‘ se vive no Espírito ( diz que é salvo) anda no Espírito’, Gl 5.25 

• COMO (?)andar no Espírito... Como sempre, a resposta estava bem lá, na Palavra. 

( por isso é muito importante ler o texto no contexto: uns versos antes e depois )Gl 5.24 

• ‘os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências‘ 

• A condição para ser discípulo: ’se quer...tome sua cruz cada dia, e siga-Me ” Lc 9.23 

• ‘se não renuncia a tudo quanto tem não pode ser Meu discípulo’Lc 14.33  

• Tais condições precisam ficar muito bem evidentes e explicadas ao novo convertido. 

➢ Buscar artigos sobre o tema no site www.perolaspreciosas.com.br 

Então, fica assim: 

> os que são de Cristo crucificaram a carne (vivo,não mais eu, Cristo vive em mim, Gl 2.20)  

> se vive no Espírito, anda no Espírito 

> não cobiçosos de vanglórias : é a evidência prática !  Ahhh!  

 

3-O QUE ISSO SIGNIFICA EM TERMOS PRÁTICOS?  

• É muito simples: andar sem cobiçarnada que o faça se sentir melhor do que os outros, sem 
você alegar nada que o faça sobressairdos demais. Sem cobiçar reconhecimento ou aplausos. 

• Quem vive querendo aparecer como o melhor, querendo ser mais do que os outros, 
irritando os outros com essa atitude, vive invejando quem recebe reconhecimento e honra.  

• À margem destes textos, coloquem um grande G! 

• Cada verso é um gabarito bem explicado de como agir em diferentes situações. Ou pode 
colocar uma seta, como no trânsito: > ‘SIGA’ à frente de cada parágrafo.  

• A palavra é muito prática. Ensina a agir. Compete-nos praticar suas diretrizes. 

http://www.perolaspreciosas.com.br/
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• Nas considerações finais, Gl 6.11-18,vale ressaltar 

• Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo pela qual o mundo está crucificado 
para mim e eu para o mundo” Gl 6.14    

• *Em Cristo Jesus, o que vale é: “a fé que opera pelo amor ( atitude de caráter)Gl 5.6.   

• “o ser uma nova criatura” Gal 6.15.  

• Sua vida vale a pena de ser vivida? Em Cristo, sim! 1Co 15.58 

• Sem ser em Cristo, todo o trabalho é vão, é apenas ‘lenha para a fogueira’, 2Pedro 3.7-8 

• ‘os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam para o fogo...os 
elementos ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão’1Pe 3.10 

 

Dia 11     ‘que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados’ Ef 4:1 acf. 

 

*EFÉSIOS REVELA FATOS QUE OCORREM NAS REGIÕES CELESTIAIS; tudo o que 
significa ser cristão, em termos espirituais. (buscar: “Quem somos  em Cristo”). 

 À salvação pela fé, seguem obras que Deus planejou para cada um: como um projeto de vida, 
e são obras boas, e não boas obras, como o mundo as entende, Ef 2.8-10 

 

1-Efésios dá uma ideia geral e prática dessas obras: lembra que 

•  “noutro tempo’ foram... ‘mas agora’, em Cristo, é diferente: liberto do império das trevas, foi 
transportado para o reino do Filho,você é filho de Deus, o Espírito habita em você, Gl 2.19,22 
 

2-Como acontece com qualquer recém nascido, o esperado é que cresça: se não crescer, não 
engordar o tanto dentro da tabela, é preciso ver o que há de errado. 

• Quem nasce, cresce e cresce por ser alimentado  e cuidado. 

• “Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não 
falsificado, para que por ele vades crescendo” (1Pe 2.2)   

• Novo convertido precisa ser discipulado!  

 

3-Salvos em Cristo fazem com que “a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos 
principados e potestades nos céus”.( Ef 3.10)  Como assim? Eles estão observando você, e 
notando a diferença que Jesus faz em seu viver. > FAZ?  

 

4-Corroborados com poder pelo Seu Espírito, no homem interior, 3.16, o resultado é AMOR: 
arraigados e fundados em amor (é atitude, lembra?)  Haverá compreensão da amplitude do 
amor de Cristo, “para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus”, Ef 3.19.  

• Outro texto que costuma ser citado fora do contexto: ’Deus é poderoso para fazer tudo... 
muito mais....’ no sentido de operar esse corroborar que resultará em compreensão do amor de 
Cristo e plenitude de Deus, no cristão,que é muito mais do que possamos pedir ou pensar! 

 

5-Cada cristão é uma célula do corpo de Cristo e, como tal, só sub existe em unidade,Ef 4 
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G  toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor”  
>  Procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz” Efésios 4.2-3.  

• Os dons são recebidos para servir  à edificação do Corpo, Ef 4.11 

• Se não edifica, não estão sendo usados para o que foram concedidos. 
 

Dia 12     > Não entristece o Espírito... > Enchei-vos...      Ef 4.30-32,  Ef 5.18-21 

 

Continuando com os Gabaritos da carta aos Efésios: 

• Santificação é prática de vida dos cristãos, exortados a não andar mais como os gentios!  

• Segue perfil dos gentios, Ef 4.17-19  
 

*SANTIFICAÇÃO É PROCESSO QUE ENVOLVE: 

1-Despojar-se do velho, dizendo ‘não’ às concupiscências(desejos determinantes) do engano 

 

2-Mas, sim, renovar o sentido ou entendimento ( a psiquê, no original) pela Palavra:  
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento...pelo culto racional,  Rom. 12.1-2  

 

3-Revestir-se do novo:  justiça e santidade, Efésios 4.20-24  

• É processo semelhante ao trato da madeira: a árvore cortada da floresta é levada à 
marcenaria onde é cortada em tábuas, todas iguais. Depois, cada uma recebe um formato 
próprio sendo tratada com lixa grossa, lixa fina e, afinal, um revestimento de tinta, verniz ou 
fórmica. Assim, 

• o cristão passa por várias fases em seu processo de santificação. E são fases agressivas: 
envolve serrar, aparar, moldar, pregar, lixar e ser revestido para, então, vir a ser  um móvel útil.  

• Santificação requer entrega e permissão a Deus de agir em cada um: “opere o que perante 
Ele é agradável”(Hb 13,21) ‘ o querer e o realizar a Sua vontade’ Filipenses 2.6 

•  

• Convém ler “A Dinâmica da Vida Autêntica” de......Ed....... 

• *Coloque setinha de > SIGA ( > ) em  4.25,26,27,28,29, 30-32  e  5.1,2,3-4,7,10-12  
 

G Copie e decore o que entristece o Espírito, 4.30-32 e 1 Jo 1.7 

➢  E confesse na hora quando se perceber tendo esses “sintomas” 

G  Copie e decore  como estar sendo renovadamente cheio do Espírito, Efésios 5.18   

• Falando (boca) louvando (coração) agradecendo (mente), sujeitando-se (relacionamentos) 
 
 CHEIO DO ESPÍRITO, VAI TOMAR O SEU DEVIDO LUGAR  

•    Na família: mulheres, maridos, pais e filhos 

• Na sociedade: servos e patrões,5.22 -6.9  

• Na batalha espiritual: fortalecido no Senhor e na força do Seu poder,6.10 

o    Entende que’ não temos de lutar contra carne e sangue... 
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o mas contra as hostes  espirituais da maldade, nos lugares celestiais” Ef 6.12   

o > Veste a armadura, 

o >Sabe manejar bem a espada do Espírito que é a Palavra de Deus,Ef6.11    

o > Mantém contato ininterrupto com a base, pela oração 

o > Cuida em dar cobertura aos que estão na frente da batalha: os missionários  

•  Estão percebendo como a Palavra é prática? 

• Não adianta exigir um comportamento externo sem a devida obra do Espírito no íntimo 

•   Atitudes e agir cristãosbrotam do íntimo sem esforço, como o fruto na planta. 

•  No entanto, há cristãos como as árvores de Natal com frutos vistosos e postiços 

 

Dia 13     ‘Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,  
      considerando cada um os outros superiores a si mesmo’  Fp 2.3 
   ‘aprendi a estar contente em toda e qualquer situação’  Fp 4.11 

 

 

FILIPENSES É MANUAL DE EVANGELISMO (buscar no site). 

• Os filipenses eram “cooperadores do Evangelho desde o primeiro dia”. 

• Tem um ditado que diz: ‘quem é, já nasce feito’ Eles cooperaram desde o primeiro dia. 

• Mesmo assim, havia uma obra no coração a ser aperfeiçoada 

• E Deus mesmo operava o querer e o realizar, Fp 1.6, 2.13 

G   > aprovar as coisas excelentes 
      > ser sinceros, sem escândalo algum até dia de Cristo 
      > cheios de frutos de justiça, 1.10  
1-A  tônica do livro é:  

     >“as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho”: Fp 1.12 

( manifesto “a toda a guarda pretoriana” Fp 1.13) 

• Animando os irmãos a falar mais ousadamente, sem temor, 1.14-17 

• Cristo estava sendo anunciado, mesmo pelos não tão sinceros 

• Testemunho pessoal de Paulo, Fp 1.19-26 

G  > portar-vos dignamente, não se espantar com os que resistem. Em relação a Cristo, 
     > “vos foi concedido... não somente crer nEle, como também padecer por Ele” Fp 1.29. 

