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 Nota introdutória 
*Tendo sido explicado  as Escrituras e o plano da Salvação em Cristo, é tempo 

de se começar a conhecer detalhes do significado dessa salvação: é o foco do 
conteúdo desta revista . 
  
 
 
INICIANTES  
 

lição 01  VOCÊ  AMA  A  DEUS ?  
 
*O verdadeiro amor evidencia-se na prática _ Rm 5.8 
 
1- Deus prova Seu amor...em que Cristo morreu por nós,  
# sendo nós ainda pecadores  
2-Outra prova de Seu amor são as Escrituras  
Através da Bíblia, Deus Se revela, conta como Ele é... o que pensa e gosta.  
Pode-se conhecer critérios, princípios, gabaritos de atitudes e muito mais 
 
3- O verdadeiro amor requer reciprocidade . 
.Amor não correspondido faz sofrer tanto ! ...Jesus disse:  
‘Se alguém Me ama, guardará Minha Palavra’ . João 14.23 Como alguém pode 
guardar o que nem sequer se importou em tomar conhecimento ?  
 
4- A primeira prova de amor a Deus é ler a Bíblia. Mas será que é ler só por 
ler ? Algo do tipo “entra por um ouvido e sai pelo outro”? O que vc sentiria se 
fosse amado só por “obrigação” ? 
 
5- Amor se ensina / se aprende –sabia ? Muitos não sabem expressar amor 
porque não tiveram quem os ensinasse, por não terem tido quem os amasse 
de verdade. O amor se ensina enquanto se caminha junto . Por exemplo: amar 
é acompanhar o passo de uma criança, em vez de ir puxando-a pelo braço 
 
O amor também é evidência entre os cristãos , João 13.35 Por isso, desejo 
caminhar junto com você, encaminhando-o pelas Escrituras, como um guia 
turístico que, ao levar em passeio por cavernas, vai direcionando a lanterna 
aos pontos mais bonitos, interessantes ou importantes, de modo que, ao sair, o 
turista esteja maravilhado ! 
Convido vc a “passear” comigo pela Bíblia, copiando ao menos UM versículo 
por dia,dos que serão apresentados nos estudos que faremos juntos. Talvez, 
no começo,você terá que prestar um pouco mais de atenção por estar 
“andando” onde nunca esteve antes. Pode até já ter passado por lá, mas 
ninguém o orientou, direcionando seu olhar para as belezas escondidas.  
* Um guia experiente sabe mostrar onde colocar o pé e em que direção olhar 
para se obter o máximo daquele “passeio”.  
Depois de um tempo, com certeza, irá se maravilhar !  
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*Seguem versículos que serão os primeiros degraus dessa nossa 
maravilhosa aventura através da Bíblia: circunde o número do versículo 
ocm lápis preto deponta bem fina.  
Leia e copie como bem lhe parecer ( há os que gostam de copiar alguns de 
uma só vez)  
João 2. 5 e 22, 5.24, 6,68, 8.31-32 + 37, + 47  
João 10. 27 – 28, 12.47-48, 14.21 + 26, 15.7 + 20 ☺  
INICIANTES 

Lição 02  Aceitei a Jesus ... PRONTO!  
É assim com você ?  
Aceitou a Jesus, foi batizado, freqüenta a igreja regularmente ... 
Pode ser que até já exerça um cargo ! PRONTO ! 
Como é na vida ? 
Fiz vestibular, passei : PRONTO !  
Já fiz a matrícula PRONTO ! 
Arranjei um emprego PRONTO ! 
Fui promovido PRONTO ! 
C A S E I ( oba! ] PRONTO ! Não é assim !  
Não mesmo ... 
 
Todas essas situações representam etapas vencidas, fatos consumados mas, 
para terem sentido e representarem algo efetivo em nossas vidas,é necessário 
compromisso, fidelidade e adequar-se a elas, sem desistir. Em cada uma 
dessas situações, há uma pergunta implícita:  
>  e AGORA ? 
 
 FILHO de Deus diz : ACEITEI a JESUS... e AGORA ?  
- Aqui estão mais alguns “degraus” para prosseguirmos em conhecer ao 
Senhor através de Sua Palavra: 
2ª feira:  Gálatas 1. 21, 
3ª.feira   Efésios 5.8 
4ª feira   Filipenses 1.20,  
5ª.feira   Colossenses 1.21  - 2.13 - 3.1-2 + 5 + 7-8 + 9-10 + 12-14  
6ª feira   1 Pedro 2. 10 e 25, 4.3 e  7.18 
 
 Sugestão  
Comprar um caderno espiral, “espetar” uma caneta no arame, deixar junto com 
a lição impressa e da Bíblia em um lugar à mão. Achar o livro na Bíblia e 
deixar um marcador à vista.Quanto mais facilitar,mais incentivo terá para criar 
o hábito de copiar, ao menos, UM versículo por dia. Isto é uma evidência 
prática de que estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. 
SE DEUS NÃO FOR O PRIMEIRO EM SEU TEMPO,  
NUNCA O SERÁ EM SUA VIDA ☺  
 
*Convém sempre ler o texto no seu contexto, isto é, ler umas linhas acima e 
outras abaixo das referências indicadas para ter a noção correta do que o 
autor quis dizer.          Copiar só as palavras essenciais à idéia. ☺ 
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INICIANTES  

lição 03   ACEITAR JESUS, é agir do homem  
 
1- precisa ...ACEITAR OS TERMOS DE DEUS 
O homem é pecador Rm 3.23, 10.18 portanto, eu sou pecador.  
☺ Entenda-se pecador como RAÇA; ex:japonesa, branca, indígena,negra  
RAÇA são traços característicos herdados dos pais e Independe de posição 
social, cultura, religiosidade ou de suas ações # sejam elas boas ou más.  
Assim, cada ser humano é pecador : nasce com a capacidade inata de pecar 
1 .1 Está sob a ira de Deus João 3.36 
1 .2 Caminha para a perdição eterna Mt 7.13 
1 .3 Precisa da salvação em Jesus At 4. 12, João 1.12 
 
2- precisa ... CRER NO NOME DE JESUS 
2 1 Senhor pois é Soberano do Universo, Hb 1.1-3 
Autoridade a ser obedecid, Rm 14. 9  
2 .2 Jesus ( Mt 1.21) o nome da única pessoa, depois de Adão, que não 
pertenceu à raça de pecadores pois foi gerado pelo próprio por Deus- Seu Pai. 
Digamos que Maria foi a primeira “barriga de aluguel”. Jesus precisava nascer 
de uma virgem para não ter contaminação com a semente (sêmen) de um 
pecador. Jesus era homem como Adão antes da queda e mesmo tendo sido 
tentado, em tudo, como homem, viveu toda a sua vida sem pecar Hb 4.15  
2 .3 Cristo é o Descendente prometido em Gn 3.15 que veio na plenitude do 
tempo ( Gl 4.4) para esmagar a cabeça da serpente, Cl 2.15 
 
3 precisa...CRER NO SANGUE DE JESUS_ Rm 3.25 
- Todo o sangue de Jesus que caiu sobre a terra, clama perante Deus _  
João 19.34 Gn 4.10, Hb 9.14, Rm 3.23a Gn 2.17  
Este é o sangue do único homem sem pecado, morto indevidamente pois 
“a morte é salário, o pagamento combinado a receber pelo pecado .Sem 
ser pecador, Jesus morreu como nosso substituto, 
João 1.29, Isaías 53. 4-6, 1 Pedro 3. 18 Mt 7.7  
No entanto, cada um precisa dizer a DEUS :- Eu creio ... Eu quero ...  
 
em Cristo somos ... Justificados, Rm 5. 9 - Remidos, Ef 1.7 , Cl 1.14  
Aproximados de Deus Ef 2. 13  
Justificados pelo sangue da aspersão, Hb 12.24, 1 Pe 1.2 
Resgatados 1 Pe 1. 19- 20 - Lavados e Alvejados, Ap 1.3 e 7.14 
Comprados para Deus Ap 3.9  
em Cristo temos Paz e Perdão _ Cl 1.20, Hb 9.22 (20) 
Podemos entrar no santuário da presença de Deus, 
- sem sermos sumariamente consumidos, Hb 10.19 ☺ 
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INICIANTES  
 

Lição 04 NASCER DE Deus (NVI) é agir de Deus  
 
 
 
