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NOTA INTRODUTÓRIA  

 
Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir . 

Quanta vezes o instrutor da auto-escola repetiu as mesmas palavras até você 

afinal  aprendeu :  captou, tomou para si  conseguiu saber e fazer como devido 

sem  o instrutor ao seu lado.  

    Receba as repetições com velhas amigas  
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   - que o colocam e mantém no trilho certo.  

 Cada capítulo é feito de modo a poder ser impresso e servir de base a 

explanações isoladas 

    >  pois este material também serve de apoio a obreiros leigos   
 

Não  convém fazer leitura corrida. 

> Melhor se deter em apenas um  capítulo por semana  
 

Pode imprimir,  assim facilita levar consigo e fazer anotações  

> assim dá tempo de ler e copiar cada referência e ‘digerir’ bem  

-os fatos espirituais  apresentados. 

 

 
 

01 Por que Jesus? 
 
   e não Buda, Maomé, Maria e tantos outros?  
                          _ porque... só Jesus salva Atos 4.12  

 
A Bíblia é a revelação de Deus Is 8.20-22 

* Pela Bíblia ficamos sabendo o que os nossos sentidos não são capazes de 
perceber     & é assunto que precisa ser aceito pela fé.  
 

* Não entendemos muitas coisas, as mais simples do dia-a-dia;  
ex: como o oxigênio queima a gordura, ou ‘limpa’ o nosso sangue ... 

>  é muita presunção querer entender os mistérios de Deus.  
> Aceitamos axioma em matemática, uma ciência exata! 
> qual a dificuldade em aceitar Deus como axioma espiritual?  

 

* E quanto aos deuses... e demais religiões? Por que ha tantas religiões ? 
 

>O termo religião vem de religare (latim) significa religar  

*As religiões atendem à necessidade básica do ser humano de se religar 
a um Ser Espiritual Supremo a quem sente ter ofendido.  

 
*Religiões_ idólatras ou filosóficas _ são meios pelos quais o homem tenta se 
chega a deus/deuses no intuito de aplacar-lhes a ira, de livrar-se dos 

infortúnios, de obter poder sobre forças adversas, de lidar com a morte, e com 
o que se supõe vir depois da morte. Mas...  só  pela Bíblia sabemos a verdade 

sobre fatos espirituais, desde como tudo começou, até como irá acabar . 
 

1- A origem do Mal, Ez 28.13-17 
   

  1.1  No coração do querubim que quis tomar o lugar de Deus, 
        Isaías  14.  e  Ezequiel 28.14  ( eis aí, a origem dos deuses, Ex 20.3) 
  

  1.2  Banido do lugar que se convencionou chamar céu... 
        i) foi lançado no abismo ! Gn 1.2 
        ii) onde é líder dos anjos banidos por serem seus asseclas 

       iii) lugar de trevas e morte pois separado de Deus, que é Vida e Luz  
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2- E daí? a terra foi abalada  ficando sem forma e vazia, Is 48.15 Gn 1.2 
       & Por analogia ( Lc 14.28) houve um planejamento 
                                             1Tm 1.9 Tt 1.2 Ap 13.8 

       i) criar um ser com capacidade/oportunidade de escolher a quem servir 
      ii) e se escolhesse o mal? todos os demais ficariam sem escolha? 

      iii) Jesus Se apresenta como o Fiador do plano,  
           > garantindo a possibilidade da escolha inversa 

                         Sl 40.7 Hb 10.5-9 [ Gn 1.26   
 

3 – Execução do plano  
     i)  Deus restaura a Terra   

         (P) o Espírito Se move, Deus fala, há restauração, Gn 1.3 
         De modo especialmente preparado para o ser que seria criado 

    
 ii)  Deus cria um ser, não  apenas espiritual, mas com  

           corpo: físico, para habitar e povoar a Terra 

          alma: sentimento, razão, vontade... Gn 2.9, 16-17 
          espírito: elemento que o permite ser ligado a Deus, 1 Ts 5.23 

      
    iii)  Colocando-o em situação de exercer escolha conseqüente:  
          No dia em que...” (Gn 2.17)  

          “certamente morrerás”: significando que irá se separar de Deus! 
 

4- Seduzidos pela ‘serpente”, Gn 3.1-5 ( passos da tentação à parte)  
 
5- Queda: ‘vendo a mulher...’  Gn 3.6 

    i) agir por critério próprio, com base nos sentidos,  
               fora da autoridade de Deus e do marido  

    ii) sob a influência dos argumentos da serpente  
   iii) ignorando advertência de Deus quanto às conseqüências  
 

Obs Eva foi enganada, 
        Adão escolheu ouvir a mulher, em vez de acatar a Deus  

 
6- Conseqüências  
   6.1  imediata separação de Deus. viram-se nus ! Gn 3.7   

        Evidência do pecado, de terem se separado de Deus:  
       viram-se nus pois se fôra a glória de Deus que os vestia, Sl 104.1-2  
 

Obs: sobre vestes resplandecentes 
       1- criados à imagem ( físico) e semelhança de Deus : 

           Semelhante a  Deus, eles estavam vestidos de glória,Sl 104.1-2 
        

       2- Exposto à presença de Deus por 40 dias, 
           >  a pele do rosto de Moisés resplandeceu , Ex 34.29   

      
      3- Na transfiguração, o rosto de  Jesus resplandeceu  

                                     e suas vestes eram  luminosas, Mt 17.2   
         > Bem como os anjos que anunciaram a ressurreição, Mt 24.4  
 

   6.2   imediato conhecimento do mal: 
          medo, culpa, tenta tapar o erro, acusações, 

    
   6.3  imediatamente sentenciados...  
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7- Atuar de Deus 
    7.1   vem ao encontro do pecador, chamando-o, sem acusar! Gn 3.9 

    7.2   dá a promessa do Descendente, Gn 3.15  
    7.3   revela o princípio  ( P )  da Substituição:  

            um inocente morre no lugar do pecador  
            pelo qual o homem pode ter acesso a Deus, Gn 3.21  

           ( P)  justificação : o pecador fica  isento do juízo pelo pecado 
Jesus, ‘ foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitado para a 
nossa [justificação].( Rm 4. 25) _  Também não é assim o dom como a ofensa, 

que veio por um só que pecou; porque o juízo veio, na verdade, de uma só 
ofensa para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para 

[justificação].Rm 5.16- 18 
 
 

 
TEXTOS QUE DÃO BASE À NOSSA FÉ:  

 
JUSTIFICADOS:  
 agir de Deus com base no sacrifício de Jesus, a todo o que crê e pede.  