G  > Sintais o mesmo: “nada fazer por partidarismo ou contenda”, Fp 2.1,3  

G  >“ Atente...cada qual para o que é dos outros” Fp 2.3  

 

2-Apresenta  magnífico resumo da obra de Cristo, Fp 2.5-11 ( convém considerar à parte ) 

• >“Operai a vossa salvação com temor e tremor 
P Deus aperfeiçoa a obra iniciada e opera em vós o querer e o realizar ‘ Fo 1.13 e 2.6 
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G  Fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas 

G  Ser irrepreensíveis e sinceros entre os gentios 

G  Reter a Palavra 

 

3-Seguem algumas notícias pessoais(Fp 2.19-30) é importante compartilhar notícias. 

 

➢ “regozijai-vos no Senhor... que vos regozijeis no Senhor” Fp 2.18,3.1 

Quais os motivos de regozijo indicados nesta carta? Ler com atenção a anotar  

G     ‘Ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, me regozijo’ 

•     (“pela obra de Cristo havia chegado até bem próximo da morte” Fp 2.17, 30) 

 

4-Algumas exortações:  

> GUARDAR-SE dos cães, que voltam ao vômito (os que voltam aos velhos hábitos) 

▪ dos maus obreiros, 

▪ da circuncisão: os judaizantes, legalistas 
 

5-Testemunho pessoal de Paulo, exemplo a seguir, Fp 3.4 

G  “não tendo justiça própria, senão a que vem pela fé em Cristo”3.8 

G  “Deixando as coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo” 3.13-14 

• “se sentis alguma coisa de outra maneira, ( P ) Deus vo-lo revelará”3.15 

• “a que chegamos, andemos” Fp3.16 

• Situação: há inimigos da cruz de Cristo, Fp 3.18-19   

• Atitude:“Esperamos o Salvador”... que 

( P ) transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o Seu corpo glorioso” Fp 3.20-21 

 
6-Diretrizes : colocar setinha na margem:  

• - “Estai assim firmes no Senhor”, Fp4.1 

• - Que as irmãs “sintam o mesmo”, Fp 4.2  Exorta à unidade, viver em paz 

▪ - Ajuda as duas a se entenderem, Fp4.3 

• - Regozijai-vos no Senhor: duas vezes, Fp4 ( anotar o motivo de regozijo). 

• - Equidade notória a todos, 4.5 

• - Não inquietos por coisa alguma, tudo é motivo de oração, Fp4.6 

• - Nisso pensai: aliste o que deve ocupar a mente do cristão, Fp4.8 

• - Seguir os líderes exemplares, Fp 4.9 
 

7- O motivo da carta: 
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G Paulo agradece a oferta enviada, Fp 4.10-19 ( precisamos ter o hábito de agradecer) 

G “Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. ” Fp 4.11,13 

G“ Tudo posso nAquele que me fortalece” costuma ser citado fora do contexto: quer dizer que     
        Em qualquer situação, de fome ou abundância, Paulo era fortalecido por Deus.  

• ‘Todas as necessidades supridas em glória’também é citado fora do contexto,  Fp 4.19 

• é promessa aos que suprem com fartura as necessidades dos verdadeiros servos de Deus  

 

Conclusão: Tendo passado pela cruz, ciente e se adequando à sua posição em Cristo, nas 
regiões celestiais, o cristão evangeliza!   

 

Dia 14     pacientes, longânimes, alegres. Cl 1.11 
     andar digno diante do Senhor, > agradando-Lhe em tudo 

   frutificando em toda a boa obra, > crescendo no conhecer a Deus  
   corroborados e  agradecidos  pois foram feitos idôneos, Cl 1.12. 

 

 

COLOSSENSES INTRODUZ O CRISTÃO MADURO À VIDA RESSURRETA 

*A carta aos colossenses é muito parecida com a de Efésios, só que mais suscinta. Efésios 
parece ser o plano de educação do recém-nascido filho de Deus: levando meninos à 
maturidade, Ef 4.13-14 

*Colossenses é o plano de ação seguido pelo herdeiro já crescido. *Também pode ser o plano 
de estabelecimento do reino de Deus ( discipulado) nos novos convertidos pelo evangelismo.     

• O Gabarito para os que estão nesta fase é:  

o em poder: pacientes, longânimes, alegres. Cl 1.11  

• andar digno diante do Senhor, > agradando-Lhe em tudo 

• frutificando em toda a boa obra, > crescendo no conhecer a Deus  

• corroborados e agradecidos  pois foram feitos idôneos, Cl 1.12. 

 

Segue apresentação de fatos espirituais: 

• Resumo da salvação, Cl 1.13-14 

• Belíssimo perfil de Jesus, 

• A cristãos maduros, já em fase de adoração! Cl 1.15-20, 2.3, 9-10  

 

• Sempre é bom lembrar de onde saímos, Cl 1.21  

• E o que Deus nos faz: santos irrepreensíveis e inculpáveis, Cl 1.22 

• SE permanecermos firmes na fé e na esperança do Evangelho, Cl 1.23 

GLíderes maduros compartilham dificuldades com cristãos maduros, Cl 1.24 - 2.1 
 



20 

 

* QUATRO ADVERTÊNCIAS, PERIGOSA  QUE OS MAIS CRESCIDOS  ESTÃO EXPOSTOS:  

• > Que ninguém vos engane com palavras persuasivas, Cl 2.4.  

• >Não se deixar enredar com filosofias, vãs sutilezas do mundo,2.8. 

• >Ninguém vos julgue pela isenção dos costumes da Lei, Cl 2.16 

• >Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, 
metendo-se em coisas que não viu, inchado na sua carnal compreensão, Cl 2.18-23  

 

• *É importante fixar-se em... 

• > como recebestes a Cristo, assim andai: crendo e aceitando a Palavra 

• >arraigados e sobre edificados em Cristo,  

• > abundantes em ações de graças, Cl 2.6- 

• > Estando bem cientes sobre a obra de salvação, Cl 2.11-15 

• >Experientesno processo da santificação: 

• A circuncisão de Cristo é o despojar da carne, a cruz Cl 2.11 

• Sesepultados com Cristo no batismo, Cl 2.12 

• Somosressuscitados com Cristo, assentados com Ele, nos lugares celestiais,Cl 3.1-3 

 

*FASES DA SANTIFICAÇÃO: 

1-Mortificai: prostituição, impureza, apetite desordenado, vilconcupiscência, avareza, que é    
idolatria. (P)Atrai a ira de Deus (Cl 3.5-6) Não é coisa de cristão:antes, ‘vivíveis nelas” 3.7 
 

2- Despojai-vos: ira, cólera, malícia (intenção maldosa)  maledicência, palavras torpes, bem  
                             - como de  toda a mentira, Cl 3.8-9a/ 12-14,   
 

3-Revestí-vos de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão,  
longanimidade, suportando e perdoando mesmo que tenha motivo de queixa, principalmente  
de AMOR: atitudes que revelam o caráter de Cristo sendo formando no cristão,1Co 13.4-7 
       - o vínculo da perfeição,  

• A paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, ser agradecidos.   

• A Palavra habite em vós abundantemente, para ensinar, admoestar, ser o assunto de suas 
conversas (a boca fala do que está cheio o coração, Mt 12.34-36 ). 

• Tudo quanto fizerdes, fazei... em nome do Senhor, dando graças por Ele 

• Jesus ‘para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção’1Co 1.30. 
 

*GENTE CRESCIDA SABE SEU LUGAR: mulheres, maridos, filhos, pais, servos e senhores. 
        ( colocar setinhas  em Colossenses  3. >18, >19, >20, >21, >22   e  4. >1.  

• Persevera em oração, por si e pelos outros, Cl 4.2-4 

• Anda com sabedoria para com os de fora, remindo o tempo.  

• Aproveitacada oportunidade para falar de Jesus, Cl 4.5  
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• A palavra sempre agradável temperada com sal (detém a corrupção) 

• O sábio ”discernirá o tempo e o modo”Eclesiastes 8.5 

 
*Saudações finais revelam o cuidado do líder pelos liderados: dá notícias, recomenda os 
confiáveis:éexemplo para nós, Colossenses 4.7-18    -x- 

 

Dia 15     ‘esta é a vontade de Deus, a vossa santificação’  1 Ts 4.3 

 

TESSALONICENSES ‘ESTICA’  OS OLHOS PARA O FUTURO. 
 

• Os tessalonicenses, cristãos maduros e frutíferos, apresentavam:  

G   Obra da fé, trabalho de amor, paciência na esperança em Cristo.   
 

• Haviam recebido a Palavra em muita tribulação, mas com profunda alegria no Espírito. 
* Foram exemplo para todos os féis da Macedônia e Acáia, região extensa como ....  

     * Através deles a Palavra foi espalhada muito além daquele grande território.  

     * Havia testemunho geral de 

G  “como dos ídolos vos convertestes a Deus (passado).  1Ts 9-10   

•  Para servir o Deus vivo e verdadeiro, 1Ts 9-10 

•  Para esperar dos céus a Seu Filho” ressurreto (futuro)   1 Tessalonicenses 4.16 
Obs: a salvação afeta toda a vida da pessoa: o passado, o presente e  o futuro. 
 