Salvação tem dois aspectos assim como UMA moeda tem duas faces.  
Para ser válida , precisa ter os dois aspectos assim como a eletricidade precisa 
ter os dois polos: positivo e negativos para funcionar  
 
Nascer independe de quem nasce. Nasce quem foi gerado fisicamente pelo 
homem, João 1.13 E, espiritualmente, nasce de Deus quem foi gerado de novo 
(regenerado) pela Palavra (1 Pedro 1.23) e pelo Espírito Santo  
 
O nascimento físico ilustra o nascimento espiritual, João 3.3, 5, 7  
 
-Nascer é passar a viver nesta Terra e neste mundo ( sistema de valores) 
Mas o bebê já existia há nove meses antes... É criatura de Deus _ Sl 139.13 
 
-As pessoas existem sem Deus, separadas de Deus Rm 3.23 
-Mortas, no espírito, pois não têm a Jesus que é a Vida _ 1 João 5. 112 
-Existem em trevas, pois Jesus_ a Luz _ não está nelas _ João 1.4 / 12. 46 
 
Somente quando alguém crê e aceita a Jesus é feito filho de Deus, Jo 1.12 
 
1- Já existia antes, mas SAI do seu “mundo” _ Is 49.9 a, 2 Co 5.17 
...........................[como o nenê sai do útero] 
2-ROMPE com o sistema que mantinha sua existência_ Rm 11.24 a, Sl 1.1 
.........................[ como é cortado o cordão umbilical] Ef 1.13  
 
3- é SELADO com o ESPÍRITO SANTO, como o ar inaugura os pulmões  
Obs_ antigamente, para oficializar algum comunicado , o rei carimbava seu 
anel sobre cera derretida pingada sobre o documento: era o selo do rei .  
Seria hoje como registrar um documento em cartório..Negócio fechado, posse 
garantida [como o umbigo, quem nasce, tem.] 
 
4- é LAVADO da sujeira que trouxe de seu antigo mundo _ Tito 3.5  
Exatamente como é preciso limpar aquela ‘gosma’ com a qual todo nenê nasce  
 
5- NASCEU pois , como se diz, a mãe deu à luz, trouxe ao mundo o nenê . 
que já existia dentro dela 
Deus nos libertou do império das trevas e 
Nos transportou para o reino do Filho do Seu amor Cl 1.13 ☺ 
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INICIANTES  

Lição  05  QUEM é JESUS _ um pouco mais sobre Jesus  
 
Quem Jesus é ...? Ele é a expressa imagem do Ser de Deus Hb 1.1-3  
> Havendo Deus antigamente falado...pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho 
 
Você conhece realmente Jesus ?  
Temos ouvido falar de Jesus, mas Ele quer Se revelar a nós pessoalmente 
Cristo é o Descendente prometido em Gn 3.15 , Cristo é o centro da História e 
de TODA a revelação de Deus - através das épocas e dos livros da Bíblia  
 
Jesus veio personificar as atribuições de Jeová.  
Jeová- Jireh = O Senhor que provê Gn 22.8-14 Jo 1.29, Rm 8.32  
Ele nos proveu Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo “  
Como não nos dará junto com ele, todas as coisas? 
Jeová- Rafa = o Senhor que me sara , Ex 15. 26  
Jesus, que “levou sobre Si nossas dores” e  
“pelas Suas pisaduras fomos sarados” Is 53.5 
Jeová- Nissi = o Senhor minha bandeira, Ex 17.15 
Jesus “sempre nos conduz em triunfo”, 2Co 2.14  
Jeová- Shalom = o Senhor, minha paz _ Jz 6.24 
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou” Jõ 14.27 / 
Jesus “é a nossa paz” Ef 2.14 
Jeová – Raah = Jesus, o bom Pastor , Sl 23.1 e Jo 10.10 
Jesus cuida das ovelhas, dá-lhes tudo o que precisam:  
proteção, aconchego, alimento, cura, direção,amor 
Jeová- Tsidkenu = minha justiça Jr 23.6, 33.16 , Is 61.10, 1Co 1.30  
“...cobriu-me com o manto de justiça” Jesus ”se nos tornou...justiça”  
Jeová- Shamá = o Senhor presente, Ez 48.35  
( Espírito Santo , João 14.16-17) 
Jesus, “Emanuel, Deus conosco” Mt 1.23 
Jeová-Sabaóti = o Senhor do Exércitos, Mt 28.18, Hb 1.1-3 
“toda autoridade Me é dada no céu e na terra”  
* Por isso Ele veio : para ser tudo o que precisamos, mas é preciso você 
recebê-lO: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome’ João 1.12 
Quem crê em Mim, como diz a Escritura, João 7.38  
Note que não é crer de qualquer jeito, nem do seu jeito: e como diz a Bíblia 
> Precisa ler a Bíblia para conhecer JESUS  
Jesus mesmo Se apresentou como EU SOU...uma forma verbal atribuída 
unicamente a Deus, o que fazia os judeus estremecerem diante de tanta 
ousadia de Jesus . E seria mesmo uma grande ousadia, se não fosse a mais 
pura verdade .  
 
 
 
 
INICIANTES  
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Lição 06    Eu Sou ... 
No Velho Testamento há muitas profecias sobre o Messias a fim de que o 
povo O pudesse RECONHECER quando Ele viesse.  
Nos Evangelhos, além dos sinais que mostram o cumprimento das 
profecias, o próprio Jesus começou a fazer declarações que 
evidenciavam ser Ele o Messias  
Eu sou ... o Messias, João 4.25-26  
Interessante é que Jesus Se revela como o Messias, para a samaritana ... 
( não aos judeus....)  
Aos judeus, Jesus faz declarações usando a forma verbal reservada 
exclusivamente para o nome de JEOVÁ _ o que deixava os judeus rangendo 
os dentes por tal ousadia e blasfêmia _ e seria mesmo, SE NÃO FOSSE 
VERDADE . 
 
Eu sou o pão da Vida, João 6.35, 48 e 51  
Pão satisfaz, dá forças e resistência ao mal  
 
Eu sou a luz do mundo, João 8.12 , 24, 28, 58 João 12.46-48 
Luz esclarece ; a pessoa sabe onde está e para onde vai  
 
Eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7,9,  
Porta é o que dá acesso, permite a entrada  
 
Eu sou o Bom Pastor, João 10.11, 14, 27  
Pastor cuida, protege, encaminha, cura  
 
Eu sou a ressurreição e a Vida, João 11.25 
Ressurreição porque Ele traz da morte para a vida 
MORTE é separação_ alguém morre quando o espírito se separa da parte  
física. Todos nascemos mortos espiritualmente porque existimos  
separados de Deus por causa do pecado original, Rm 3.23  
VIDA por ser Jesus o próprio Deus, a origem da VIDA  
 
Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém vem ao Pai senão por Mim João 14.6  
Caminho é o meio de se chegar a algum lugar  
Verdade porque tudo o que se diz sobre Deus, deuses e religiões,  
fora de Jesus, é mentira !  
VIDA porque Jesus nasceu como homem para receber sobre Si o justo juízo 
de Deus sobre o pecado que nos separa de Deus, Is 59.2 a fim de que sermos 
religados a Deus 2 Co 5.18 Coloss 1.21 
 
Eu sou a videira verdadeira, João 15.1 Jesus fala aos discípulos 
Fala da necessidade de PERMANECER ... João 15.5, 7,10,15-16  
Sobre a continuidade da vida cristã ☺  
Só saber, não resolve...precisa se apropriar de Jesus como Ele Se revelou 
nas Escrituras. 'quem crê em Mim, como diz a Escriitura' João 7.38  
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Da mesma forma que não adianta só saber que precisa tomar aquele certo 
remédio que o médico receitou: PRECISA COMPRAR E TOMAR COMO DIZ A 
RECEITA. -X- 
 
 
 
 
 