 
At 13. 39 E de todas as coisas de que não pudestes ser [justificados] 

pela lei de Moisés, por  ele ( Jesus)  é justificado todo o que crê.  
 
Mt 2. 13  Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei;  

    > mas serão justificados os que praticam a lei  
 

Rm 3.24   justificados gratuitamente pela sua graça,  
                > mediante a redenção que há em Cristo Jesus,  
 

Rm 5.9...muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue,      
   > seremos por ele salvos da ira. 

 
1Co 6. 9 ‘...muito mais, sendo agora [justificados] pelo seu sangue,      
   > seremos por ele salvos da ira.  

 
Gl 2.16-17   sabendo, contudo, que o homem não é justificado por 

obras da lei, mas sim, pela fé em Cristo Jesus, temos também crido 
em Cristo Jesus para sermos [justificados] pela fé em Cristo, e não por 
obras da lei; pois por obras da lei nenhuma carne será justificada.  

 
Gl 3.24 De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a   

   > Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados  
 

Tito 3. 7 para que, sendo justificados pela sua graça,  fôssemos   
   > feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. 
 

 SALVAÇÃO  
João 4.22  Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos

  >  porque a salvação  vem dos judeus  
 
Atos 4.12 ‘em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum  

   outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos  
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At 13. 47 ‘assim nos ordenou o Senhor: Eu te pus para luz dos gentios, a 
fim de que sejas para salvação até os confins da terra.  
 

Rm 1. 16  ‘não me envergonho do evangelho:o poder de Deus para  salvação  
   >de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego  

 
Rm 10. 10 ‘com o coração que se crê para a justiça,  

   > e com a boca se faz confissão para a salvação 
 
 2Co 6. 2 ...diz: No tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri;    

   >eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação 
 

2Co 7.10 ‘a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o  
   >qual não traz pesar; mas a tristeza do mundo opera a morte.  
 

Ef 1.13  ‘tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e 
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, 

Fp 1. 28 ‘ em nada estais atemorizados pelos adversários, o que para eles é  
               indício de perdição, mas para vós de salvação...da parte de Deus;  
 

1Ts 5.9 ‘Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação  
   > por nosso Senhor Jesus Cristo 

 
2Tm 3.15 ‘ desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te  
   > sábio para a salvação pela que há em Cristo Jesus. 

Tito . 11   
  >a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens 

 
Hb 2.3 como escaparemos nós, se descuidarmos de tão grande salvação? A   
    >qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,  

▪ foi-nos depois  confirmada pelos que a ouviram 
 

Hb 2.10 ‘convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de  
   quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória,  
   aperfeiçoasse pelos sofrimentos  o autor  da salvação deles.  

 
Hb 5.9 e, tendo sido aperfeiçoado,  

  >veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem 
 
 Hb 6.9 Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, 

   > coisas que  acompanham a salvação, ainda que assim falamos.  
 

Hb 9. 28  assim também Cristo, 
 oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, 

>aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação 
 
1Pe 1. 5 ‘pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação   

   que está preparada para se revelar no último tempo; 
1Pe  1.9  alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1Pe 

1.10  Desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente os profetas   
   >que profetizaram da graça que para vós era destinada, 
 

1Pe 2. 2 desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, 
   : a fim de por ele crescerdes para a salvação  
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2Pe 2. 15  e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor  
                      & ler 1 Pedro 2.16  

Cap  02  DEFINIÇÕES... 
 

 1-  JESUS é...  
      * Substituto inocente que morreu no lugar do pecador, Isaías 53  

 * Salvador Mt 1.21, 18.11, Lc 19.10, 1 Tm 1.15, Hb 7.25, 1João 4.14  
 * Propiciação pelos pecados, Rm 3.25  

 * Resgatador , Gl 3.13 e 1 Pe 1.18-19  
 * Mediador,1 Tm 2.5-6 Hb 9.15  
 * Ajudador , Hb 4.16  

 * Fiador , 7.22  
 * Intercessor , 7.25  

 * Sacerdote , 10.21  
 

  

*Aceitando Jesus pela fé (Rm 3.25, Ef 1.13)  
 > somos feitos filhos de Deus,  nascemos de Deus, João 1.12 NVI 

        Obs: Todos  seres humanos são  criaturas de Deus; 
                  FILHOS, só em Cristo  
 

2- 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 , Ap 1. 3  
*  Comprados Ap 3. 9  

*  Alvejados Ap 7.14  
*  Temos Paz e Perdão, Cl 1.20, Hb 9.22 (20)  
*  Podemos entrar no santuário,  na presença de Deus Hb 10.19  

 

3-  *Se alguém está em Cristo, nova criatura é;  
      as coisas velhas já passaram, eis se fizeram novas 2Co 5.17 

         (no link BUSCA digitar  ‘Novidade de Vida’ ) 
 

         ANTES, éramos ... AGORA, somos...   
           no link BUSCA, digitar  ‘antes, agora’)  
 

4.  Por isso:  
 

4.1   Andamos em novidade de vida  
       Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como 

Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos 

nós também em [novidade] de vida. Rm 6.4 
 

4.2  Andamos no Espírito 

      >   não mais satisfazendo os desejos da carne  Gl 5.16,  
       

4.3  Andamos na luz, Jo 3.19-21:  
       i)   falando   a verdade no íntimo, Sl 51.6  

      ii)  sendo purificados pelo sangue de Jesus, 1 Jo 1. 7 
     iii)  cuidando de manter a comunhão  com  o Espírito Santo, Ef 4.30-32  

         NÂO  entristecer mas SIM sendo renovadamente cheios , Ef 5.18 
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         - Cuidando para não apagarmos / extinguir   o Espírito, 1Ts 5.18 
          & com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia:  
          Já vou...(e demoora, ou não vai nunca)  Não tenho tempo... 

          Não tenho jeito...Tenho idéia melhor...  ( e faz do seu jeito )  
 

5- Daí  sermos vencedores Ap 12.11-12  

    Eles o venceram: i)  pelo sangue do Cordeiro 
                            ii)   pela palavra do seu testemunho 

                           iii)   não amaram suas vidas até á morte, Lc 9.23, 14.33  
 

Conclusão: Ser discípulo de Jesus é longo trajeto que dura toda nossa vida aqui 
na terra.      Só discípulos podem fazer discípulos.  
 