*EXEMPLO DE LÍDER: 
G  compartilha dificuldades, como se sente e projetos.  

• - com cristãos maduros. 1Ts 2.1 a 3.1 

• - cuidadoso, providencia consolo na tribulação, 3.2,5    

• - lembra ensinos passados, repete os ensinos. 3.4 

• - escreve,  aliviado pelo bom andamento deles, 3.7-8 

G    Amor  gera  conforto recíproco, faz serem irrepreensíveis em santidade,3.13   

G    Santificação prática, como eles já haviam sido instruídos, 4.1-12 

•  Andar como agrada a Deus, resulta em fruto cada vez mais abundante. 

G   Abster-se da prostituição, 4.4-8 

• Reforça o que já fazem: prática do AMOR, 4.9-10 

G  Acerca de vida prática: viver quieto, tratar dos próprios negócios, 

G   trabalhe com as próprias mãos: não abuse dos outros  

G    honestidade com os de fora: não é para baixar o padrão lá no mundo!   

G    não necessitar de coisa alguma: tem crente que vive precisando... 

https://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Deus/
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* PRECIOSO ENSINO SOBRE O ARREBATAMENTO, 4.13-17 

G Aplicação prática: consolai-vos mutuamente com estas palavras.  

 
*ENSINO SOBRE OS TEMPOS FINAIS:  

GPessoal: 

• > Vigia! Ser sóbrio, vestir couraça da fé e amor,  

• > Proteger os pensamentos pensando na salvação. 

• > Exortai-vos, edificai-vos (entre crescidos, há mutualidade)  
 

G  Entre eles: mostrar reconhecimento aos que ensinam. Ter paz entre si 
 

G  Para com os demais: admoestar os desordeiros, consolar os desanimados, sustentar os 
fracos, pacientes com todos, ver que ninguém torne mal por mal, verificar se todos estão 
seguindo o bem, 5.12-5  _ Colocar  setinha na margem dos versos: 5.16,17,18,19, 20,21,22 
 

*A segunda carta nos mostra que os tessalonicenses continuavam a crescer, mesmo sendo 
atribulados (ou, justamente cresciampor serem atribulados?) 1.3-4 

*ENSINO: VINDA DE JESUS, MANIFESTAÇÃO DO INÍQUO, 2TS 1.7 A 2.1 
 

• APLICAÇÃO PRÁTICA: 

• > Não vos movais facilmente em vosso entendimento 

                (Sempre houve os especuladores...) 2Ts 2.2-3 

• > Fiquem firmes no ensino recebido (agora escrito na Bíblia)2Ts 2.15  

P   Princípio: Deus consola! 2Ts 2.16-17, 3.3 

➢ “que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente” 2Ts 3.6 

➢ “se alguém não quiser trabalhar, não coma também” 2Ts 3.10 

➢ “trabalhando com sossego, comam seu próprio pão”, 2Ts 3.13   

G    Atitude com os folgados, que vivem comendo na casa dos outros: 2Ts 3.14-15 

       *Como no Éden, a questão não é o comer, ou não comer: 

 é a atitude de querer levar vantagem! 

 

 

Dia 16     orar por todos os homens e pelas autoridades, 1 Tm 2.7-8 
                          “Os homens orem em todo o lugar,  

levantando mãos santas, sem ira nem contenda 

 

 TIMÓTEO: CARTA A LÍDERES 

*À medida que os cristãos crescem na fé e no conhecimento do Senhor,  

> precisam menos de doutrinas e mais de prática na vida.  
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*As cartas a Timóteo e Tito, quase não têm nada sobre princípios espirituais, mas tratam muito 
de critérios práticos que devem fazer parte da vida do líder.  

 

*  1Timóteo 3  é texto básico como critério na escolha de líderes na igreja, 

     >  é bem explicado no livro: ‘Estatura de homem espiritual’ de Gene Gertz da Ed Vida.  
 

*No entanto, outros critérios, dados como orientação a Timóteo, servem como Gabarito aos 
líderes, para se examinarem, e a todos os cristãos, para examinarem a liderança que recebem 
de seus líderes.  
 

LÍDER CRISTÃO SEMPRE ESTÁ DE OLHO, SABE O QUE CADA LÍDER DE SUA IGREJA  ESTÁ ENSINADO 

• Adverte para que não se ensine outra doutrina, 1Tm 1.3-11. 

• Testemunho pessoal de Paulo é exemplo a ser imitado: 

• Qual doutrina? Dá uma síntese do Evangelho: “palavra fiel e digna de toda a aceitação, que 
Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores; dos quais eu sou o principal” 1Tm1.15 

• Obs.: Líder cristão recebeu e experimentou a salvação em Cristo.   

G   >milita  boa milícia (a batalha da fécf Judas  e Ef 6.12)  
      >conserva a   fé (há líderes cinicamente incrédulos!) 
      >boa consciência, só possível em quem anda na Luz - João 3.19-21, Ef 4.30-32, 1 Jo 1.7-9 
 

AO LÍDER CRISTÃO SE PROPÕE TRÊS ÊNFASES: 
 

1- Oração, 1Tm 2.1-8 

G     orar por todos os homens e pelas autoridades, 1 Tm 2.7-8  

• “Os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda”. 

•        *Esse é o padrão para homens cristãos. 

 

2-    Deus quer que todos se salvem e conheçam a Verdade 

   ( P) Jesus é o Único Mediador entre Deus e os homens, 2.3-6                          

          - deu-se a Si mesmo em preço de redenção por todos 

 

3-E  orientação às mulheres 

• ( G )  traje honesto (não de prostituta), pudor, modéstia, sem ostentação. 

• Aprender em silêncio: para se aprender, é preciso calar e ouvir 

• Não ensinar, nem exercer autoridade sobre o marido, 1Tm 2.9 – 15 

• Permanecer com modéstia na fé, amor e santificação 

• São esses os padrões que líderes cristãos devem pregar em seus púlpitos  

 
*CRITÉRIO BÁSICO PARA ESCOLHA DE LÍDERES, 1Timóteo 3 

Leia-o com atenção, observe se sua liderança preenche os requisitos e ore por eles 
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• Notar os líderes apóstatas, nos últimos tempos: dá ouvidos a espíritos enganadores, 
doutrinas de demônios, hipócritas, mentem, têm a consciência cauterizada, proíbem o 
casamento, ordenam abstinência de comida.  

• Estas são características que líderes cristãos não devem ter, 

▪ e os que as têm devem ser notados e tratados.  

• A Palavra dá critérios para que se possa discernir as situações de acordo com os fatos. 

• Bom ministro de Jesus é o líder cristão que propõe aos irmãos estes três Gabaritos4.6.   

 

Dia 17     Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino; persevera ...’ 1 Tm 4.16 

 

Dando continuidade aos Gabaritos da carta a Timóteo... 

 
LÍDER CRISTÃO ESTÁ ATENTO A TUDO O QUE ACONTECE, OBSERVAA VIDA DE CADA UM  

• Anda junto para instruir de modo prático: 

• Velhos e jovens são admoestados com respeito, e amor. 

• Viúvas: “manda...para que sejam irrepreensíveis” 1Tm 5.3-16          

• Presbíteros : os idôneos, devem ser honrados 

• Não aceitar acusações sem2 ou 3 testemunhas  

• Reprender os que pecam, 1Tm 5.17 

* Há uma palavra séria, depois destas orientações: “conjuro-te diante de Deus, do Senhor 
Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas,  
        > nada fazendo por parcialidade. 1Tm 5.21   (assim é que se faz...)  

G    Não impor precipitadamente as mãos, nomeando líderes 

G    Não participar  dos pecados alheios;  é sério! 

G    Quem tolera o pecado,  é cúmplice, tão culpado quanto o que o pratica. 
 
* INSTRUÇÃO AOS SERVOS E AOS RICOS, 1Tm 6.1-2, 17-19 
   Na realidade, cada pastor e líder cristão deveria ler estas cartas regular e sistematicamente, 
como  manual prático  até serem decorados e assimilados como forma de viver.  

 

*LÍDER CRISTÃO ZELA POR SUA INTEGRIDADE E INTIMIDADE COM DEUS:  

• “Conserva-te a ti mesmo puro! ” 1Tm 5.22  

• zela pelo que se ensina na igreja local, 1Tm 6.3   

G     perfil dos maus mestres, como critério de avaliação,  1Tm 6.4-5  

• zela por seus companheiros:  

• Tira a mação podre: “destes, aparta-te” 
 

LÍDER CRISTÃO NÃO CUIDA QUE ”PIEDADE SEJA CAUSA DE GANHO” 1Tm 6.5 
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G   não tem amor ao dinheiro, é frugal:  
G   não se deixa levar por “necessidades desnecessárias” criadas pelo consumismo! 6.6-10.  

       >“Tu, ó homem de Deus, foge destas coisas” 1Tm 6.11 

 

LÍDER CRISTÃO É EXEMPLO: segue justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão,  
                                                    - milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna: 

G  Primeiro vive, e depois _ ensina o que vive. 
 