INICIANTES  
 

Lição 07 FACETAS da pessoa de Jesus, Ap 4.7  

 
Mateus Emmanuel: Deus conosco 1.23 _ Leão de Judá, Ap 5.5  
_ filho de Davi com direito ao trono por parte de pai e mãe Lc 3 Mt 1  
_ veio para cumprir o que dEle está escrito Mt 21.5,9 
- é-Lhe dada toda autoridade no céu e na Terra _ Mt 28.18 
Marcos o servo que atende à Humanidade doente e opressa e exerce Seu 
poder sobre o reino das trevas, libertando e curando as pessoas ☺ 
Lucas, o Filho do homem: Jesus, nascido sem ser pecador por ter sido 
gerado por Deus, Lc 1.34-35. O Descendente prometido em Gn 3.15 nascido 
de mulher virgem Is 7.14  
Como qualquer homem, sentia sono_ Lc 8.23, Cansaço,Jo 4.6 Fome, Lc 4.2 
Sede _ Jo 19.28 Possuía corpo humano normal , João 19.34 
 
João mostra o aspecto divino de Jesus. Seu Evangelho começa como 
Gênesis 1.1: ‘No princípio... ’ e explica :’ era o Verbo, e o Verbo estava com 
Deus, e o Verbo era Deus.2 Ele estava no princípio com Deus.3 Todas as 
coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
 
Já dissemos ser inútil querer compreender ou explicar Deus: há coisas que, 
nesta vida, só podemos aceitar pela fé. Um dia, saberemos completamente 
‘... agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face; 
agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 
1 Co 13.12 
 
João continua explicando:’ o Verbo Se fez carne e habitou entre nós ‘ ...  
... Veio para os seus mas os seus não O receberam...’ João 1. 10-14 
 
Jesus Se apresenta como o Messias, (João 4.25-26) como o Filho de Deus 
(João 5.17, 19 – 47) como o Enviado por Deus, João 6. 38 -57 - como tendo 
vindo do céu, João 7.16. 9.4 
- como tendo glória e sendo Um com o Pai , João 17.5 , 21 
 
De Gênesis a Apocalipse pode- se vislumbrar Jesus através de várias 
representações:  
Figuras: em Êxodo: o Cordeiro do sacrifício, o Tabernáculo, a Rocha  
em Levítico: o sacrifício, a Serpente de bronze em Nm 21.9 
Tipos : em Gênesis : Melquisedeque, Isaque, José  
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No livro de Rute, Boaz é tipo de Jesus como remidor  
em Isaías é citado Ciro, como o grande libertador Is 44.28, 45.1  
E também há muitas profecias espalhadas por todo o Velho Testamento 
Eis algumas referências: Isaías 9, 11, 42, 49, 50, 53, 61  
Salmo 2, 22,23,24 34.20 41.9 45,68 69, 72 _ Gn 12.3 Dn 7.14 9.26  
Oséias 11.1 / Mq 5.2 / Zc 9.9, 11.12-13, 13.6-7 Ml 3.1 
 
No Antigo Testamento, Cristo Se manifesta como o Anjo do Senhor :  
- a Hagar ( Gn 16.7 ) a Jacó (Gn 32.24-30 ) a Josué (Js 5.13-15) 
a Gideão ( Jz 6.11-24 ) aos pais de Sansão, Jz 13.18-22 
Finalmente, Jeus fala a João: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, 
diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso’ Ap 
1.8,22.13  
Maranata, ‘ora vem Senhor Jesus’ Ap 22.20 ☺ 
 
Jesus é... nosso Substituto, Isaías 53.4-7  
- é Salvador Mt 1.21, 18.11, Lc 19.10, 1 Tm 1.15, Hb 7.25, 1 Jõ 4.14 
- é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo _ João 1.29 
- é a Propiciação por nossos pecados _ Rm 3.25 
-é nosso Resgatador , Gl 3.13 1 Pe 1.18-19  
- é o único Mediador entre Deus e os homens, 1 Tm 2.5-6 Hb 9.15 
- E ainda: Ajudador -Fiador - Intercessor, - Sacerdote( Hb 4.16 + 7.22 e 25 + 
Hb 10.21 )  
 
Ah! tem muito mais para você mesmo descobrir #  
 
INICIANTES   
 

Lição  08   A que você time pertence ?  

 
Pela escolha de Adão e Eva, a Humanidade tornou-se RAÇA de pecadores . 
Por isso, todos precisam SER SALVOS da condenação de existir para sempre 
separados de Deus: somos salvos pela fé no que Deus diz...Rm 3.25, Ef 1.13  
Salvos pela redenção que Deus proveu em Cristo : Àquele que não conheceu 
pecado, o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus  
2 Co 5.21 
Se alguém está em Cristo, nova criatura é ... 2Co 5.17:  
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo  
ANTES, éramos ... AGORA, somos...! ( ver lição ... )  
 
Por isso, 
 
1- Andamos no Espírito ( Gl 5.16) 
 
2- Andamos na luz, (João 3.19-21  
Sl 51.6 e 1 João 1.7 ) falando para Deus a verdade que há no íntimo,  
‘o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado’ 1 João 1.7 
Devemos cuidar para não entristecer o Espírito Santo Ef 4.30-32 
E para sermos renovadamente cheios pelo Esp Sto_ Ef 5.18  



10 

 

Isso é que nos fará sermos Vencedores Ap 12.11 
 
3- Andamos em amor, sendo que AMOR não é sentimento mas ATITUDES 
QUE EVIDENCIAM O CARÁTER DE DEUS SENDO FORMADO NO 
CRISTGÃO, FILHOS DE DEUS Rom. 8.29  
 
Conferir atitudes em 1 Coríntios 13.4-7 ler, copiar, decorar e VIVER!  
Ser discípulo de Jesus é um longo trajeto que dura toda nossa vida aqui na 
terra.  
Só discípulos podem fazer discípulos.  
A multidão, mesmo maravilhada com os feitos de Jesus e convencida de ser 
Ele o Messias, 
- ao vê-lo preso, não hesitou 'virar casaca' e gritar que O crucificsse.  
Os discípulos, chamados a seguirem o Mestre , conviveram com Jesus e 
foram ensinados por Ele durante três anos. Depois da Ressurreição e da 
descida do Espírito Santo, foram testemunhas de Jesus a custo de sua própria 
vida (At 1.8) E você: a que ‘time’ pertence ?  
 
iniciantes  
 

Lição 09 Quem somos em Cristo, carta aos Efésios 

 
Ler as referências em seu contexto, sublinhar com lápis preto de ponta 
bem fina, copiar um ou mais versículos por dia, meditando no que 
significam :  
 
A carta aos Efésios diz tudo o que somos , agora que estamos em Cristo:  
Efésios 1 
 - Abençoados, Adotados , Eleitos e Agradáveis a Deus. Ef 1. 3,5- 6  
 - Remidos (nós, como pessoa ) Ef 1. 7 e 
 -  Remidos os nossos pecados , Ef 1.11,13 e 19 
- Feitos herança e Selados com o Espírito Santo, poder que opera em nós  
 
Efésios 2 - Vivificados, Ef 2.1, 5 Ressuscitados, Ef 2. 6 Agraciados, 2. 7  
                  - Deus tem um plano de vida para cada um _ Ef 2.10, 13, 16 e 18 
Efésios 3    corroborados  
                    Célula do corpo de Cristo 
Efésios 4  não entristece o Espírito: Longe de vós toda amargura...4.30-32 
                     
Efésios 5  sendo renovadamente cheio, Ef 5.18-51 
 
Efésios 6    fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder   
 
INICIANTES  
 



11 

 

Lição 10           ANTES ... MAS... AGORA  
 
A Bíblia também mostra o que éramos ANTES ...mas AGORA que somos 
filhos de Deus, as coisas são diferentes: Em Cristo, somos novas criaturas ( 
2Co 5.17 )  
Agora... há um novo modo de viver :  
Outrora éreis trevas mas agora, sois luz no Senhor Ef 5. 8 
Cristo será engrandecido no meu corpo Fp 1.20 
Estranhos, inimigos de Deus mas agora, vos reconciliou... Cl 1.21, 2.13  
Mortos nos seus pecados, mas agora,fomos perdoados, vivificados,  
Portanto, buscai, pensai, mortificai Cl 3. 1 
Outrora em pecado, mas agora, fomos despojados das obras da carne... Cl 3.8 
Noutro tempo ele te foi inútil, mas agora é útil a mim e a ti _Fm 11 
[ houve uma mudança evidente ] 
Noutro tempo não éreis povo, mas agora, sois povo de Deus, 1 Pe 2.10 
Não tínheis alcançado misericórdia, mas agora, alcançastes misericórdia, 1 Pe 
2. 9 e 25  
Agora,sois geração eleita, sacerdócio real,nação santa,  
povo adquirido, para anunciar as grandezas dAquele que vos  
chamou das trevas para Sua maravilhosa luz  
Éreis desgarrados, agora tendes voltado ao Pastor e Bispo de vossas almas  
Que diferença Jesus tem feito na sua vida HOJE ?  
 