E você : a  que time pertence?    Faz parte da multidão, maravilhada com os 
feitos de Jesus e convencida de ser Ele o Messias... mas ao vê-lO preso, 

frustram-se suas expectativas , e não hesita em crucificá-lO, ou... 
    Chamado para ser discípulo, continua com Jesus,  
  > a custo de sua própria vida ? & 

 Cap  03    LI,  NÃO ENTENDI  

 
Já ouvi muitas pessoas dizerem: 

 - “Comecei a ler a Bíblia, mas não entendi NADA!”  
       Por que uma pessoa pode ser culta, ler bons autores e até filosofia, 

                  & mas não consegue ler e entender a Bíblia?  
 
*A Bíblia é realmente um livro muito especial: escrita por muitos homens tem, 

no entanto, apenas UM AUTOR: O PRÓPRIO DEUS.  
> Não é livro para ser lido apenas com a mente, 

- mas com o coração sob a instrução do Espírito:  
> Deus fala, pela Palavra, ao coração do homem  
> Ouvir a Deus depende da atitude do coração... 

 
Há princípios ( P )  básicos a serem entendidos, 

>  antes de se ler a Bíblia: 
 
1- O homem natural não entende...1Co 2.14 

> é preciso revelação de Deus, Ef 1.13  
     

*Para se entender a Bíblia é preciso  
> ter nascido de Deus, João 1.12 NVI  João 3.3,5,7  

> ter ouvido o Evangelho e nele crido, Ef 1.13  
> ter sido selado com o Espírito Santo,   João 14.17 
”espírito da verdade que o mundo não pode receber”  

 
> ter a revelação de Deus 

    ‘E a quem o Filho o quiser revelar” Mt 11.27   
    ‘quando aprouve a Deus revelar Seu Filho a  mim’... Gl 1.15-16 

 

Jesus é a “senha” que dá acesso ao Pai e ‘decodifica o programa’  
   ‘Ninguém vem ao Pai senão por Mim’   João 14.6  

 
Obs: Antes de começar a ler a Bíblia, 
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         entregue seu coração a Jesus, para ser religado a Deus  
 
2-Deus vê a atitude do coração: 

    ”O Senhor olha para o coração” 1Sm 16.7 
     “Buscar-me-eis e Me achareis  

 > quando Me buscardes de todo o vosso coração” Jr 29.13 
 

3- É preciso despojar-se de toda auto-suficiência: 
    “Não sejas sábio aos teus próprios olhos” Pv 3.7 
    “Deus resiste ao soberbo mas dá graça aos humildes” Tg 4.6, Sl 138.6          

“Desvenda meus olhos para...(eu ver)as maravilhas da Tua Lei” Sl 119. 18              
“Clama a MIM e responder-te-ei;  

     >ensinar-te-ei coisas grandes  e firmes, que não sabes” Jr 33.3 
 & aos ‘ sabe-tudo’ Deus não  fala nada  
& aos mau intencionados, também não  ‘não deis aos cães o que é 

santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as 
calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem’   Mt 7.6   

 
   Obs: cães podem ser maus pastores:, ‘ estes cães são gulosos, nunca se 

podem fartar; e eles são pastores que nada compreendem; todos eles se 

tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem 
exceção’ Is 56.11.   

& Cães podem ser pessoas que retrocederam  da salvação,  2Pe 2.22   
 

4- Deus não grita: é preciso silêncio para se ouvir a Deus. 

     Fazer calar todas as outras vozes que gritam em seu íntimo.  
                          1Reis 19.11-14, Habacuque 2.20 

   ‘o Senhor esta no seu santo templo; cale-se diante dele toda a terra’ 
. 

5- É preciso coração e mente  dispostos a APRENDER. Is 50.4 

   “Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aquele que aprende” 
   “Aprendei de Mim que sou manso e humilde de coração” Mt 11.29 

 
6-  FÈ  é indispensável...na pessoa de Deus, na Palavra de Deus. 

   “Sem fé é impossível agradar-lhe; porque 

   é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
 creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam” Hb 11.6  

 
“Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, 
  >  para redargüir, para  corrigir, para instruir em justiça” 2Tm 3.16 

 
“Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus,  

   > a recebestes, não como palavra de homens,  
   - mas (segundo é, na verdade) como palavra de Deus,  

   - a qual também opera em vós, os que crestes.” 1Ts 2.13 
 
7- Deus determinou que as Escrituras sejam  ensinadas: 

 Ele mesmo escolhe  e habilita para esse fim, não é por qualquer pessoa !  
      Ex: Moisés, os profetas, Esdras, exemplos do Velho Testamento 

      “Esdras tinha preparado o seu coração para ...  Esdras 7.10 
  > buscar a lei do Senhor  > para a cumprir  > para ensinar em Israel                                                      
                         & Observe os verbos... 

 
*No Novo Testamento: apóstolos, diáconos, mestres e homens idôneos 

*Concede dons para instruir outros, Mt 28.19, At 6.3,8.5, Ef 4.11RA, 2Tm 2.2 
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Uma advertência: “Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, 
                          -  sabendo que havemos de receber maior juízo” Tg 3.1 

 
Conclusão: Se você está lendo a Bíblia:- “Entendes o que lês?”  At 8.30  

Se o seu coração estiver aberto para Deus, alguém será enviado para lhe 
explicar as Escrituras.   Convide-o a fazê-lo   Ler Atos 8.26-35   -x-  

                                                                                   

Cap  04    QUEM  NASCE, espera-se que  CRESÇA 
 
 *Quem nasce,  o normal é que o nenê cresça... 

                       ATÉ SE TORNAR CIDADÃO CONSCIENTE  
 

* Com filhos de Deus espera-se o mesmo.   
    > E agora...como é a nova vida do convertido a Jesus? 
 

Convertido a Jesus :  
>ouviu o Evangelho, creu e aceitou Jesus como Salvador e Senhor  

> NASCEU DE DEUS : foi feito filho de Deus, é nenê na fé    
 
 

Houve uma revolução no Reino espiritual:  
 

1- ao se voltar  para Deus : se converter, mudar de rumo 
 

2-  são perdoados todos os pecados, foi justificado 
     > livres da culpa, justificados, Cl 2.13 Rm 5.1  
 

3- é  religado a Deus, foi  vivificado ...  e selado com Espírito Santo,  
     & Deus’ nos libertou do império das trevas,  

- nos transportou para o reino do Filho’ Colos. 1.13 
 

Então,  CONVERTIDOS  (sua vidas  mudam de direção ) 
> por terem sido alcançados pela misericórdia de Deus:   

> agora não seguem mais o rumo do mundo, Mt 7.13 
> agora seguem  ‘o Pastor e Bispo de vossas almas’, 1Pe 2.25 

  -  Jesus, o Bom Pastor’ é o seu Pastor, João 10.1, 27...  
 