*APELOS FINAIS: “mando-te, diante de Deus... e de Cristo... que  
>guardes este mandamento sem mácula e repreensões, até à vinda de nosso Senhor” 

>“Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às 
oposições da falsamente chamada ciência”. 1Tm 6.13, 20. 

 

Dia 18     “Fortifica-te na graça que há em Cristo”, 2Tm 2.1 
                 ‘Considera... o Senhor te dará entendimento em tudo’  2 Tm 2.7 

 

SEGUNDA CARTA A TIMÓTEO, MAIS INSTRUÇÕES AOS LÍDERES 
 

*Esta segunda carta, dá a impressão de que Timóteo estava passando por um tempo difícil,   

➢ estava precisando  ser animado, como acontece com muitos líderes, 

▪ especialmente com aqueles que lidam com pessoas. 

Obs: Há pastores de púlpito, de gabinete, administradores de igrejas, e  
         Há os pastores que cuidam das pessoas, das ovelhas do Senhor. 
 

Aos pastores que cuidam das ovelhas do Senhor  é dirigida esta segunda carta a Timóteo 

 

1-Que espírito está desanimando você, fazendo-o temer?    
( P )      Deus nos deu o Espírito de fortaleza, amor e moderação, 2Tm 1.7  

 

2- Quais dificuldades têm feito você, líder, se retrair? 

Líderes enfrentam dificuldades e também precisam ser pastoreados. 

Na maioria das vezes, a liderança fica prejudicada quando o líder basta-se a si mesmo,            

 >  aliás,  pensa que basta-se a si mesmo! 

 
G   de Líder experiente para líder em treinamento: 

> “Fortifica-te na graça que há em Cristo”, 2Tm 2.1  

             > Paulo bem sabia o que dizia, pois tinha ouvido de Deus: 

“minha graça te basta, pois Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza” 2Co 12.9   

Líder mais velho e experiente animao mais novo com suas próprias experiências! 2Tm 2.2-3 

 
*Dica de crescimento: “Considera...o Senhor te dará entendimento em tudo” 2 Tm 2.7 



26 

 

> ‘ examina tudo e retende o que é bom’ 1 Ts 5. 21     e      Jeremias 33.3 
>clama a Mim: responder-te-ei e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes’ 
  Obs.: aos sabe-tudo Deus não fala mais nada. 
 

LÍDER CRISTÃO É COMPROMETIDO 

• *Milita conforme as regras,não vai por sua própria cabeça! 2Tm 2.4-6 

• Sofre por causa do Evangelho, leva a semente chorando, Sl126.6 

• Sabe que,no Senhor, seu trabalho não é vão e  há galardão!  
 

LÍDER CRISTÃO NÃO É OMISSO, NÃO BAIXA O PADRÃO: 

• ordena que não tenham contendas de palavras, 2Tm 2.14 

• evita falatórios profanos, 2Tm 2.14, 16-17 

• rejeita as questões loucas e sem instrução, 2Tm 2.23   

 
* ÚLTIMAS EXORTAÇÕES:  

• Procura apresentar-te a Deus aprovado:não tem de quê se envergonhar, 2Tm 2.15 
> maneja bem a Palavra de verdade  

• Foge dos desejos da mocidade 

• Segue a justiça, fé, amor, paz junto com quem invoca a Deus com coração puro, 2Tm 2.22 

• Permanece no que aprendeu desde criança e com o exemplo de Paulo, 2Tm 3,10, 14-15  
 

Uma palavra muito séria: “conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus...que2Tm 4.2, 5 

>pregues a palavra, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina 

>sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista, cumpre o teu ministério” 

Dá a entender que esta foi a última carta de Paulo, antes de ser martirizado, 2Tm 4.6-22  

 
* Deus usou o zelo pela pregação do Evangelho, e cuidado amoroso de Paulo por todos os 
cristãos que precisavam ser discipulados, para deixar por escrito às instruções que a Igreja, 
corpo de Cristo, precisava seguir até à volta de Jesus.      

• Cristianismo é relacionamento pessoal com Deus, através da Palavra. 

• Cristianismo é viver consequente à salvação em Cristo.   

 

Dia 19     ‘fala o que convém à sã doutrina’  Tito 2:1 
    ‘Em tudo dar exemplo... agir com integridade  Tito 2.7-8 

Gabaritos a Tito: outro líder em formação  

A carta a Tito, outro rapaz, líder, encarregado de acertar a liderança em igreja que começava 
em Creta, tem outro tom. 

 
 LÍDER CRISTÃO SABE ADEQUAR A INSTRUÇÃO 

➢  de acordo com a pessoa, e a necessidade.  
( requer interesse e conhecimento do que se passa )  
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1-   Estabelece claramente os objetivos, Tt 1.5-6 

2-   Dá critérios essenciais para boa escolha de líderes, Tt 1.7-9 

   ( junto com 1Tm 3, são critérios observados até hoje )  

3-   Alerta quanto ao perigo: há desordenados, Tt 1.10-11,16  

      3.1    Instrui como agir com esses: “convém tapar a boca” Tt 1.11 

      3.2    >Não dar ouvidos a fábulas, nem a mandamentos de homens desviados da verdade                         

      3.3    >Mas, sim, falar o que convém à sã doutrina: 

4- Aos velhos:  serem sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência   

5- Às mulheres: idosas instruindo as mais novas... Obs.: Interessante: até Paulo, ou por ser 
Paulo, sabia que mulher precisa ser instruída por mulher. Lembrete aos líderes de casais 

6-   Aos jovens: moderados  . 

7- Aos servos: sujeitos, agradando o patrão, não contradizendo, não defraudando 

     Antes( priorizar): boa lealdade  Lembrete para os funcionários, hoje. 

 

* TITO TAMBÉM PRECISA SER INSTRUÍDO (lembrete a jovens pastores) 

1- - Em tudo dar exemplo de boas obras: agir com integridade  Tito 2.7-8 

2- - Na doutrina, mostrar: incorrupção,  gravidade, sinceridade 

3- - Linguagem sã e irrepreensível (até por causa do diabo!) 

4- - Não entrar em questões loucas... são coisas vãs, Tt 3.9 

5- - Evita o herege, depois de uma e outra admoestação. 

 

Interessante: as atitudes dos cristãos têm a ver com a manifestação da graça de Deus  

            - NÃO à impiedade, às concupiscências (determinações) mundanas.  

            - Mas, sim,ao viver sóbrio, justo e piedoso Tt 2.11-12 
              Objetivo de vida: aguardar a volta de Jesus glorificado, 2.13-14.  

              SER um povo especial, zeloso de boas obras por ter sido remido 

6- E, AO LÍDER DIZ: “Fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade” 

7- “Ninguém te despreze ( por ser jovem) ” ou: não aceite o desprezo de ninguém, 2.15  

8- LÍDER CRISTÃO ADMOESTA quanto à sujeição às autoridades, não infamar ninguém, 
                                                                     -    à mansidão com todos. 

 
 *Novamente refere-se ao viver antes (3.3) e depois (3.8) da salvação, Tito 3.5 
   >“Não pelas obras de justiça... mas, sim, pelo lavar regenerador  e da renovação do Espírito’  

9-  Nas recomendações finais, exemplo de líder: 

10- “Acompanha com cuidado... para que nada lhes falte” Tt 3.13 

11- “Para que os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras” v14 

12-  A vida do cristão reflete seu viver em Cristo!  
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Dia 20    ‘ antes era inútil para você, mas agora é útil’ Fp 1.11  
   Mudança  evidente, acertar o passado 

FILEMON 
 
Filemon é uma carta pessoal, curtinha, mas de suma importância:  

• Mostra a necessidade de se acertar o passado, por ter aceitado Jesus como Salvador. 

• Havia uma pendência legal: um escravo rouba o patrão, e foge. 

• Havia uma pendência moral: um escravo roubara a seu senhor e fugira 

• Acertarpendências do passado é essencial e evidência de salvação em Cristo 

• E também: restituir o que se deve, perdoar e pedir perdão, confessar alguma falta,  
      Esclarecer o que ficou duvidoso.   

*Há os que pensam que, aceitando Jesus e tendo nascido de novo, fica tudo automaticamente 
resolvido. Com Deus, sim. Mas há que se fazer os devidos acertos com os homens. Muitas 
vezes, é complicado. Paulo, mais uma vez, dá o exemplo de líder dedicado: envia Onésimo de 
volta com uma carta a Filemom, em que assume a dívida do escravo, e orienta como deve ser 
o agir de um senhor cristão. 

G  Líder cristão ajuda, orienta e apoia acertos do passado 

 

Dia 21    ‘ Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, 
    > para que em tempo algum nos desviemos dela’  Hb 2.1-3  
   ‘hoje >se ouvirdes a Sua voz, > não endureçais os vossos corações...’Hb 3.7-8 

HEBREUS 

*A carta aos Hebreus é um esplendoroso louvor a Jesus. 