- Fomos aproximados a Deus, Reconciliados, Temos acesso ao Pai, Ef 
2.18 
- Somos cidadãos dos céus _ Ef 2.19 e Somos da família de Deus  
- Crescemos porque Somos edificados pelo Espírito Santo_ Ef 2.21, 22 
 
- Somos participantes da promessa, Ef 3. 6 e temos ousadia... Ef 3.12  
Ousadia para entrar no santuário Hb 10.19.  
- Temos o nome da família, Ef 3.15  
 
- Recebemos DONS para edificação do corpo, Ef 4..11-12 1 Co 12  
Somos célula do corpo de Cristo. Ef 4.16  
 
Por causa de todos esses FATOS ESPIRITUAIS que se tornaram realidade 
para você - em Cristo - quando nasceu de novo, ao aceitar Jesus como 
Salvador e Senhor... a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios , Paulo passa a 
mostrar como se deve ANDAR : de modo digno dessa nova posição Agora, 
não somos mais como qualquer outra pessoa deste mundo  
“Ainda não se manifestou o que havemos de ser” _ 1 Jo 3.2  
Somos especiais ... somos filhos de Deus !  
 
Pertencemos a uma família celestial, temos um nome a zelar. Quando “cai a 
ficha” sobre a grandiosidade espiritual do que é SER feito filho de Deus 
[João 1.12]  
 
A conseqüência é uma enorme revolução em nosso modo de SER e de VIVER 



12 

 

. 
Você já experimentou essa transformação em seu viver ? 
 
iniciantes  
 

Lição 11   Novidade de vida  

 
2 Co 5.17 Se alguém está em Cristo nova criatura é  
As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas 
 
Justificação é ato jurídico, único e definitivo , Rm 5.1,11.17 ] 
O espírito foi recriado pelo novo nascimento _ João 1.12, Tg Santificação é 
processo iniciado ao nascer de deus e dura a vida toda  
 
Santificação é o processo pelo qual a mente ( psiquê) vai sendo ser 
renovada pela Palavra, através do culto racional , Rm 12.1-2 + Sl 1.1-2 e Jo 
1.7-9  
Não é místico, nem sentimental, nem sequer esquisito. Não é religião 
formal ,  
1- Ocorre pelo estudo da Palavra e requer decisão, determinação  
e persistência, como em qualquer outro processo formativo 
2-O Espírito atua pela Palavra: Sonda (Sl 139.23 ) Restaura Sl 19.7,12 (ARA)  
Revela, age como Jesus disse que Ele o faria, João 14.16 e 16  
João 16.8 >>>  
3- O sangue de Jesus purifica de todo pecado ( 1Jo 1.7) SE andarmos na 
luz falando para Deus, momento a momento, a verdade que há em nosso 
íntimo 
 
*Deus quer operar : purificando, Zc 1.13 e substituindo Ez 36.26 Fp 1.1 
 
Deus quer substituir MEDO por FÈ . ANSIEDADE por vida de ORAÇAO _  
IRA por PERDÃO e INVEJA por equilibrada ACEITAÇÃO DE SI MESMO  
 
Medo: é natural instintivo Sl 56.3, 27.1, 1 TM 1.7  
é substituído por Fé : em Deus leva a agir com objetivo Hb 11.27 

já tem...usa ! Rm 12.3,10.17 / vem pelo ouvir a Palavra 
olha p/ Jesus, Autor e consumador da fé Hb 12.2 , 13.5-6 

 
Ansiedade: O que preocupa você ? Sl 55.22 , 94.19, 1Pe 5.7, Fp 2.9-11 
é substituída por Vida de oração significativa  

a) Em nome de Jesus - Jõ 16.23,  
b) No Espírito- Rm 8.26 
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A oração brota espontânea, específica, constante  
devido comunhão com Deus:  

Pela oração, fala para Deus, momento a momento, a verdade que há em 
seu íntimo e... o sangue de Jesus purifica de todo pecado  

1 Jo 1.7 e Ef 4.30-32 
Mantém a comunhão com Deus, cuidando para não entristece o Espírito, #  
 
Ira por perdão e inveja por aceitação de si mesmo, 

 veremos na próxima lição  
 
iniciantes 
 

Lição 12  Novidade De Vida: Ira  > Perdão     

 
Deus não apenas nos dá 'ficha limpa' perdoando todos os 
nossos pecados , como quer atuar na nossa natureza decaída 
TROCANDO nosso coração de pedra ( sem vida, insensível, 
duro, empedernido) por um coração de carne: vivo, sensível, 
pulsante. Ez 36.26 
 
Então, Deus quer trocar ANSIEDADE por uma vida de oração significativa 
Filip 4.6-8 
MEDO por uma vida de fé e confiança em Deus, Salmo 56.3 IRA por 
perdão e  
INVEJA por equilibrada aceitação de si mesma 
 
A I R A : a) O que Deus diz ? a ti compete dominá-lo _ Gn 4.6  
b) Conhece nossa estrutura _ Sl 103.14, Ef 4.26  
c) Deus ensina a lidar com a ira: “Julgue o SR entre mim e ti”  
_ Minha mão não será contra ti, 2 Sm 12.24 , Gn 16.5 
É substutuída por Perdão: crê, confia em Deus como Juiz . Ele disse  
Minha é a vingança Rm 12.19- 21  
Perdoa, como você foi perdoado, Ef 4.32 
 
Por que há pessoas que não conseguem perdoar?  
1-Por estarem feridas : a Palavra de Deus restaura a alma Sl 19.7 atualizada  
 
2-Ressentimento é pecado: Jesus levou sobre Si as nossas dores 1Pe 2.24  
 
3- .Quem controla sua vida ? somos servos de quem obedecemos Rm 6.16  
 
4- Não perdoar é pior para você : ‘ perdoa com perdoamos’ Mt 18.23-35 
 
5- Não perdoar dá lugar ao diabo: ‘conhecemos seus ardis ‘ 2 Co 2.10-11 
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( artigos explicam esses itens em detalhes no site 
WWW.perolaspreciosas.com.br) 
 
Passos para Jesus ser o Soberano em sua vida:  
1- Aceitar a Soberania de Deus, Sl 93.1, Jo 19.31 decorar ! 
2- Decidir quem manda : Julgar é tomar o lugar de Deus: Tg 4.11-12 
3-. Admitir _ “ Estou com raiva” / Abre mão: _ “ Não vale a pena !”  
4- Olhar para Jesus: “entregava-Se aO que julga justamente” _ 1Pe 2.23  
5- Tomar a cruz, onde o EU morre: Lc 9.23 e 14.33 
“ já não sou EU quem vive” Gl 2.20 
6- Obedecer : não se ponha o sol sobre a sua ira ! Ef 4.26-27 
7- Crer e viver em função da PALAVRA : diretrizes + promessas de Deus ☺ 
 
ah! busque no site muitos artigos sobre o perdão 
 
INICIANTES  
 

lição13   Novidade de vida: inveja >  aceitação de si mesmo 
  
Deus quer trocar nosso coração de pedra por um coração de carne , Ez 
36.26 
Trocando a ansiedade por vida de oração significativa  
medo por fé e confiança em Deus  
IRA por perdão 
Inveja (sentimento de inferioridade )  
é substituída por Equilibrada aceitação de si mesmo  
 
Sl 73 * ao ver : onde estão postos seus olhos? Compara-se com os outros?  
O salmista se incomoda com a prosperidade do outro Sl 73. 3  
1- emite parecer com base no que se vê 73 .4-12 ( não cf a Palavra)  
2- considera inútil evitar o mal : se menospreza , Sl 73.13  
3- Torna-se azedo, embrutecido, amargurado 73 .21-22  
4 Está perturbado _ Sl 73.2, 16  
5- Permaneceu assim até que... Sl 73.17 
6- Entrou no santuário: então entendeu... 1 Jõ 2.15-17  
- viu como Deus vê _ Sl 73. 18-20, 27  
7- Entrar na presença de Deus faz mudar sua atitude Sl 73.23-26, 28  
 