   AGORA...  
4 - Foram feitos AGRADÁVEIS A DEUS, Ef 1.6 Jesus nos apresenta a Deus  

     4.1    ‘santos, irrepreensíveis e inculpáveis’ Cl 1.21-22 
     4.2  separados do pecado, não dando ocasião ao inimigo de maldizer    

                  (andar na luz)  
     4.3   não aceita acusação de ninguém! 
             >  ‘É Deus quem me justifica’  Rm 8.33  Ap 12.11 
 

5 - Há MUDANÇA EVIDENTE...o que antes perseguia...agora prega, Gl 1.23 
    5.1  Mudança da razão de viver: agora é ‘para a glória de Deus...’ Gl 1.24  

    5.2  Não faz mais como todo o mundo, tem prazer na Lei do Senhor , Sl 1.1  
    5.3  ’refreia sua língua, Tg 1.16 
           > busca a paz com todos’ ,  1Pe 3.10-11, Rm 12.18 
 

6 - PENSA NAS COISAS DO ALTO... Cl 3.3, Fp 4.8 
     6.1  levanta os olhos para Jesus, Hb 12.1-2 

     6.2  não se fixa nas coisas da terra, mas na glória futura, 2Pe 3.10-11  
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   6.3   entende que : 
          > ‘nossa leve e momentânea tribulação’ tem peso de glória, 2Co 4.17 

 

7 – ANDA ... Ef 8, 10-12... João 3.19-21, Sl 51.6, 1João 1.7 
     

     7.1  Como filhos da luz  
          ‘não comunica com obras ...das trevas, nem fala o que fazem... ‘ 
     

   7.2  Cristo é engrandecido no meu corpo: Fp 1.20 
         >Seja pela vida: o modo como vivo  

         >Pela morte: o modo como tomo a cruz cada dia, onde meu EU morre. 
   
   7.3  Anda na luz, falando a verdade do seu íntimo, para Deus,  

                            > momento a momento. 
 

8 - VIVE em SANTIFICAÇÃO: processo que dura toda a vida,  
         >  é separar-se do pecado, é separar-se para Deus 
8.1   Santificação parece o processo de tratar a madeira até se tornar uma 

peça útil  
        Lixa Grossa ( Cl 3.5 )  Lixa fina ( 3.7-8 )  Despidos(rejeita)> vestidos 

(aceita) Cl 3.9-10  
 
8.2  Entende ser o Propósito de Deus para sua vida o torna-lo ‘à imagem de 

Seu Filho’ 
                   & e, para isso, ‘todas as coisas contribuem...‘, Rm 8.29 

8.3  Surge em sua vida o fruto do Espírito, Gl 5.20: 
                & não é natural, vem de Deus  
 

- Resultado: a PAZ DE Deus domina o coração e o Deus da paz é 
conosco  

   -  o árbitro no coração, Cl 3.15 
     -  ansiedades tornam-se em orações, Fp 4.7-9  
        -  hostilidades nos relacionamentos são submetidas a Jesus, Sl 46.9, 1Jo 

3.8,  
 

 
9- Tornou-se POVO DE DEUS: cidadão dos céus, Ef 2.19, 2Tm 3.12 

 
9.1  Identificados com  outros cristãos:  testemunhas de Jesus, Atos 1.8 
       - dispostos a dar sua vida pela mensagem que crêem, 1Pedro 2.10 

          ‘Todos os que querem viver piedosamente em Cristo... 
> sofrerão perseguição’  

 
9.2   Sóbrios, vigiam em oração... 1Pe 4.7 Mt 26.41, 1Ts 5.17, Ef 6.18 
 

9.3  Têm viver vitorioso:  
Eles o venceram (Batalha Espiritual: Ef 6.12, Tg 4.7, 1Pe 5.7) 

         -  pelo sangue de Jesus,  
          -  pela palavra de testemunho,  
           -  não amar a vida até à morte, Ap 12.11 ALELUIA!       

 
10  Engaja-se na BATALHA ESPIRITUAL, Ef 6. 10- 18         
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Cap 05    OS ‘DOIS  PÉS’  DO CRISTÃO   
 

Para andar, é preciso uma base sólida: ninguém anda “voando”  

Por isso, ler a Bíblia é básico e fundamental!  Sl 119.105  
 

“Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra, e luz para o meu caminho”  

*Alguns textos sobre a importância de ler a Palavra, e seu efeito:  

 

Ex 24.7  “tomou o livro do concerto e LEU AOS OUVIDOS DO POVO”  

Dt 17.19     ‘ o rei terá cópia da lei e o lerá todos os dias  

               Obs:  cristãos, fomos feitos reis e sacerdotes,   Ap 1.5-6  

               como tais, nos  compete ler  as Escrituras todos os dias.   

Dt 31.10 –13 “ a todo Israel lerás...” 

                     > é preciso resgatar o hábito de ler a Bíblia juntos  

Js 8.33-34 “ a todo Israel. LEU em voz alta todas as palavras...” 

2 Rs 22.8 – 19  Base para leitura pessoal > copiar  

2 Rs 23.2 “ chamou todo o povo e LEU aos ouvidos deles todas as palavras...” 

Ne 8.1- 12 .2  leu a Lei perante todos  

Ne 8.3      “desde a alva até o meio dia” Atos 20.7,11 Lc 9.12 Mt 5.32  

Ne 8.7       ensinaram  >  v 8_ LERAM, explicaram  

Ne 8 .9     Reação: choram  !     v11  alegres >  v12 entenderam 

Ne 8.17    a toda a congregação / v18 _ por 7 dias, de dia em dia... LIA  !  

Is 34.16   >  “Buscai no livro do Senhor e lede...”  

Atos 8.26      “ouviu que lia... em voz alta!”   

                       Deus vê o coração receptivo e providencia quem explique.  

Atos 17.11 “examinando cada dia as Escrituras” 

URGE QUE SE RESGATE O HÁBITO DE LER AS ESCRITURAS. Ler nas igrejas.  

Hoje, fala-se muito. Há casos, em que a Bíblia se tornou apenas “bengala” para 

argumentos pessoais.  

********* 

OS DOIS “PÉS” DO CRISTÃO _ Efésios 4.30 –32 -→ I João 1.7  

*Andar requer  

i) Objetivo _ que terei ao ler na Palavra o padrão de Deus para seus filhos.  

ii) Determinação _ o que quero da vida  ? 