*Seu título poderia ser: JESUS é MELHOR do que tudo o que já houve   

*Por isso, traz sérias advertências quanto à consideração ( ou desconsideração) desta tão 
grande salvação.  Ressalta a íntima relação entre as atitudes dos cristãos e o entendimento 
das coisas espirituais. Muitos textos falam sobre Jesus; um modo interessante de destacar o 
perfil de Jesusé marcá-los em amarelo: o número do verso, o verbo “és” ou sublinhando uma 
frase . E depois ir lendo, em seguida,um após o outro  
 

*Jesus é o melhor meio de Deus nos falar: “havendo Deus falado muitas vezes e de muitas 
maneiras aos pais, pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho” Hb 1.1-2 

 
Segue maravilhosa descrição de Jesus_ Colorir   Hb1.2-3 em amarelo) 

Jesus é melhor do que os anjos : herdou mais excelente nome do que eles, Hb 1.4-14  
           - recebe adoração dos anjos, “todos os anjos de Deus O adorem 

“Tu és Meu Filho, hoje te gerei” 1.4(foi gerado, não criado)   

• É   Soberano: “Teu trono subsiste...cetro de eqüidade”1.8 

• É  Eterno: “Tu permanecerás...és o mesmo, Teus anos não acabarão”    

• É  Absoluto: “assenta-Te à Minha direita até que ponha Teus inimigos por escabelo de 
Teus pés” 1.13    _Colorir: 1.4, 5(és)  6(O) 8- 9, 12(és) 13)  
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Primeira advertência  quanto à atitude do cristão: Hb 2.1-3 

>“Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, 
  > para que em tempo algum nos desviemos dela”   

( Se a palavra dos anjos, quando desobedecida, foi devidamente castigada)  
> “como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? ”.   

*Jesus, homem sem ser pecador, é incomparavelmente melhor do que o melhor dos homens. 

              _Colorir os números dos versos de Hb2.7,8,9,10,12,13,14-15,17,18 

‘Como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, 
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo...naquilo que 
Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados”.  Hb 2.14   

*Jesus é melhor do que Moisés(Hb 3.2)  Moisés, grande líder dos judeus, apenas serviu a 
Deus no Seu propósito de constituir um povo Seu entre os outros povos. Jesus, como Filho de 
Deus, veio estabelecer o Reino de Deus na Terra e nos corações dos homens, derrotando “o 
império das trevas” Cl 2.15.    _ Colorir Hb 3.1(Jesus)2(fiel) 3(digno) 6(Filho).  
 

Segunda advertência: Moisés, apenas servo, foi tão acatado e reverenciado até nossos dias: 
     ‘portanto, hoje>se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos corações...” Hb 7-8  

>“Vede:  nunca haja em qualquer de vós coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. 
   >Antes, exortai-vos uns aos outros...”Hb 3.12-14 

*Exortação motivada por fato espiritual: ser participante de Cristo.   

 

Dia 22     ‘esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha   a cair,     
        seguindo aquele exemplo de desobediência’ Hb 4.11 

                 Erro:‘vos fizestes negligentes para ouvir.’ Hb 5.12 
 

Dando continuidade aos tópicos da carta aos Hebreus... 
 

*Jesus é melhor líder do que Josué, Hb 4.8, 

“    introduz em melhor descanso do que o obtido em Canaã.  

*Depois de uma viajem, é tão bom voltar ao nosso bairro, à rua de nossa casa, dormir em 
nossa cama, ter a sensação de que –‘Aqui é o meu lugar! Aqui durmo bem!’ 

 

*Os judeus, introduzidos em Canaã, vitoriosamente por Deus sob a liderança de Josué, 
obtiveram um lugar só deles, uma pátria terrestre.  

➢ Errantes durante séculos, como deve ter sido emocionante a volta dos judeus à terra 
prometida, após a constituição do Estado de Israel em 1948!  

➢ A “pátria” do cristão é celestial: desde já somos cidadãos do céu! Na terra, somos 
peregrinos, estamos de passagem! 

➢  Imagino que chegar ao céu trará a mesma sensação da volta ao lar: Bom estar aqui! 
 

Terceira advertência: “Temamos...” Hb 4.1 

‘esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele 

exemplo de desobediência’ Hb 4.11 
 
O que pode nos impedir de entrar?  O mesmo que a eles: incredulidade!       
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E repete: “Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos corações”. Hb 4.7 –  

• As palavras e as situações podem ser diferentes, são diferentes das deles,  

• mas é o mesmo Deus Quem fala: 

• qual é a atitude do nosso coração e a resposta de nossas ações a esse falar? 

  “Quando Tu disseste: - Buscai o meu rosto, meu coração Te disse a Ti: 

“O Teu rosto, Senhor, buscarei” Sl27.8 

 

P    a Palavra de Deus é viva e eficaz...” Hb 4.12-13 DECORAR! 
                    ( por favor, ler os textos em suas Bíblias ) 

*Jesus é melhor sumo-sacerdote,  Hb 4.14,15 (colorir) / Hb 4.16  

 *Agir conseqüente:  ‘cheguemos com confiança ao trono da graça...”  

  > Paralelo com o sumo sacerdote judeu, Hb  5  Colorir  5.5, 6(és) 7,8,9,10 - 6.20 (Jesus). 
 
Quarta advertência, em forma de admoestação: 

 “porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.. 

já devendo ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar... 

- os  primeiros rudimentos...”  Hb 5.11-12     

*Que isso nunca se diga de nós! Mas, se acaso alguém foi negligente para ouvir, 
  > que assente em seu coração ser diferente a partir de hoje.  

*Jesus tem melhor sacerdócio (Melquisedeque, Gn 14.18) Hb 7.11-12 

              _Colorir Hb 7.17,21, 24,25, 26, 28 (Filho) 

*Jesus é Fiador de melhor concerto: perfeito e eterno,Hb7.22 

PERFEITO...porque o sangue de Jesus realmente tira o pecado, Jo 1.29 enquanto o sangue de 
animais do sacrifício apenas cobria os pecados. Sl 32.1  

ETERNO...pois Jesus, constituído por Deus sumo sacerdote, está vivo para sempre, enquanto 
o sacerdócio levítico era para ser exercido só até Jesus ser imolado por nós na cruz, como “o 
Cordeiro de Deus”. _ Colorir Hb 8.1,2,6(Ele).  

 

 
Dia 23     ‘Não rejeiteis, pois, a vossa confiança,  

- que tem grande e avultado  galardão’ Hb 10.35 
 > Considera a Jesus... Hb 12.2,3    > Aceita a disciplina, Hb 12.5 -7, 9-11 
 

Em continuidade aos tópicos da carta aos Hebreus: 

*Jesus ofereceu Seu próprio sangue, melhor do que o de touros e bezerros 
            _Colorir Hb 9.11 ,12,  14,  15 (Mediador).  

* Atitude conseqüente (de ter a consciência purificada de obras mortas) servir ao Deus vivo!  9.14 
 
*Jesus entrou em melhor santuário, Hb9.24 

*Ofereceu melhor sacrifício, Hb 9.25 _ Colorir Hb 9.28 / 10.5,7,9,10(corpo) 12(este)13,14 
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*Atitudes consequentes a tão grande sacrifício: Hb 10.19 

( P )“Tendo...ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus”   

• Percebem como é uma ousadia o cristão ter acesso à presença do Deus vivo?  

• Percebe o imenso privilégio que é a oração?   

• Cheguemos ...” Hb 10.22 

• Retenhamos ...”Hb 10.23  

• Consideremo-nos uns aos outros...”   Hb 10.24 

• Não deixa a nossa congregação...” Hb 10.25 
 

Quinta advertência: quanto ao pecado voluntário, 

‘se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, 
já não resta mais sacrifício pelos pecados’   Hb 10.26-31, 35  

Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão.  
 
P   ‘Minha é a vingança, Eu retribuirei, diz o Senhor,  Hb 10.30-31 
      Exorta:  lembra das lutas no início da conversão,  Hb 10.32-39 
       > não abandona sua confiança que tem grande e avultado galardão  
P   ‘se retroceder, nele não se compraz a Minha alma’ 
G    ‘nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição  
G    ‘somos, porém, da fé para a conservação da alma    
Obs:  Na Bíblia há “pontos difíceis de entender,  
         - que os indoutos...torcem... para sua própria perdição” 2Pe 3.16 
 

*Fé em Deus leva a agir, como o demonstra a  lista dos heróis da fé, Hb 11 

Agir conseqüente: 

 “portanto, nós também... rodeados de tão grande nuvem de testemunhas...” Hb 12. 

>“deixemos o pecado...” 

>”corramos com paciência a carreira que nos está proposta” Hb 12.1 

>”Olhando para Jesus...” não para os problemas ou pessoas, 12.1 

> Considera a Jesus... Hb 12.2,3 

> Aceita a disciplina, Hb 12.5 -7, 9-11 
 

Sexta  advertência: “se estais sem disciplina...sois bastardos e não filhos ” Hb 12.8 

Mais alguns GABARITOS  ( pode pôr setinhas à margem) 

>  Anime-se  (Hb 12.12)   > endireite seus caminhos, Hb 12.12 

> “Segui a paz com todos e a santificação...” Hb12.14 

>  Cuida para não ficar amargurado, Hb12.15 

>  Não ser fornicário,  nem profano como Esaú(Hb 12.16) cujo erro foi: eu quero isso agora ! 
   * Buscou saciar o apetite natural e legítimo dando emtroca o que seria bênção maior e  
eterna, mas não imediata: a primogenitura. 
* Que lição para nós! Não precisava ter feito isso: deveria ter muita comida por ali.  
 