Antídoto contra o sentimento de inferioridade: lembrar quem é em Cristo 
Precisamos ler de novo para nos lembrar e crer no que a Bíblia diz :  
1- “pela graça de Deus, sou o que sou” _ 1 Co 1.5  
2- Você foi feita uma pessoa especial: leia de novo 1Pe 2.9-10  
3- Tudo o que acontece faz parte do propósito de Deus: 
4- e contribui para formar a imagem de Cristo em você _ Rm 8.28-29  
 
Obs Baseado no livro “Perfume da Beleza” de Joyce Landorf Ed Vida Esgotado 
 
iniciantes 
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Lição 14  o Espírito Santo 
 
 
Conhecendo o Espírito Santo  
- alguns fatos básicos, apenas como introdução ao assunto - 
1- A primeira menção 
: o Espírito do Deus Se movia sobre a face das águas, Gn 1.2  
A última menção: o Espírito e a esposa dizem: Vem, Ap 21.17 
 
2- Em toda a Bíblia, encontramos parceria entre o Espírito e a Palavra: o 
Espírito de Deus Se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz  
E houve luz” Gn 1.2-3 Assim, as coisas acontecem e há restauração 
 
3- No Antigo Testamento, o Espírito Santo Se manifestava ....  
3.1 para obras específicas : execução do Tabernáculo, Ex 35.31 (30-35) 
Na pessoa dos Juízes , Jz 3.10 >>> 
3.2 para pessoas especiais: reis e profetas (traziam o recado do Senhor)  
> veio o Espírito do SENHOR, no meio da congregação, sobre Jaaziel, ...  
e disse: ...assim o Senhor vos disse:... 2CR 20:14-15 
Reis: Saul, 1Sm 10.1, 11.6 >>> Davi, 1Sm 16.13  
3.3 Podia Se retirar: Saul, 1Sm 16.14 
Davi ora: não retires de mim o Teu Espírito Sl 51.11 
 
4- Fato Básico:’ não por força, nem por violência, 
mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor”, Zc 4.6  
 
5- Promessa: “vindo o inimigo como um rio,  
o Espírito do Senhor arvorará contra ele a Sua bandeira” Is 59.19 ARC 
 
6- Profecia: será derramado sobre toda a carne, sem distinção, Joel 2.28-29 
 
7 Caracterizava o Messias: o Espírito do Senhor está sobre MIM, Is 61 .1  
 
NOS EVANGELHOS : 
1- João Batista é o último profeta da velha aliança, Lc 1.15 
2-  Jesus é gerado pela virtude do Espírito Santo, Lc 1.35  
3- Primeira menção de pessoa cheia do Espírito Santo: Isabel, Lc 1.41 
      Outros: Simeão e profetisa Ana, Lc 2. 25 e 36  
4- A Trindade SE revela no batismo de Jesus, Lc 3.22 
5- Primeira menção de batismo no Espírito Santo está em João 1.33  
6- Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado, Lc 4.1  
7- Jesus apresenta o Espírito aos discípulos 
  
 

> >  > O Espírito Santo, no Novo Testamento  
É Importante ler atentamente João 14.16, 26 + João 15.26 e João 16.7- 14 
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.  
1- No Novo Testamento o Espírito Santo  
1) prometido 2) é apresentado por Jesus e 3) aguardado, At 1.8 e At 2  
- é enviado para habitar em todos os nascidos de novo, João 14.17 
    * Ele não é retirado, como ocorria no Antigo Testamento, 1Sm 16.14 
         mas fica entristecido ( Ef 4.30-32)  e pode ser extinguido, 1 Ts  5.19   
    Não  sai, mas fica inoperante como um computer desligado da tomada. 
. 
2 -O cristão precisa aprender a se relacionar com o Espírito Santo  
    Observando  diretrizes básicas:  
    2.1-  Andai, Gl 5.16-17, e 5.25-26   
    2.2- um mandamento com dois aspectos: não e sim 
.            2 A)  Não entristecer o Espírito ( Ef 4.30-32)  
             2 B   mas,SIM,>  Enchei-vos do Espírito,  Ef 5.18 -21 
      2.3-  não extingais o Espírito , 1Ts 5.19 
3- Detém a manifestação do anticristo, 2Ts 2.6  
     Quando o Espírito for retirado, a IGREJA irá junto, 2Ts 2.7, 1Ts 4.16-17 
     - é o que se convencionou chamar de arrebatamento  
      Só então se manifestará o anticristo, 2Ts 2.8 
 
4- Não há salvação nem vida cristã sem o Espírito Santo  
   :1-  Ele convence , João 16.8      
    2- Gera o cristão pela Palavra, 1Pe 3.1, 23  
    3- Faz nascer de Deus, do Espírito ( Jo 3.3,5,7)  
    4- Sela ( Ef 1.13)  
    5- Corrobora , Ef ,3.16 
    6- Ensina e faz lembrar, João 14.26 
    7- Promove unidade entre os salvos   
    8-  equipa com dons ,Ef 4.4,11 +1Co 12  
    9- Fortalece para a Batalha( Ef 6.11)  
   10- Santifica, 2Ts 2.13 

 
4.1  Há capítulo especial sobre o Espírito Santo , Romanos 8  
4.2  Capítulo sobre dons do Espírito, 1 Coríntios 12.7 
                ( para o que for útil) 11 (como quer) 
4.2   Relação dos dons do Espírito: Romanos 12.7-11 e 1 Co 12.8-10 
 1- *profecia *ministério *ensinar *exortar *repartir *presidir *exercer 
misericórdia 
     2-.palavra de sabedoria, de conhecimento,fé, cura,operação de 
maravilhas_ profecia,discernimento de  espíritos,variedade de línguas e 
interpretação de línguas 
    3-  falar as palavras de Deus, administrar, 1 Pedro 4.10-11 

 
5- O fruto do Espírito resulta do atuar silencioso do Espírito no íntimo do cristão 
e brota sem esforço humano , como um fruto nasce na planta ...  
  5.1  no coração   AMOR , alegria paz Gl 5.22  
  5.2 Para com o próximo é longânimo, benigno, fiel, demonstra fé , bondade  
  5.3 Quanto às circunstâncias e sob pressão:  Mansidão e domínio próprio 
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Há cristãos que são como “árvore de Natal” _ seus frutos são vistosos  
mas postiços. Não têm raiz, são cristãos só de aparência . 
. 
TODO O QUE DÁ FRUTO, LIMPA PARA QUE DÊ MAIS FRUTO AINDA  
Quando chega o tempo de poda, parece que tudo acabou; é aquela situação 
em que parece que tudo nos é tirado.  Todavia, é tempo de ficarmos quietos na 
presença do Senhor, para renovação. , João 15. 2 b  
Para sua reflexão: 
 ‘Não Me escolhestes vós a Mim:  Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades 
e deis fruto e o vosso fruto permaneça’  (João 15.16 ) Não é o servo maior do 
que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a 
vós; se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 
15:20 ... –x- 
 
iniciantes 

Lição  15   ANDAR CRISTÃO 
  
 
Cristianismo não é religião, é VIDA com Deus que se evidencia no cotidiano 
pelo andar na Luz e pelo andar no Espírito  
Andar requer base sólida e bem aplainada para que a caminhada  
seja sem embaraços, agradável, contínua e sem percalços  
A Palavra é a base sólida onde os salvos estão bem firmados  
Então, eles examinam , cada dia, as Escrituras, At 17.11  
 
Exemplos no antigo Testamento 
  
Moisés tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, Ex 24.7  
Deus instrui ‘ o rei terá cópia da lei e a lerá todos os dias... Dt 17.19  
( nós somos reis e sacerdotes Ap 1.5-6) 
Moisés instrui : ‘a todo Israel lerás ..’ 
.LEU em voz alta todas as palavras ‘Dt 31.10 –13  
Josué reforçou a orientação de Moisés: a todo Israel lerás.. Js 8.33-34  
A leitura da lei faz cair em si , 2 Rs 22.8 a 19  
A leitura da Lei a todo o povo produz avivamento 2 Rs 23.  
Na volta do cativeiro houve ênfase na leitura da Lei perante todos desde a alva 
até o meio dia, Ne 8.1- 12 .+ Atos 20.7,11 Lc 9.12 Mt 15.32 ) 
Além da leitura, houve ensino e explicação da Lei , Ne 8. 7-8-9, 11-12  
Sempre que é lida e ouvida com atenção, a Palavra produz reação no povo:  
EX: na volta do cativeiro houve choro, entendimento e alegria,  
Não foi lido apenas um trechinho , houve leitura exaustiva :  
para toda a congregação, por 7 dias, de dia em dia ...  
 