                             Posso orar” opera em mim o querer...” Fp 2.13 
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iii) Equilíbrio_ que se obtém ao se apoiar alternadamente, 

                      >  ora em Efésios 4, ora em 1João 1.7 

 

É preciso aprender a ANDAR ... NA LUZ  

 

1-  ANDAR NA LUZ  

  - Todo o que faz o mal, aborrece a luz, não vem para a luz, Jo 3.19-21 

                & Mas quem pratica a verdade, vem para a luz  

                >  Note que não diz 'quem pratica o bem' pois  

                > 'não há quem faça o bem' Rm 3.12  

               & Mas “quem pratica  a verdade” (pregação de Roy Hession)   

 

   *Eis que ... amas a verdade no íntimo” Sl 51.6  

Andar na luz é ir  falando para Deus a verdade que há em seu íntimo,   

    >momento a momento.  

Ilustração: para  servirem no Tabernáculo,  os sacerdotes tinham de 
lavar pés e mãos em bacia feita com os espelhos da mulheres, Êx 38.8  

_’ quando entrarem na tenda da revelação lavar-se-ão com água, para que não 
morram...... as mãos e os pés, para que não morram; e isto lhes será por 
estatuto perpétuo ...’. Êx 30.20 -21 

 

Ensino : água é figura da Palavra  ( Jo 13.10 >  15.3) 

              Cristãos foram feitos reis e sacerdotes, Ap  1.6  

  & então, temos de olhar para nós mesmos e nos ‘lavar’ , pelo padrão da 

Palavra,   as ‘sujeiras’ do nosso agir ( mãos) e modo de andar ( pés)   

              > confessando onde estamos  desalinhados das Escrituras.  

 

O Gabarito da Palavra informa o que entristece o Espírito:  

o que nos ‘suja’... para que se confesse imediatamente:  

Longe de vós toda amargura, cólera, ira ....Efésios 4.30-32 

Gritaria _ pensamentos como disco rachado quando  

- direitos são violados  e necessidades não são atendidas 

Blasfêmia pensar que Deus não liga, não está “nem aí, Sl 10.13 ARA  

 ‘Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo... _Tu não inquirirás’ 

Malícia: toda e qualquer intenção maldosa.  

Antes sêde benignos ,     não maldosos  

           misericordiosos,   não julgadores, não críticos  

           perdoando-vos,     não ressentidos nem rancorosos 

“E o sangue de Jesus...nos purifica de todo pecado ” 1 João 1.7 

 &  confessado  o que nos ‘suja’ somos purificados pelo sangue de Jesus e 

ficamos aptos para  servir ao Senhor: ‘quanto mais o sangue de Cristo, que 
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pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, [purificará] das 

obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo?’ Hb 9.14 

Só assim o Espírito Santo flui e produz: 

                 & revelação, libertação, crescimento, unidade, unanimidade 
 

Só então é possível: andar no Espírito, não cobiçosos de vanglórias  Gl 5.25-26  

                & Ser renovadamente cheio do Espírito a cada instante , Ef 5.18 -21 

               falando...louvando...dando graças ...sujeitando-SE (voluntariamente)   
 

   > Tem-se a impressão de que ser cheio do Espírito  

                          - é um estado de êxtase emocional 

* Mas Deus é bem prático, e especifica o modo pelo qual  se vai sendo 

renovadamente  cheio do Espírito:  

* Falando... Como são suas palavras ? Escute suas palavras!  

*Louvando no coração, não depende de sentimentos ,  

                     > mas do que o Senhor é. 

*Dando sempre graças, em tudo, pelo que o Senhor faz, 

                     >  em especial naquela situação  

 & Certa vez li_ dar graças não é ser grato mas é uma atitude mental 

oposta à  de pessoas murmuradoras. Como são seus pensamentos ? 
 

* Sujeitando-vos... diz respeito aos relacionamentos: é aceitar o outro 

como ele é, sem querer dobrá-lo ao nosso bel prazer 

       & não é se deixar fazer de capacho de ninguém   

       * Uns aos outros_ diz respeito à reciprocidade 

                  >  tão esquecida em nossos dias.  

 
2-  Precisa aprender a ANDAR NO ESPÍRITO  
   

    “Se viveis em Espírito, andai também em Espírito ” Gl 5.24- 25  
      - não cobiçosos de vanglória ou glória vã, sem irritar, sem invejar’   

           &  Percebem como Deus é bem prático, e específico ?  

 

“Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne” Gl 5.16  

Andar requer:  Objetivo _ Determinação _ Equilíbrio 

            Equilíbrio se obtém o se apoiar alternadamente num pé e no outro  

 *ora nos apoiamos  em Ef 4.30-32   mostra o que está ‘sujo’ em nós       

* ora nos apoiamos em  1João 1.7   mostra como ser  purificado  da ‘sujeira’  
 

Sem vivenciar essa dinâmica de falar a verdade e ser purificado, a vida 

espiritual fica paralisada, e o cristão literalmente  PÁRA ! ESTACIONA ! 

                                                          > não vai a parte alguma.  

Obs: Concupiscências da carne são desejos naturais gritantes,   

                                                                    > determinantes. 

&  Intrigada com o dilema de crer na Palavra que diz que a carne já foi 

crucificada com Cristo e de perceber em mim que o “velho homem” não estava 

morto, Deus na Sua misericórdia, trouxe a mim um artigo da revista “Chamada 
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da meia noite” que explicava:  

    Nossa carne, crucificada, ainda grita 

( grande lição das palavras de Jesus, na cruz ) 
     

 A nós compete não dar ouvidos aos seus clamores.: Sl 66.18 

 ‘Se eu  atender  à  iniqüidade   do meu coração, o Senhor não me ouvirá’ 
          & como a um telefone que toca, se não atender, vai parar de tocar... 
  

Cristãos não deixam de ser humanos. 

A Bíblia nos ensina a lidar com nossas reações naturais. 

Como um pêndulo, 

        >  reações naturais  pendem  ao orgulho ou à auto-depreciação 

            -  Falar a verdade no íntimo, aciona o sobrenatural de Deus; 

            -  O sangue de Jesus purifica de todo pecado, 1 João 1.7, 9  

       >  Então estamos em equilíbrio:  

           - Purificados pelo sangue de Jesus, cheios do Espírito Santo:  

            - Comunhão com Deus sem empecilhos: então, e só assim, 

              É possível nos aprumarmos  conforme o Gabarito da Palavra.  

         - E pode haver  Continuidade ao nosso andar,  

              - sem o que, se perde o equilíbrio e pode ocorrer a queda.  

Obs: Só Elias e Enoque não passaram pela morte. Elias foi grande profeta, 

               De Enoque  é dito:  que ‘ andou com Deus Gn 5.22 

          Andar com Deus deve ser nossa prioridade na vida,* 

                                                                                                 

Cap 06     CRISTÃO VERDADEIRO?               