• Jesus faz chegar a melhor monte (do que o monte Sinai, onde a Lei foi dada) 
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• Cujo acesso é feito pelo 

• O sangue de Jesus “que fala melhor do que o de Abel”Hb 12.18-23, 24 
 

Sétima advertência: “Vede que não rejeiteis ao que fala...” Hb12.25 

Atitude conseqüente: “tendo recebido um reino que não pode ser abalado, Hb 12.29-30 

>Retenhamos a graça, pela qual 

>servimos a Deus agradavelmente  com reverência e piedade”. 
 

Dia 24     ‘portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor:  
- o fruto de lábios que confessam o Seu nome’   Hb 13.15. 

Outra série de Gabaritos ( geralmente constam nos últimos capítulos das cartas)  

Hebreus 13_  Colorir Hb 13.4(Deus) 8,12 

• *Amor fraternal> hospitalidade> lembrar dos presos e maltratados 

• Venerado seja o matrimônio instituição  e o leito sem mácula (ato sexual lícito) 

• Viver sem avareza, contentes com o que têm 

• Lembrar pastores que falaram a palavra de Deus, 

• Imitar a fé que demonstraram, atentando para sua maneira de viver,Hb 13.7 

• Fiquem firmes na doutrina 
 

*Jesus nos dá acesso a melhor cidade do que a Jerusalém, Hb 13.14 
 >  Jerusalém era o centro do culto a Deus através da Lei. Mas a Lei serviu para evidenciar o 
pecado natural no homem, e o sacrifício de animais era transitório: apontava para a cruz.  
  

* Foi preciso Jesus sair da cidade, e de tudo o que ela simbolizava, para assumir o lugar do 
pecador e morrer em nosso lugar (Is.53.4-7 ) o salário do pecado, conforme a Lei, Rm 3.23. 
 
* Judeus que aceitavam Jesus precisavam “deixar Jerusalém” de modo simbólico: 
  > precisavam  deixar a velha aliança, o que seria um opróbrio aos olhos deles. 

   No âmbito espiritual, é deixar qualquer sistema religioso ou filosófico. 

*Agir conseqüente: “portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor:  
                                - o fruto de lábios que confessam o Seu nome” Hb 13.15. 

☺  sacrifício  de louvor é quando, em lágrimas, mesmo assim  louvamos a Deus  

*Um detalhe histórico: confessar o nome de Jesus podia custar a vida. Como no comunismo 
havia a saudação: - “Hi, Hitler”, no império romano o costume era dizer: - Ave César, em 
reconhecimento do imperador como senhor divino. Cristãos não respondiam - Ave César, por 
reconhecer o senhorio de Jesus em suas vidas. Isso deu margem a pensarem que os cristãos 
eram revolucionários contra o império. E foi causa de muita perseguição.      
 

 

GABARITOS FINAIS: 

> beneficência e comunicação (cristão não se isola!) 

> obedecer e sujeitar-se aos pastores 

> Orar pelos missionários _ Colorir Hb 13.20 
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*Agir conseqüente: aperfeiçoados por Deus para fazerdes a Sua vontade 

Modelo de oração “tamanho único” :serve para qualquer situação: 

“Operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo...”Hb 13.21 

*Conclusão: esta era uma carta, e era para ser lida como tal. E ainda diz:  

“Abreviadamente vos escrevi”  Hb 13.22.  

Imagino que os cristãos atuais sejam como aquelas pessoas que sofrem do coração: dão um 
passo e lhes falta o ar. É preciso fôlego para ler Hebreus de uma sentada só.  

➢ Está precisando exercitar-se mais? Leia a Palavra mais regularmente.  

 

Dia 25    Tiago: ‘pela graça sois salvos...para boas obras’ Ef 2.8 
    Gabaritos de agir conseqüente à salvação  

TIAGO, A PRIMEIRA DAS CARTAS GERAIS. 
 
*Tiago, Pedro, João e Judas foram cartas do tipo circular, para serem lidas em todas as igrejas 
locais. Devido a grande expansão do cristianismo a todo os lugares mais distantes do império 
romano, os discípulos sentiram a necessidade de uma instrução sistemática e única 
deles:colunas da Igreja incipiente,  apóstolos, discípulos de Jesus, testemunhas oculares da 
vida morte e ressurreição de Jesus, presente em Pentecostes. 

* Além disso, os acontecimentos se encaminhavam perseguições implacáveis com muitos 
sendo martirizados. Na realidade, todas as cartas forma escritas como evidência do cuidado 
de Deus em edificar a Sua igreja na época, e a cristãos  em todos os tempos.   

*Motivados por certas situações de igrejas locais, os que eram considerados colunas da 
Igreja (Gl 2.9)  deixaram suas instruções por escrito, para as novas gerações. 

*Tiago pode ser lida toda de uma vez, ou um capítulo por dia. 

* É uma carta prática: dá critérios e Gabaritos sobre vários assuntos. 

* Foi motivada pelo fato de que alguns judeus, isentos da obrigatoriedade da Lei pela 
conversão a Jesus, começarem a viver desregradamente. 
 
*Como  fora escrito aos gálatas, era preciso esclarecer:   
    > Salvação pela graça, sim. > Libertinagem, não!   

*Temos visto que ‘essa tão grande salvação‘ pela Graça, e o selo do Espírito Santo 

> trazem consigo um agir conseqüente.   
 

 

 

 

 

Vamos citar os assuntos: 

• alegria nas tentações: provam a fé. Tg 1.3-4 

• pedir sabedoria com fé, Tg 1.5-7   

• gloriar-se em valores eternos: tribulação e dinheiro passam! Tg 1.11 

• Vencendo tentações por amor a Cristo, por amar o Senhor, receberão coroa da Vida 
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• Explica a dinâmica da tentação que resulta em pecado, Tg 13-15 

➢ ‘Não erreis, toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto’  Tg 1.16-17 

          (Não errem, pensando que coisas boas vêm de vocês mesmos!) Por isso,  
          “todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar” Tg 1.19 
 

➢ rejeitar a imundícia e a malícia ( intenções maldosas ) 

➢ Receber com mansidão a Palavra “em vós enxertada” Tg 1.21  

            Agir conseqüente: “sede cumpridores, não somente ouvintes” Tg 1.22-25  

➢ Refrear a língua, Tg1.26 

➢ Sem acepção de pessoas, Tg 2.1-13    

➢ Praticar (fazer) é evidência de ser,  Tg 2.14-26  

• Adverte: “mestres...” recebem  ‘mais duro juízo”Tg 3.1   

• Uma questão muito séria: a língua,  Tg 3.1-12.  

• O sábio e entendido fica evidente pelo bom trato, boas obras, mansidão, sabedoria, Tg3.13 

• Discernindo dois tipos de sabedoria:  

Discernindo tipos de sabedoria: animal e diabólica, 3.14-16 / a que vem do alto, 3.17-18 
 

*Motivos de orações não respondidas: 

pedir mal, Tg 3.4   _   amizade com o mundo,4.4  _  soberba,rebeldia 

Solução: sujeitar-se a Deus (obedecendo a Palavra) Tg 4.7  

    Resistir ao  diabo   (não deis lugar ao diabo, Ef 4.27) 

              Chegar-se a Deus, arrependidos, Tg 4.8-10  

• Falar mal do irmão é querer colocar-se no lugar de Deus, Único Juiz,Tg 4.11-12  
                  (quem quis isso, e se deu mal ? Is 14.14)  

• A presunção de projetos humanos é maligna, Tg 4.13-17 

• *Admoestação aos ricos: Tg 5.1-6   

☺ sempre me impressiona que Deus está atento ao salário pago no dia seguinte!  

 Tg 5.4     Pv 3.28 

• *“Não digas ao teu próximo: Vai, e torna, e amanhã to darei; tendo-o tu contigo”.    
> Sede pacientes...” Tg 5.7 (pensavam que Jesus voltaria logo, e estava demorando...) 

• *Não se queixem uns contra os outros, Tg 5.9-11 

• *Não jurar, mas ser pessoa de palavra,Tg 5.12 

• *ORAR, qualquer que seja a situação, Tg 5.13-18 

• *Buscar o desviado, Tg 5.19-20 

Conclusão, não tem.   Talvez a parte das saudações finais tenha se perdido. -x- 
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Dia 26     ‘cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e  esperai 
inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo’ 1Pe 1.13 

PEDRO ESCREVE DUAS DAS CARTAS GERAIS. 

**Pedro foi  indicado por Jesus como líder ( João 21) e  
  considerado colunas da igreja primitiva, Gl 1.9 

*Escreveu as cartas como instruções gerais, cuidando de firmar na fé  
  - por causa das tribulações, época em que começaram as perseguições aos cristãos. 

➢ “Estejais por um pouco contristados com várias tentações” 1Pe 1.6 

(P) ‘nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória mui excelente  
                       2Co 4.17  ( só que, passando por elas, parecem não ter fim )  

➢ Consola, dizendo: vai passar! 