No tempo dos reis, chamando o povo a Si, Deus diz:  
Buscai no livro do Senhor e lede ... Is 34.16 
EXEMPLO NO NOVO TESTAMENTO  
Jesus lia as Escrituras na sinagoga: E, chegando a Nazaré, onde fora 
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criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, 
e levantou-se para ler. Lucas 4.16  
Atos 8.26 ouviu que lia (em voz alta) Deus vê o coração receptivo do eunuco e 
atende seu anseio. Envia Filipe para explicar 
Atos 17.11 estes eram mais nobres do que os de Tessalônica pois receberam 
de bom grado a Palavra,examinando cada dia nas Escrituras  
[ para verificar ] se estas coisas eram assim. 
O segredo do sucesso na vida cristã tem a ver com o modo como se lida 
com a Palavra  
Bem aventurado...não faz como todo mundo, prazer na Palavra, medita !  
Tem cuidado de praticar, sem se desviar nem para a direita nem para a 
esquerda _ Guardei Tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti 
Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Palavra 
Sl 1.1-3 Js 1. 8 Sl 119. 11 e 18 _ E tem muito mais, como cheques valiosos 
esperando para serem descontados # 
Andar requer dois pés _ para manter o equilíbrio 
Requer, também, objetivo, decisão, e continuidade 
  
iniciantes  
 

LIÇÃO  16      OS  ‘DOIS PÉS’ DO CRISTÃO  
 
 Andar requer dois pés _ para manter o equilíbrio  
            Requer, também, objetivo, decisão, e continuidade 
 
A diretriz do Novo Testamento vai além da simples leitura da Palavra 
Orienta: sejam ‘não somente ouvintes mas operosos praticantes _ Tg 1.22  
“Todo o que escuta e pratica”  
   > é exemplo de homem prudente que se deu bem  
‘ Bem aventurados sois se as praticardes ... Mt 7.24 Lc 11.28 João 13.17 
 
Ao examinar a Palavra ficamos sabendo que o Espírito pode ser entristecido 
O cristão recebe o selo do Espírito mas se O entristecer , fica igual a um 
computador de última geração desligado da tomada : i n o p e r a n t e, para  
não dizer : inútil ! ☺ 
 
Só andando no Espírito, não se satisfaz as concupiscências da carne Gl 5.16  
 
Mas, COMO ANDAR NÃO ENTRISTECENDO O ESPÍRITO SANTO ?  
 
O único modo é ANDANDO NA LUZ _ e Como é andar na luz ?  
 
Roy Hession, em maravilhosa pregação explicou como andar na luz  
( também em seu livro: Queríamos ver a Jesus )  
 
a) Quem pratica o mal... não vem para a luz, não quer se expor. Jo 3.19-21 
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b) Quem pratica o bem... como é possível, se a Bíblia diz que  
“não há quem faça o bem” Rm 3.12 
 
c) Quem PRATICA a verdade... esse vem para a luz _ Sl 51.6 
Praticar a verdade é ir falando para Deus, a verdade que existe no íntimo, 
tudo o que brota do coração e entristece o Espírito ; ver lista em Ef 4.30-32 
Não se trata de lista só de coisas horríveis e, por isso, não damos tanta 
importância. Daí , tudo para ! Não somos “desselados” mas o Espírito 
inoperante faz-nos girar em falso: muito barulho, sem nenhum resultado ! 
 
O QUE ENTRISTECE O ESPÍRITO SANTO  
Salvos são orientados a tomar atitude drástica: Longe de vós ... 
- toda amargura ( que pode se manifestar como sarcasmo, ironia, deboche )  
cólera, ira ( dispensam apresentações... rs rs rs )  
Gritaria : pode ser também “gritaria” na mente : são pensamentos viciosos que 
não param de girar na mente, como disco rachado quando  
necessidades básicas não atendidas e direitos são violados 
Blasfêmia = ao acharmos que Deus não “está nem aí” Sl 10.13-14 corr 
Malícia : intenções maldosas_ seja grosseira, “suja” ou sutil manipulação 
Antes, sede benignos _ não malignos nem maldosos  
Misericordiosos: não julgadores, críticos, destrutivos.Cuidado com a, boca  
Perdoando-vos _ não ressentidos ( não se ponha o sol sobre vossa ira )  
Não perdoar dá brecha ao inimigo : ardil de satanás Ef 4.26-27 2 Co 2.11  
 
Ao confessar os itens desta lista,  
‘o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado”  
 
Só então, o Espírito flui  
O Espírito não entristecido, 
 
1- Flui como olho d’água : não há o que faça parar João 7.38  
 
2- Traz revelação, libertação, crescimento Unidade , Unanimidade 
 
3- Produz fruto: amor alegria, paz ( no coração ) Longanimidade, bondade, 
fidelidade ( quanto aos outros ) Mansidão _ aceita as circunstâncias, Jõ 19.11 
Domínio próprio _ não se deixar levar por desejos, pressões, etc 
 
4- Concede DONS : há condição para serem concedidos dons. 
Você colocaria um perfume ou óleo preciosissimo em recipiente sujo ? 
 
 “ como mosca morta em ungüento do perfumista...’ Ec 10.1  
faz exalar mau cheiro e inutiliza o ungüento do perfumista 
Também Deus não coloca o precioso “óleo” do Espírito em corações sujos 
nem mesmo uma sujeirinha de nada, como uma mosca morta ! 
 
Precisamos ler a Bíblia pois ali encontramos os critérios de Deus pelos  
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quais vamos passar a considerar o que convém ou não, para mim, cristão Ex: 
rebelião é como pecado de feitiçaria; porfiar é como iniqüidade e idolatria 
Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti  
‘ Adúlteros e adúlteras...a amizade do mundo é inimizade contra Deus’  
1 Sm 15.23 e Tg 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
iniciantes 

lição 17  AMOR _ crachá do cristão 

  
Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos’ João 13.35 
 
O que é Amor ? Muitas vezes rejeitamos a ideia por tropeçarmos no  
conceito da palavra Achamos que o outro desperta amor , o outro deve SE 
fazer amável. Gostamos de alguém porque... Amamos apesar de ... 
O que lhe vem à mente quando se fala em Amor ? Geralmente se pensa em 
sentimento. Para saber o significado bíblico , precisamos ir à Bíblia, 
O texto básico está em 1 Co 13.4-7 
 
 
A m o r,  a m a r   é   uma  ATITUDE que revela o nosso CARÁTER :  
 
O amor é... 
Sofredor : compreende quem nos machuca ou faz sofrer. /corr 
Paciente : sabe esperar o tempo do Senhor / At. 
Benigno- faz bem! Há pessoas que, ao encontrá-las, melhora qualquer dia 
Bem diferente de outras, “indigestas”demais.Só cospem veneno e amargor.  
Verdadeiro : alegra-se com a verdade. 
                     Quem ama,  a g u e n t a tudo: sofre, crê, espera, suporta. 
 
O amor não ... 
Não inveja : não quer o que é do outro / corr 
        Não arde em ciúmes: no sentido de querer só para si / At. 
Não trata com leviandade = não dar o devido valor cf o critério do outro / corr 
        Não se ufana : só o dele é sempre o melhor ! / At 
 
Não se ensoberbece = só ele presta ! ( todo mundo é lixo...) 
 
Não se porta com indecência / corr 
        Não se conduz inconvenientemente / At 
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Não busca os seus interesses / Não se irrita, não se exaspera 
 
 Não suspeita mal ( corr) 
          Não se ressente do mal : Imagine ! fazer isso C O M I G O ... 
 