Nas igrejas, há crentes que não pertencem à IGREJA DE JESUS  

1-o  joio  (semeado pelo inimigo, parece, mas não é _Mt 13.25 

 
2-  ímpios  : são religiosos, legalistas mas 'não dão a mínima' para a Palavra 

                           -  desprezam a correção do Senhor   Sl 50.16 > > 
 
3-  bastardos _ filhos fora da aliança : pela fé no sangue de Jesus' Hb 12.8 

      - estão convencidos pela Palavra mas não são convertidos a Jesus 
 

4- falsos profetas _ fazem sinais e maravilhas mas são ímpios Mt 7.15-23 
                                  'por seus frutos os conhecereis'  

No cristão verdadeiro, há certas evidências 

 que, principalmente os outros, notam: 
    - mudança evidente, Gl 1.23-24  
     - motivação espiritual, 1 Ts 1.9 

        - fruto do Espírito, Gl 5.22 
           - testemunho eficaz, At 1.8  

              - unidade e unanimidade entre irmãos, Jo 17.11,21,23 
                 - atrai os outros a Cristo, At 2.42,46-47  
 

Para ser cristão verdadeiro, há condições : 
1_ PRECISA se arrepender : Lc 15.17  

     1.1   É constatar sua verdadeira situação perante Deus, Jõ 3.36  
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     1.2   o fato de ser pecador, por isso pecar = atos 
     1.3   É ficar triste por ter chegado ao fundo do poço. 
            > Não é raiva por ter dado  errado, 

            >  nem é medo das conseqüências ruins. 
 

2_ PRECISA se converter , Lc 15.18-21 
      2.1    É decidir mudar de rumo =' Vou ao Pai...' 

      2.2    É mudar mesmo - Levantou-se... foi 
      2.3    É confessar a Deus_ 'Sou pecador, pequei' 
                Em conseqüência, há mudança evidente,  Gl 1.13 
 

3_ PRECISA se decidir publicamente : oração da fé e ser batizado 
 

Obs:  moeda, para ter valor, precisa estar cunhada dos dois lados: cara e coroa  

*Também, a eletricidade só funciona havendo os pólos positivo e negativo 
            Assim, A VERDADEIRA CONVERSÃO TEM DOIS ASPECTOS 
                          Há o agir do homem  e o  agir de Deus  
 

1-  Aceitar Jesus é agir do homem  
1.1 É aceitar os termos de Deus: *Sou pecador, Rm 3.23, 10.18  

      * Estou sob a ira de Deus, João 3.36 / Caminho para a perdição, Mt 7.13 
               * Só Jesus pode me salvar, At 4.12 
1.2   é  crer ... 

     * crer nas Escrituras, a Verdade  João 17.17 
     * crer em Deus,  que é fiel para cumprir o que promete, Jr 1.12  

     * crer no nome de Jesus:  
 
> SENHOR:  soberano do Universo, autoridade para ser obedecida_ Hb 1.1-3,   

                ‘foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver,  
                     para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos." Rom. 14: 7-9. 
 

> JESUS = nome da pessoa sem pecado  

               ( gerado por Deus,  não é da raça de pecadores ) 
                a pessoa que morreu indevidamente, por não ter pecado próprio 
                                 > pois morte é o *salário do pecado, Rm 6.23  

                a pessoa que Assumiu morrer pelo meu pecado, 
      > levando sobre Si o meu castigo_  

            a pessoa que, na cruz,  derramou Seu sangue todo :  
> o preço do nosso resgate, João 19.34, Is 53 1Pe 1.1 

                 * obs: > sendo salário: 
                                o que se combinou receber por se fazer tal coisa , Gn 2.17 

 
> CRISTO , o Descendente prometido em Gn 3.15, que 

                 'na plenitude dos tempos' Gl 4.4   
                   > Veio’ esmagar a cabeça da serpente’. 
                       (obra realizada na cruz, Cl 2.15)  

     
 

     * crer no sangue de Jesus que torna Deus propício ao pecador 
        > pois o sangue testifica  
           i) que o Substituto foi imolado no lugar do pecador  

          ii) que a Justiça de Deus foi satisfeita 
          iii) que o diabo foi derrotado, Cl 2.15  

 
A ressurreição de Jesus prova  que o sacrifício vicário de Jesus foi aceito por 
Deus pelo fato de Jesus não ter pecado próprio  

         >  por isso  a morte não pôde retê-lO. 
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1.3   é  dizer para Deus_ 'Eu quero...Eu creio! 
                                         O primeiro passo do Andar na Luz . 
 Antes de me converter, ao começar a ler a Bíblia, eu queria  entender a 

salvação.  Não consegui. Mas passei a ler a Bíblia regularmente  
          Após uns três meses, cri na Palavra 'Pedi, dar-se vos á', Mt 7.7  

          E orei simplesmente: - 'Deus, faz de Jesus o meu Salvador'  
          Ele o fez, pois 'vela sobre Sua Palavra para a cumprir' Jr 1.12.  

         Depois, deu-me entendimento, pois está escrito:  
         ‘Clama a MIM e responder-te-ei,  
          >  ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes' Jr 33.3   

        É preciso  reconhecer que não sabe para ser  ensinado por Deus.  

2- Novo Nascimento é agir de Deus  'nascer de Deus' João 3. 3, 5, 7 NVI 
 O nascimento físico ilustra o nascer espiritual  :  

  a) Sair daquele 'mundinho' onde passamos a existir  
  b) Romper com o sistema de vida do antigo 'mundo'  Rm 11.24  
  c) Ser lavado da imundícia que trouxemos daquele 'mundo' 

      Maravilhoso Jesus que sabia usar as palavras de modo tão significativo, 
        - dizendo tanto em uma só palavra como  NASCER ! 

          -  Nascer de Deus é estar no mundo, sem ser do mundo , João 17.16  
O que ocorreu nas regiões celestiais ?  
 

1- Foi remido= comprado para ser restaurado à sua herança, 1 Co 6.19 20 . 

      &  Para o  judeu a figura do remidor era muito significativa. No livro de 
Rute_ cap 4 por certo preço, ela foi restituída à herança da família na terra, 

ficando o remidor  responsável por suscitar descendência, o que lhe garantiria 
a posse permanente do seu lugar de herança   

2- Foi resgatado: pago o preço para nos  livrar da mão  do 'seqüestrador'  

                                  1Pe 1.18  
 

3-Foi justificado por Deus, Rm 5.1    Antigamente, quando um aluno faltava, 
no dia seguinte, precisava levar  para a escola justificação do pai para poder 

entrar na classe! Cl 2.15 13? 
 