➢ Exemplo de Jesus: ‘pela alegria que Lhe estava proposta, suportou a cruz ‘Hebreus 12.2 

➢ Adverte: “Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, 
como se coisa estranha vos acontecesse” 1Pe 4.12  

*Nossa ênfase, nesta série, é aos Gabaritos(modelo de atitudes) e diretrizes 
Atitudes conseqüentes da tão grande salvação pela Graça.  

P   Obediência...resulta da santificação do Espírito pela aspersão do sangue de Jesus, 1Pe 1.2  

P   Exultação  é alegria muito intensa por causa da salvação da alma, 
      Ler  1Pedro 1.3-5 : ‘nisso exultais ...’ mesmo que no presente passem por várias provações 

     Que confirma o valor da fé e redunda em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo  

     Em Quem...exultais com alegria indizível e cheia de glória obtendo o fim da vossa fé: a 
salvação da vossa alma’   1Pedro 1.8.   _Sobre a salvação  ler 1 Pedro 1.10-12 

☺  Fico me perguntando quão forte impacto teve o Evangelho naquelas vidas para provocar 
tanta exultação. Onde está a alegria da salvação em nossos dias, no Evangelho de hoje? 

G  CINGINDO OS LOMBOS DO VOSSO ENTENDIMENTO. (1Pe1.10-12)   

( cingir-se era puxar a saia de trás para frente, entre as pernas, fixando a ponta ao cinto        
a fim de deixar as pernas livres para correr e para fazer o serviço que fosse necessário)   

portanto...1.3 

>  sóbrio       > espera inteiramente na graça      > obedece  
 > não se conforma com antigas concupiscências (dic) cobiça de bens materiais  

                                                                                         - e anelo de prazeres sensuais. 

➢ Ser santo: separado do pecado, separado para Deus em toda a maneira de viver. 

➢ Anda em temor  a Deus( respeito) devido grandiosa salvação: ler 1Pe 1.18-21 

➢ Purifica a alma na obediência à verdade, 1Pe 1.21  

➢ Ama ardentemente uns aos outros com coração puro devido  regeneração, 1Pe 1.23-25 

➢ Despoja-se de toda malícia (intenção maldosa)engano, fingimento, invejas, murmurações. 

➢ Deseja ardentemente ser instruído na Palavra, como nenê chora querendo mamar, 2.2 
Obs: muito interessante notar como a exortação a comportamentos é devido a fatos 
espirituais concernente à salvação. Ao entendimento espiritual segue agir correspondente 
Impossível requerer o agir sem ter havido prévio entendimento dos fatos espirituais. 
 

➢ Chega a Jesus... a Pedra angular, 1 Pedro 2.4-8  ( quem somos, antes e depois, 9-10) 
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➢ Abster-se de concupiscências carnaisque fazem guerra contra a alma, 1Pe 2.11 

➢ Manter procedimento exemplar no meio dos gentios, 2.12 

➢ Sujeitos a toda ordenação humana 

➢ Honra a todos. Ama os irmãos. Teme a Deus. Honra o rei.1Pedro 2.13-17 

G    aos servos: submissos2.18 _  Motivo: 2.19-20 _ Cita exemplo de Jesus, 2.21-25  
 

G    às mulheres: submissas, ganham marido sem palavras, pelo porte, 3.1-6 

G   aos maridos: igualmente submissos, viver a vida comum do lar com entendimento, 3.7 
        Adverte: ( P ) para que não se interrompam as vossas orações  
 (deveria ser exaustivamente repetido aos homens, especialmente antes de qualquer reunião 
administrativa da igreja a fim de evitar que lideranças sejam exercidas na carne em vez de sob 
a direção do Espírito Santo)     

Dia 27     ‘Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, 
                ‘estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa 
                 -  que vos perguntar a razão da vossa fé’ 1 Pe 3.15 

➢ Exorta à unidade no Espírito: todos de igual ânimo, compassivos, amando, misericordiosos, 
afáveis, não tornar mal por mal, ou injúria por injúria, antes bendizendo 

 
PARA   ISTO  FOSTES CHAMADOS, 1Pe 3.9 

➢ Refrear a língua do mal, não falar engano, 1Pe 3.10  

➢ Apartar -se do mal, fazer o bem, buscar a paz, e segui-la, 3.11 

➢ Santificar a Cristo como Senhor, no coração, 1Pe 3.15   

➢ Estar  sempre preparado “para responder com mansidão e temor  
>  a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós”3.15  

➢ Ter boa consciência (vem pelo andar na luz, 1Jo 1.7, Hb 9.14) 

➢ Armar-se com este pensamento: 

       Cristo morreu por mim, eu morri em Cristo para o pecado, 1Pe 4.1(defunto não reage) 

➢ Não viver mais segundo concupiscências dos homens, (Basta!4.3-5) 

       Mas, sim,  viver segundo a vontade de Deus, 1Pe 4.2  

➢ Ser sóbrio e vigiar em oração, 4.7 ( Falta pouco: o fim de todas as coisas está próximo)   

➢ Acima de tudo ( é prioritário) ardente amor uns para com os outros 

(não é acobertar pecados, mas, sim, cobrir (não revelar ) multidão de pecados ) 

➢ Hospitaleiros, sem murmurações ( do tipo: ‘Como come!’ Que chato  Não vai embora? ) 

 (era comum viajante hospedar-se na casa de conhecidos, de irmãos, até de estranhos) 

➢ Servir os irmãos com o dom que Deus lhe deu. ( ver sobre dons,  1Pe 4.11) 

➢ Alegrar-se na provação (motivo: 1Pe 4.12-14, 16-19)  

➢ Não padecer como homicida, ladrão, malfeitor ou enxerido, 1Pe 4.15 

Aos presbíteros: apascenta o rebanho de Deus! com cuidado,  
                            não por obrigação, mas de bom coração, sem.… ganância. 
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                            Ânimo pronto (Precisa de mim? É para já!)  Sem dominar, mas servir!  
        Incentivo: há uma coroa de glória, 1 Pedro 5.4 

Aos mancebos: submissos aos mais velhos, 5.1 
 

A  todos:  sujeitos uns aos outros  (interessante ver a lista das mutualidades) 

 

 Saiba+  http://www.raizdedavi.com/2014/01/os-25-mandamentos-reciprocos.html 

➢ Humildes (motivo: sujeitos a Deus) 1Pe 5.5-9 

➢ Lançar sobre Ele toda a ansiedade ( promessa: Deus tem cuidado de vós,  5.7) 

➢ Ser sóbrios, vigilantes (motivo: o diabo anda redor busca a quem tragar ( quem dá brecha)  

➢ Resistirao diabo, firmes na fé (não é só com você)  1 Pedro 5.9   

 
Na segunda carta de Pedro, a ênfase inicial é 

* Conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor, 2Pe 1.1-8   
 

Atitudes conseqüentes: diligência, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, 
      amor fraternal e caridade (se nâo, é cego!) 2Pe 1.9   

A carta expressa o cuidado de Pedro pela firmeza na fé. 

➢  Cada vez mais firmes no Evangelho, 

 Porque fazendo isto, nunca  jamais tropeçareis  .2 Pe 1.10 
 
De olho nos falsos profetas, 2Pe2 (Perfil:2.1-3,10,12-15,18-19)   

➢ Exorta a considerar o que foi dito nas Escrituras,  2Pe 3.2 

➢ De olho nos escarnecedores, 2Pe 3.3-4  

➢ Alerta: a terra está entesourada para o fogo: elementos e obras se desfarão, 2Pe 3.5-10,12 

➢ Por isso, “que pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade” 2Pe 3.11. 

➢ Aguardando e e apressando-vos para a vinda...”2Pe 3.12 

➢ Procurem ser “achados imaculados e irrepreensíveis em paz” 3.14  

➢ Guardar-se de ser enganado e descair da firmeza da fé, 2Pe 3.17 

➢ crescer na graça, no conhecimento do Salvador, Senhor Jesus Cristo.=x= 

 
 
 

 

Dia 28     Critérios de avaliação: sugestão de siglas   1 João 1-4 

CARTAS DE JOÃO 

*João se apresenta como testemunha ocular da vida de Jesus, 1Jo 1.1-3 

As cartas de João não trazem gabaritos de atitudes, mas  

> trazem atitudes que servem de CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO para se saber quem é quem. 

http://www.raizdedavi.com/2014/01/os-25-mandamentos-reciprocos.html
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☺ interessante garimpar os textos agrupando os iguais: 

          Pode pintar o número do verso em cores diferentes:  

Quem ( azul )  diz / dizem  ( verde)    nisto ( marrom)    sabemos ( roxo) 

            G ( gabaritos)        Vermelho para textos importantes 

 

Quem diz ter comunhão com Deus e andar em trevas, é mentiroso,1.6 

Quem pratica a verdade, anda na luz, é purificado dos pecados, 1.7 

Diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo, é mentira, 1.8 

(P)Confessar os pecados (cada pecado) é o meio de ser perdoado, 1.9 

Diz que não peca, faz Deus mentiroso, a Palavra não está nele 

 

“NISTO SABEMOS que O conhecemos”: guarda os mandamentos, 2.3 

“NISTO SABEMOS que estamos nELE”: guarda a Palavra, 2.5  

Diz  que está na luz e aborrecer o irmão está em trevas, 2.9 

 

Quem ama o irmão está na luz, nele não há escândalo, 2.10 

  ( G )Saíram de nós, mas não eram de nós: não são todos de nós, 2.19 

( G )Negar que Jesus é o Cristo, é mentira, 1João 2.22 

é...  Permanecer na Palavra é permanecer no Filho e no Pai, 1Jo 2.24,29 

 

 SABEIS que Deus é Justo: quem pratica a justiça é nascido dEle 

O mundo não conhece (aceita) o cristão por não conhecer Deus, 3.1 

 

(SABEMOS que ( P )quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, 3.2) 

 

Quem tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, 1Jo 3.3   

Quem permanece em Jesus, não vive em pecado, 1Jo 3.  