Não folga, não se alegra com a injustiça = _ “Bem que faz ...” Exemplo _  
‘ Concordar quando vê alguém tomar à força os direitos de alguém ”  
 
Repare que amar tem a ver com o que você é, e não de seus sentimentos . 
Se amamos, não vamos colocar sobre o outro esse padrão como se fosse uma 
camisa de força. Vamos buscar juntos, na Palavra, como se faz para vivenciar 
tal atitude Na carne, por esforço próprio, não se agrada a Deus.  
Para Deus só “vale”o que é feito no Espírito  
 
O fruto do Espírito é ...  
amor , alegria paz ( o caráter de Deus no coração) 
Longanimidade, benignidade , fidelidade , bondade ( no trato com o próximo)  
         Fé ( na Palavra)  
         Mansidão ( aceita as circunstâncias)  
         Domínio próprio ( contra o pecado ou sob pressão ) ao encarar as 
diversas situações da vida  
Como já mencionado, na lição sobre fruto do Espírito, há cristãos que são 
como “árvore de Natal” : têm frutos vistosos, mas falsos São cristão só de 
aparência, não têm fundamento na Palavra 
 
 
Não fostes vós que me escolhestes mas Eu vos escolhi para que vades e deis 
fruto ( João 15.16 ) Como se faz para dar fruto ? 
Consideremos uma planta, A planta deve estar arraigada em solo adequado 
COMO nossas raízes precisam estar em Jesus, Sl 1  
b) Plantas precisam de sol e água: Luz do Senhor e água da Palavra 
c) A seiva, circulando, produz o fruto : o agir do Espírito no íntimo, dá o fruto 
d) Crescimento não é instantâneo: requer tempo e é progressivo : precisamos  
passar tempo com o Senhor para crescer e amadurecer. 
e) Há um tempo certo de poda: ‘o que dá fruto, poda’ _ João 15.1-5 # 
Há lugares em que não”bate “sol: como, então, estar sempre” na Luz” ?  
> “se andarmos na Luz, como na luz está..”. 1João 1.7 
Andar _ é ir sempre dando um passo de cada vez, momento a momento  
Se parar, deixou de andar: requer objetivo, decisão e continuidade 
E andar na Luz , o que significa ? Ler João 3.19-21 
Andar na Luz é ir falando para Deus a verdade que há no íntimo, momento a 
momento . “e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado” _ 1João 1.7 
A seiva circulando exemplifica o constante agir do Espírito:  
Eis o segredo do fruto abundante # 
 

ADENDO   IMPORTANTE  

> as diretrizes do relacionamento com o Espírito Santo 
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SE vive, ANDA... não cumprireis as concupiscências da carne Gl 5.16 
Não sejamos cobiçoso de vanglórias ( glórias vãs) Gl 5.24-26  
Não entristecer o Espírito Santo : Longe de vós toda...._ Ef 4.30 –32  
Longe de vós toda amargura, cólera ira, gritaria blasfêmia, malícia. Sede 
Benigno : faz bem ; misericordioso: não crítico; perdoador: não ressentido  
 
Enchei-vos do Espírito: Falando... Louvando: no coração ( o Senhor é..). 
Sendo gratos: área da mente .reconhece o que o Senhor faz... Ef 5.18 
Sujeitando- VOS uns aos outros: é não querer prevalecer, nem humilhar 
É aceitar o jeito do outro sem ser conivente com o erro 
Não pagueis o Espírito com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia: - 
Já vou... – Não tenho jeito... Não tenho tempo... –Acho melhor.... 1Ts 5.19 
 

Lição 18   PARECE, MAS NÃO É... 
 
O cristianismo abrange uma série de linhas doutrinárias e até seitas . Todos se 
dizem e se acham cristãos. A Palavra dá critérios para discernirmos bem as 
coisas espirituais de modo a não sermos enganados. Tudo depende de como 
a pessoa se chega a Deus e de como busca a Deus na Palavra 
 
1-Primeira condição: E buscar-me-eis, e me achareis ,  
quando me buscardes com todo o vosso coração. Jr 29.13 
Precisa haver sinceridade, integridade, sem interesses próprios 
2- ‘quem crê em Mim COMO diz a Escritura ‘ João 7.38  
Precisa ler a Bíblia querendo descobrir a verdade sobre Jesus  
Não é do seu jeito, nem de qualquer jeito, nem COMO dizem ... 
3- A Bíblia mostra tipos de cristãos que estão enganadas a respeito de si 
mesmos: o joio ( Lc 13) o ímpio ( Sl 50.16-21 ) os bastardos ( Hb 12. 8 ) 
 
O ‘joio’ cresce junto com os verdadeiros filhos de Deus mas vivem em 
competição com eles, roubando-lhes espaço, nutrientes e sol  
 
Os ímpios são religiosos, sabem as Escrituras de cor, mas não se deixam 
moldar pela Palavra. Convém decorar Sl 50.16-21  
 
Os bastardos_ filhos nascidos fora da aliança, estão convencidos de que 
Jesus é o Salvador ,podem até seguir uma linha doutrinária ortodoxa, mas 
nunca passaram por uma experiência de real arrependimento. Apesar de 
saberem, intelectualmente ,nunca foram tocados pelo Espírito, não nasceram 
de Deus .  
Antes do batismo, no discipulado, verificando os pontos básicos sobre aceitar 
Jesus e nascer de Deus pode-se orar em concordância com o candidato ao 
batismo para Deus mesmo olhar para aquele coração e fazer os ajustes e 
esclarecimentos necessários. Eu orei: - Não permita que eu esteja enganada ! 
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lição 19    Preparo para o BATISMO  
 
Batismo é oportunidade de  fazer uma revisão nos ponto básicos da fé . 
 
 
1- O discipulador busca a orientação de Deus . O ensino aos pés do Senhor 
dá autoridade às nossas palavras pois não falamos o que “achamos “ou 
pesquisamos Simplesmente damos o recado de Deus. Jesus disse : “falo 
como o Pai mo tem dito” João 12.50 
       Faz-nos humildes pois apenas damos o que recebemos pela graça. 
       Não é resultado de esforço, nem de estudos, nem de grandes pesquisas: 
       Buscamos a Deus na Palavra,nos aquietamos perante o Senhor  
       E perguntamos: - ‘Qual Teu ensino a respeito desse assunto ? ‘  
 
2- Tem-se a oportunidade de definir o que é SER cristão . 
Cristão quer dizer pessoa parecida com Cristo, quem age como Jesus agia 
Discípulos foram chamados CRISTAÕS pela primeira vez em Atos 11.26  
Cremos que todas as coisas cooperam juntamente ... para o propósito de 
Deus : que sejamos conformes à imagem de Seu Filho...’ Rm 8.28-29 
Jesus deixou-nos exemplo para seguirmos suas pisadas 1Pe 2.21 
               Em seus passo, que faria Jesus ? (título de antigo livro) 
                 é boa pergunta para nos fazermos constantemente 
☺ Fico curiosa com as coisas que ainda estão por serem reveladas a nós: 
Então penso em 1 Co 2.9:“nem olhos viram, nem ouvidos ouviram..,  
 
3- CRISTÃO é quem “ouve e segue” a Jesus João 10.27 
Como alguém se torna um cristão ? Ao ouvir a Palavra, foi tocado pelo Espírito 
Santo e em seu coração respondeu positivamente a Deus evidenciado por :  
3.1 Arrependeu-se ( Mc 1.15 ) Converteu -se a Deus,At 3.19 Lc 15  
 
3.2 Aceitou Jesus ( agir do homem) aceitou que Ele assumiu a sua culpa 
e levou o seu castigo , Is 53.4-6  
 
3.3 Nasceu de de Deus ( agir de Deus) Jo 1.12, 3.7 (NVI)  
Liberto do império das trevas foi transportado para o reino do Filho, Cl 1.13 
leia Rm 14. 9 e Rm 6.19-20 
 
Agora, em Cristo é nova criatura ( 2 Co 5.17) tem um novo modo de viver  
Cada dia, permanece em Cristo , obedecendo à Palavra João 15 .9-10 
Entende que Deus tem um propósito para a vida do cristão, então assume o 
propósito de Deus para sua vida: formar no cristão o caráter de Cristo através 
das circunstâncias ( Rm 8.28-29) e, onde for, testemunhar de Jesus ( At 1.8)  
O que aprende com Cristo, compartilha com outros: Mt 28.18-20 Ec 11.1 
Aos discípulos foi dito: - “ Fazei discípulos“ _ é a proposta  
                                         “batizando-os ” _ é a evidência  
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Lição 20    

batismo é apenas evidência do que já ocorreu no íntimo  
                   > E do que já ocorreu nas regiões celestiais 
 
CRISTÃO: foi selado com Espírito Santo, Ef 1.13 
                   Seu nome está escrito no Livro da Vida Fp 4.3 Ap 20.15 
                   Pertence à família de Deus e leva Seu sobrenome Ef 2. 19 e 3.15 
                   Está sob a disciplina do Pai,  
                   precisa estar disposto a obedecer Hb 12. 7  
                   Foi escolhido e nomeado para ir e dar fruto João 15. 14 
 
a) O BATISMO é evidência desses fatos espirituais e dessa disposição 
pessoal. É uma cerimônia, como o casamento. Não é um sacramento ! Uma 
cerimônia não efetua o fato espiritual ,  

> apenas EFETIVA publicamente um fato íntimo :  
b) O BATISMO implica em Compromisso, Continuidade e Fidelidade até à  
morte ( Ap 12.11) é uma prática associada ao fato de alguém ser cristão 
c) BATISMO é testemunho público; é sinal de obediência à Palavra e uma 
característica do verdadeiro cristão . 
 