4- Foi liberto do império das trevas  

     > transportado para o Reino do Filho_ 
 

5 -Foi vivificados, pois existir sem Deus é estar sem vida espiritual, Ef 2. 1, 5 
          >Foi 'enxertados' na videira verdadeira, Rm 11.24    

            (para o que, 
             foi  preciso ser 'cortado' da árvore natural,como enxerto de plantas)  

 

6- Foi feito  filho de Deus  > pela fé no Seu nome, João 1.12  
          >  pela fé no Seu sangue, Rm 3.25 

      > Regenerado ( gerado de novo)  pela Palavra, Tg 1.18, 1 Pe 1.23 

7- Foi selado pelo Espírito Santo , Ef 1.13 
       >  que testifica ao nosso coração, Rm 8.15 b 

 
Obs: selo era marca  feita sobre cera quente com anel imprimindo o brasão do 
dono.  Era  marca de posse legal, como hoje é lavrada a escritura no cartório.  
 

   FATOS ESPIRITUAIS  
   DECORRENTES DE SER ( ter sido feito) FILHO DE DEUS 

   * Nome no livro da Vida, Ef Ap  
   * Pertence à família de Deus, Ef 2.14 
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   * Leva o nome de Deus = da Silva, Ef 3.15  
   * Somos herdeiros, Rm 8.17 
   * Temos acesso ao Pai, Hb 10.19 Ef 2.18 

   * Estamos sob a disciplina do Pai, Hb 12. 
   * Somos guardados pelo poder de Deus, 1 Pe 1.5  
 

*COMO FILHOS : espera-se que cresça e obedeça , 1 Pe 2.2 e 1.14 
                            Será edificado : Ef 1.7  - e provado, 1 Pe 1. 
 

* Deus tem um plano  único para cada filho Seu: 
                   um projeto de vida (obras boas) Ef 2.10 
                   um propósito(formar a imagem de Jesus) Rm 8.28 

                   uma vontade:  santificação, 1 Ts 4.3 
                                         em tudo dar graças, 1 Ts 5.18  
 

POR CAUSA DESSES FATOS ESPIRITUAIS, 
> é preciso adequar o  seu  agir   à  sua nova posição 
1- Transformai-vos pelo renovar da mente Rm 12.2 

2- Fiquem firmes na liberdade, Gl 5.1  não é  libertinagem da carne!  
3- Ter andar digno da vocação Ef 4. 1 

4- Ser imitadores de Deus Ef 5. 1 
5- Portar-se dignamente conforme  o Evangelho, Fp 1.27 
6- Andar dignamente diante do Senhor, Cl 1. 10 

7- Buscar as coisas lá do alto, Cl 3.1 
8- Pensar nas coisas de cima, 

9- Ser irrepreensíveis / sinceros Fp 2.15 
    Como recebestes de que maneira convém andar e agradar a Deus,  
10-Assim andai para que possais progredir cada vez mais, 1Ts 4. 1 

11 Não vos movais facilmente... 2 Ts 2. 2 
12 Escrevo-te, jovem líder , para que: 

      i)  Saibas como convém andar na casa de Deus, 1Tm 3.15 
     ii)  Considera o que digo...o Senhor te dará entendimento, 2Tm 1.7  
    iii) Para 'por em boa ordem o que ainda resta' Tito 1. 5 

 
13- Acertando o passado, Filemon e Epístola Gerais :Tiago, Pedro, Judas, João 

 
14- Dar ouvidos às advertências de Jesus nas cartas às sete igrejas de Ap 2-3  

• Essas instruções constituem o GABARITO de Deus para o verdadeiro 

cristão, pelo qual se confere e verifica se as opções foram corretas, como 
quando se confere as opções do Vestibular com o Gabarito publicado no 
dia seguinte.  

 Ah! Se depois de ter feito uma prova, fosse possível acertar nossas opções  

com as do Gabarito... mas, é exatamente para isso que temos e 
precisamos ler as Escrituras! 

               Um dia, todos iremos comparecer diante do TRIBUNAL DE CRISTO  
                     para receber galardão, (ver parábola dos Talentos_ Mt 25.14)  
 

* Galardão, não serão 'estrelinhas' para dizer que somos melhores do que 
os outros, mas, conofrme a avaliação de nosso desempenho nos negócios do 

Reino durante a vida na terra, teremos responsabilidades no Milênio, ao reinar-
mos com Jesus. Nossa vida aqui, não é a definitiva, 

    >  é ‘rascunho’ do que vamos ser no Milênio  
Ex: na  escola, fazíamos desenhos à lápis; depois, era preciso passar tinta 
Nankin: um traço fino e seguro sobre o melhor traçado. Enfim, passava-se 
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borracha em todo o desenho, ficando só o traçado a Nankim! 
   Não se preocupe com os 'traços' incertos de sua vida.  
         *Seremos 'passados a limpo' para o Milênio. 

                      É PRECISO LER A BÍBLIA !   
 

Cap  07    NOVIDADE  DE  VIDA   

 

 Se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram, 

eis que se fizeram novas, RA / Eis que tudo se fez N O V O 2 Co 5.17 

corr 

O espírito foi recriado pelo novo nascimento, João 1.12, 1Pe 1.3,23 

& Justificação é ato único e definitivo Rm 5.1,11.17  

· A mente precisa ser renovada pela Palavra, Rm 12.1-2, Sl 1.1-2 

*Santificação é processo que dura a vida toda, João 17.17 

   Pelo culto racional: requer decisão, determinação e persistência  

            - como em qualquer outro processo formativo 

*O Espírito Santo atua pela Palavra:  

> Sonda  ( Sl 139.23)  >   Restaura  ( Sl 19.7 ARA ) >  Revela, age ,  Hb 4.13 

                  *O sangue de Jesus purifica de todo pecado , 1 João 1.7  

> SE andarmos na luz = falando verdade do íntimo momento a momento  

> SE confessarmos, Deus perdoa e purifica   1João 1.9    

*Deus quer operar:  

   > purificando ( Zc 1.13)  e substituindo, Ez 36.26   Fp 1.13 

 

*Deus quer substituir:  medo por fé   >  ansiedade por oração  

   >  ira por perdão  >  inveja por auto aceitação. 

1  MEDO    versus   FÉ 

1.1  *Medo: paralisa ou nos torna agitados; como mosca na sopa, não se 

chega a lugar algum.       