Quem vive em pecado, não conhece a Jesus 

Quem vive em pecado é do diabo, 3.8-    
 

(P) “para isto o Filho de Deus, Se manifestou, para desfazer as obras do diabo”. 

 

Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: 3.10,  

>na sua atitude para com o pecado! 3.9,  
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Quem não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. 

SABEMOS que passamos da morte para a vida por amar os irmãos, 3.14 

 

Quem não ama a seu irmão permanece na morte. 

  (G)“Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida” 1João 3.15  

Nisto  se conhece o amor, em dar a sua vida pelo outro, 3.16 

Nisto  conhecemos que somos da verdade”: 

▪ amar , não apenas  por palavra, mas sim,  por atitudes, 1Jo 3.17-18. 

 

Dia 29     Critérios de avaliação: sugestão de siglas   1 João 3-5  _  2 e 3 João   

 

 Em continuidade aos tópicos das cartas de João: 

 

SABENDO que se nosso coração nos condena, Deus é maior, 1Jo 3.20 

▪ Se o coração não condena,  “temos confiança para com Deus” 3.21  

 

Quem guarda Seus mandamentos e faz o que é agradável à Sua vista 

▪ Recebe o que pede 

Quem guarda os Seus mandamentos está nEle, e Ele nele, 3.24 

 

“Nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos deu” 

“Nisto conhecereis o Espírito de Deus: 1Jo 4.3 

 

( G)“Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne”,  

▪ Se não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus 

 

Quem é do mundo, é ouvido pelo mundo, 1Jo 4.5   

Quem é de Deus, ouve os cristãos, 1Jo 4.6 

( G )“Aquele que não é de Deus, não nos ouve” 

 

Nisto conhecemos o espírito de verdade e o espírito do erro” 

>Qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, 1Jo 4.7 

>Ama quem recebeu Jesus, enviado pelo amor de Deus, 1Jo 4.9-11   

Quem não ama não conhece a Deus“Deus é amor” 1Jo 4.8, 13,  
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Nisto conhecemos que estamos nEle e Ele em nós: deu Seu Espírito,  

 

 “Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, 1Jo 4.15 

 “Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus” 5.1 

 

Quem ama a Deus, ama ao que foi gerado por Ele, 1Jo 5.1 

 

“Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,  
  > quando amamos a Deus e guardamos os Seus mandamentos” 1Jo 5.2   

“Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho” 5.10 

“Quem a Deus não crê, mentiroso O fez” 1João 5.10 

“Quem tem o Filho tem a vida, quem não... não tem a vida” 1Jo 5.12 

(G)“se alguém vir pecar a seu irmão...orará” 1Jo 5.16  

 

Todo ( quem é)  nascido de Deus não vive pecando; 

O que (quem) de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo  

   (e o maligno não lhe toca) 1 João 5.18 

 

“SABEMOS que somos de Deus e que todo o mundo está (jaz) no maligno” 1 Jo 5.19  

“SABEMOS que já o Filho de Deus é vindo e  
            “       que nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro... 

                    (que) no verdadeiro estamos, em Jesus” 1 Jo 5.20 

Quem “prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus:  

Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao Filho”   2 João v 9  

Quem: “se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina (dizendo-se cristão) 
 ( G )  não o recebais em casa, nem o saudeis.  

Quem o saúda tem parte nas suas obras más ” 2Jo v10-11  

 

“Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus!  3 João  v11  

 

Dia 30    Judas: perfil dos hereges, atitude com o diabo, Gabarito aos cristãos    

 

JUDAS  

A carta de Judas é bem curta; foi escrita por quem se apresenta como servo de Jesus e irmão 
de Tiago (eles não eram irmãos de Jesus, de fato, apenas foram criados como irmãos) 
 

O motivo é batalhar pela fé uma vez dada aos santos, v3-4 
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A causa é que alguns estavam convertendo em dissolução a graça de Deus 

 

G1  Perfil dos hereges: a Bíblia também dá características de atitudes inaceitáveis em cristãos 
verdadeiros, dando critérios para saber com quem se está lidando:Judas 4,8,10     
 
*convertem em dissolução a graça de Deus. > Negam a Deus. > Contaminam a sua carne.  

 > Rejeitam dominações. > Vituperam dignidades. 

 > Dizem mal do que não sabem   e se corrompem no que sabem. 

 > Banqueteiam-se com os cristãos, mas apascentam-se a si mesmos, sem temor ( a Deus)  
 

>  São inconstantes como nuvens, infrutíferos, desarraigados, v12  

por não se firmar na Palavra, nem no fundamento que é Cristo, 1Co 3.11 

(às vezes, entende-se melhor o sentido de uma palavra ou situação observando-se o oposto: “  
 Os fiéis tem  seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite.  

    > Será como a árvore plantada junto a ribeiros” Sl 1.2-3 ) 
 

*“Escumam suas mesmas abominações”v13   ( para cozinhar ervilha partida, seca, não se 
pode pôr em panela de pressão, pois sobe uma espuma quando a água ferve: precisa ir sendo 
tirada, até não espumar mais) 

 

*São murmuradores, queixosos de sua sorte, andam segundo suas concupiscências, sua boca 
diz coisas mui arrogantes, admiram as pessoas por causa do interesse (v16)  

* Escarnecedores, causam divisões sensuais, v19  > Não têm o Espírito 

* Dá exemplos de juízos de Deus, v 5-7 
 

G2 Atitude ao se enfrentar o diabo: O Senhor te repreenda!  v9 
 

G3 Exorta os cristãos: 

      Edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, v20 

      Orando no Espírito e conservar-se no amor de Deus,v21-23 

      Esperar a misericórdia de Deus  e  apiedar-se dos duvidosos, 

      Salvar alguns  e  aborrecer até a roupa manchada de carne.   
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Dia 31     Apocalipse: recado de Jesus  à  IGREJA de todas  as  épocas 

Jesus Se apresenta  ressurreto e glorificado;  não é qualquer um Quem fala.  

Jesus diz: conheço a tuas obras ...( umas aprovadas, outras nem tanto)   

Jesus diz : - “Tenho, porém contra ti...”    

Jesus diz: arrepende-te... 

Jesus orienta como fazer para corrigir a situação 

Jesus promete galardão ao vencedor 

Conclui  com apelo:“ Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”  

 

APOCALIPSE 

Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. 

 Mas nosso assunto é o Gabarito da Palavra: então, para a Igreja, Jesus, o Verbo, diz...    

( todas as mensagens às igrejas locais seguem um mesmo esquema ) 

 

•  Jesus Se apresenta  (repete uma das características com que Se apresentou, Ap 1) 
     >  ressurreto e glorificado;  não é qualquer um Quem fala.  

• Jesus diz: conheço a tuas obras ...( umas aprovadas, outras nem tanto)   

• Jesus diz : - “Tenho, porém contra ti...”    

• Jesus diz: arrepende-te... 

• Jesus orienta como fazer para corrigir a situação 

• Jesus promete galardão ao vencedor 

• Conclui com apelo:“ Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas”  

 

*Temos visto muitos Gabaritos de atitudes consequentes da tão grande salvação que Jesus 
conquistou na cruz a todo o que crê e a aceita.  João 1.12e Efésios 2.8-10 decorar 

*Cristão verdadeiro é o que creu e aceitou essa salvação, tendo sido feito filhos de Deus.   
*Para estes, aos cristãos verdadeiros é que são dirigidas tais palavras: 

“De vós amados...esperamos coisas que acompanham a salvação”Hb6. 9 

*Exorta: ‘examine-se o homem a si mesmo’ especialmente antes de tomar a Ceia. 1Co 11 
 

Quem andou conosco, CADA DIA, agora já sabe o Gabarito da Palavra. E que não seja 
motivo de desânimo, nem de legalismo; mas de verdadeira busca do conhecimento de 
si mesmo, de arrependimento nas áreas em que o Espírito for tocando em sua vida, de 
entrega das impossibilidades, e de sempreorar:   
- Aperfeiçoa a obra começada em mim. Fp 1.6 

- Opera em mim o querer e o realizar a Tua vontade, Fp2.13 

- Opera em mim o que perante Ti é agradável, Hb13.21 
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Louvado seja o Senhor, cujas misericórdias “são a causa de não sermos consumidos...novas 
são cada manhã”Lm 3.22-23.  –x- 

 

☺ 

invoco teu nome, Senhor,  digno de louvor e fico livre dos meus inimigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