*Jesus deu-nos exemplo : afinal, se não era pecador, por que foi batizado? 
            Ele identificou-Se conosco, agindo como se fosse pecador  
           . Como esponja, ”levou sobre Si nossos pecados Is 53.4 
SIMBOLOGIA  
Submersos: morre para o mundo e para si mesmo Cl 2.20, 2 Co 5.15 
 
Imersos : lavados, despojados dos pecados 
 
Emerge : para uma nova vida em Cristo Co 5.17 Gl 2.20 ! Co 6.19 
                 Identificados com Sua morte e ressurreição Cl 3. 3, 1 Ef 2.6 
                 Assentados com Jesus nas regiões celestiais 

> participam de Sua vitória !  
SER CRISTÃO NÃO É BRINCADEIRA: carecemos de Jesus para recebermos 
revelação dessas verdades e para vivermos de modo digno delas 
 

Lição 21  Sobre ARREPENDIMENTO:  

 
ARREPENDIMENTO : metanóia, no original, é mudança de mente  
É mudar seu modo de considerar algum fato ou ideia 
É deixa de SE considerar ... correto, certinho, justo e passar a se considerar 
como realmente é e como Deu a vê : um pecador 
É entender que os pecados ( atos) praticados apenas evidenciam sua natureza 
decaída; Ex um cão : é cão porque late, ou late por SER um cão? 
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Como ocorre o arrependimento ? Pela benigdade de Deus Rm 2.4  
Pelo atuar da Palavra 
Pelo atuar do Espírito Santo 
O arrependimento não é remorso : ira ou medo das conseqüências de seus 
erros; é constatar : - Pequei Lc 15.17 – 18  
Converter-se é uma decisão: preciso mudar de rumo “Irei Ter com meu pai”  
E vai confessar a Deus : - Pequei, SOU um pecador  
A seguir, há evidente mudança no modo de ser e de agir, Gl 1. 23 
 
Aceitar Jesus é agir do homem, é ele aceitar os termos de Deus: 
- Sou pecador , Rm 3.9, 23 Estou sob a ira de Deus,Jo 3.36 
Só Jesus pode me salvar ( Atos 4.12 ) pois,morrendo na cruz, Jesus satisfez 
todos os requisitos da justiça de Deus. E a: prova é que Ele ressuscitou !  
 
* É crer no Seu nome: 
Senhor (Rm 14.9) Jesus ( Mt 1.21 ) Cristo, Gn 3.15, Cl 2.15 
 
*Também é falar com Deus: - ‘ Eu creio, eu aceito o que Jesus fez por mim ‘ 
É o primeiro passo do andar na Luz que é falar a verdade para Deus 
 
Nascer de Deus é agir de Deus: Cl 1.13 
Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do 
Filho... Morre ali... Nasce aqui ! Impossível saber como isso acontece; 

Só podemos crer, simplesmente, como uma criança. 
Deus sempre faz o que diz Jr 1.12  
Todos temos uma parte espiritual que é eterna.  
 
NASCEMOS NO TEMPO PARA ESCOLHER 
   >  ONDE PASSAR A ETERNIDADE 
 
Só Cristo os dá acesso a Deus . Sem Cristo, estamos separados de 
Deus 
 
 

iniciantes   
 

Lição 22    ATÉ O FIM   !!!  
 
para que saibais qual a esperança da sua vocação, 
e as riquezas da glória da sua herança nos santos; Ef 1.18  
 
 
O Senhor mostra como continua a existência dos salvos,  
os que foram feitos filhos de Deus  
 
 
1- Jesus virá nas nuvens buscar a Sua igreja :  
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     será o arrebatamento dos salvos quando o Espírito for retirado da Terra,  
                            > o oposto do que ocorreu em Atos 2 
 
Na Terra, o anti cristo se manifestará e será um tempo terrível, de grande 
dificuldade aos que pensavam ser cristãos 
                   1 Co 15.51-54, 1 Tessalonicences 4.16-17 e 2 Ts 2.3-12 
  
2 A IGREJA irá comparecer diante do TRIBUNAL DE CRISTO para  
avaliar o tipo devida que teve depois de salvos (1 Co 3 ) e para receber 
galardão, ( ver parábola dos Talentos em Mt 25.14 ) 
Por galardão não estamos dizendo que serão ‘estrelas’ que alunos 
recebem por terem sido melhores do que os outros para dizer que somos 
melhores do que os outros; mas será de acordo com a avaliação de nosso 
desempenho nos negócios do Reino durante a vida na terra pois teremos 
correspondente responsabilidades no Milênio, ao reinarmos com Jesus. 
Nossa vida aqui, não é a definitiva, é apenas um rascunho do que vamos ser 
no Milênio ☺ Na escola, primeiro fazíamos nossos desenhos à lápis; depois, 
era preciso passar tinta nankin-_ um traço fino e seguro sobre o melhor 
traçado. Então, finalmente, passava-se borracha em todo o desenho, e só 
ficava o traçado a nankim!  
Não se preocupe com os 'traços' incertos de sua vida; afinal este não é o 
traçado definitivo.  *Seremos 'passados a limpo' para o Milênio.!  
 
 
3- Ocorrerá as Bodas do Cordeiro, sendo a Igreja de Cristo, a Noiva(, Ap 
19.7 e 9) Jesus virá para julgar as Nações que perseguiram Israel no tempo do 
anticristo A besta e falso profeta são lançados vivos no inferno, 
E satanás será preso por mil anos  
 
4- Jesus reinará mil anos Salmo 2 Ap 20. 1-6 20.7-10 e 20.11-15 
 
5- solto Satanás, enganará as nações que se reunirão para a batalha final 
 
6 Todos os mortos ressuscitarão, e a crosta terrestre explodirá  
 
7 Surgirá o Trono Branco para juízo dos mortos _ exceto a Igreja Quem 
tiver o seu nome escrito no livro da vida, será salvo . Os demais serão 
lançados no lago de fogo. A Jerusalém celestial descerá à Terra: muitos ficarão 
de fora... Ap 21-22 ☺ 
 
‘ As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, E não subiram ao 
coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam Mas 
Deus no-las revelou pelo seu Espírito’ 1 Co 2.9-10 ☺ 
 
Termina a seção de INICIANTES AOS QUE SEPREPARAM para O 
BATISMO.Mas   a vida cristã apenas está começando: é preciso crescer. As 
cartas mostram a VIDA CRISTÃ PROGRESSIVA_  que dura a vida toda,  pois 
cristão verdadeiro nunca para de crescer pois seu alvo é  a ESTATUTRA DE 
CRISTO.Efésios 4.13 
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Obs: no mundo, as pessoas estão sempre se aperfeiçoando. Quem não 
se tualiza , quem não é expert no que faz, acaba ficando para trás, 
perdendo clientes, sendo até 'enconstado' na linha de promoções . 
Estudantes fazem faculdade, especialização, mestrado, doutorado e 
continuam participando de Congressos e se atualizando em sua  
área.           CRISTÃOS NÃO PODEM FICAR ESTAGNADOS :  
                                precisam ser experts na Palavra. 
                     pelo estudo pessoal sob a direção do Espírito e  
                     por interesse de ir a palestras, cursos e encontros edificantes 
 
O plano de Deus é que a vida cristã tenha crescimento gradual e 
progressivo pois seu objetivo é que cheguemos à estatura de Cristo, Ef 
4.13  
 
Iniciamos série de artigos para que o filho de Deus tenha noção desse plano 
do Pai para o cristão> VIDA CISTÃ PROGRESSIVA –X- na revista seguinte  
 