        Leva à fuga  ( Gn 3.10 )  à acusação ( Gn 3.12 )   à escravidão, Hb 2.15   

                          & Não vem de Deus: rejeite-o !  

1.2   O medo é natural, instintivo. Deus sabe que cristãos ainda sentem medo  

         Por isso; a Bíblia está coalhada  da exortação : NÃO TEMAS  

                      & dizem haver 365   ‘não temas’    

          Estou ‘colecionando’ mas ainda não achei tantas.  

          Jó disse:  ‘o que eu temia me veio” Jó  3.25 corr  

                       & talvez, foi o que deu  direito legal ao ataque do diabo.  

1.3  Como lidar com o medo?   

          >  Ler, copiar e decorar > Sl 56.3  , Sl 27.1,   1 Tm 1.7 
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Enfim:  De certa forma, o medo é falta de confiança em Deus: 

  >  Será Ele  incompetente, descuidado ou desatencioso em relação a nós ?  

Deus pede que entreguemos nosso temores a Ele ;  
         

                        PRECISA ESVAZIAR O CORAÇÃO, 

                 > PARA RECEBER O QUE  DEUS QUER  DAR  

 

> FÉ em Deus > leva a agir  > com objetivo, Hb 11.27 

1.1- Deus deu a cada um uma medida de fé;  

       > já tem...usa! Rm 12.3 Mc 4.31, Lc 17.6  

        2-  FÉ vem pelo ouvir a Palavra, Rm 10.17 

        3-  Jesus é o autor e Consumador da nossa fé:  

              > olha para Jesus, Hb 12.2, 13.5-6 

 

2  ANSIEDADE   versus  VIDA DE ORAÇÃO  
   

   2.1  *Ansiedade lateja no íntimo. 

           Rouba o momento presente. Hábito totalmente inútil.        

   2.2  Embaça a mente.  

   2.3   É pecado,  pois coloca a confiança em si mesmo: - Como eu vou fazer?             

          

   >  Deus é inútil? O que costuma preocupar você ? Sl 55.22. 94.19  

                                                 1 Pe 5.7  > copiar e decorar 

Exorta:   *Diga “NÃO” à ansiedade: 

              >  “não andeis ansiosos de coisa alguma”  Fp 4.6 corr 

Deus pede que entreguemos nossas ansiedades  a Ele : 

 

         PRECISA ESVAZIAR O CORAÇÃO,  

                    > PARA RECEBER O QUE  DEUS  QUER  DAR 
 

    ‘Lançando sobre Ele toda a  vossa ansiedade, 

     > pois Ele tem cuidado de vós‘ 1Pe 5.7  

2  *Vida de oração  substitui a ansiedade  

“em tudo...sejam conhecidas diante de Deus pela oração”  Fp 4.6b corr  

 & A oração, como um cheque, requer  observar certas condições para ser 

válido. Você tem coragem de pedir favor a quem tenha ofendido, ou ignorado? 

*Princípios básicos de oração:  

  1- pelo sangue de Jesus, mantemos comunhão com Deus, 1 João 1.7              

      “tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus” Hb 10.19 

        > Requer o andar na luz,  João 3.19-21 

             - falar a verdade, momento a momento, ver “dois pés”  
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  2-  Em nome de Jesus, João 16.23  

              É segundo a vontade de Deus, 1João 5.14  

  3-   No Espírito, Rm 8.26   

   Obs: cuida  para não entristecer o Espírito: Ef 4.30-32  

Características da oração: 

         >   flui da comunhão com Deus: espontânea, específica, constante   

                        ver apostila “Orar, falar com Deus” 

3  I R A   versus   PERDÃO   

       3.1   *Ira é sentimento natural, instintivo,  

       3.2  Conhece nossa estrutura, sabe que não “some” no cristão: Sl 103.14 

      3.3   Ensina-nos a lidar com ela: “a ti compete dominá-lo” Gn 4.6, Ef 4.26  

             &  Como os outros sentimentos, 

                  >  a ira é tão real como uma nuvem: como vem, vai !         

    Obs: Sentimentos ruins passam, 

                   > mas palavras ou ações iradas perduram,  

                   > ficam como barreiras  nos relacionamentos           
 

*Exorta: >  ‘não vos vingueis a vós  mesmos’  

                  Ira gera desejo de vingança que “envenena” a vida da pessoa. 

                  >  ‘deixa ira, abandona o furor ’ Sl  37.8 

 

Deus pede que entreguemos nossas iras e indignações   a Ele ;  

 

                         PRECISA ESVAZIAR O CORAÇÃO  

                   > PARA RECEBER O QUE  DEUS QUER  DAR 

 

 3 Perdão é o antídoto ao veneno da ira, 

   Mas....há considerações a serem feitas: 

   Frase inesquecível: perdoar é abrir mão do direito de ficar com raiva 

    

   Gabarito:   ‘não se ponha o sol sobre vossa  ira ‘ 

                     ‘não deis lugar ao diabo’   Ef 4.26-27  >  2 Co 2.10 -11 

 3.1   Todos sabemos que precisa perdoar, que é melhor para nós perdoar. 

         > dizem que perdoar é questão de decisão  

Mas...quem já foi profundamente ferido sabe que não é bem assim. De certa 

forma,  não perdoar é um clamor por justiça  mas que assume a forma de 

vingança pois a própria pessoa  julga, condena e quer castiga o ofensor.  

*A pessoa ofendida  e machucada,  

 

1- precisa entender e aceitar o que  Deus  diz: Hb 10.30 
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    ‘Minha é a vingança,diz o Senhor,  Eu retribuirei’  Rm 12.19-21   Pv 20.22 

           > Vingança, retribuir,  é atribuição divina.  

    Quando  nós queremos nos vingar estamos assumindo o lugar de Deus, 

           >  e sabemos quem teve essa pretensão e se deu muito mal.  

    >  Querer se vingar é tomar o lugar de Deus, a  essência do diabo.  

3.2   *Perdão é assunto complexo.  

           Todos sabem que se deve perdoar.  Fazê-lo é que são elas. 

Conceder perdão tem fundamento na fé: 

       i) crer na soberania de Deus: o Senhor reina, Sl 93.1 João 19.11  

     ii) crer na autoridade de Deus:  

          nenhuma autoridade terias sobre Mim, se do céu não for concedido  

     iii) crer na justiça de Deus, no cuidado pessoal do Pai com Seu filho  

          & Passar o caso ao Senhor gera perdão, como se entrega uma causa a 

advogado de confiança:“Julgue o Senhor entre mim e ti, Gn 16.5  

                      - mas minha mão não será contra ti”   2 Sm 12.24,  

        O padrão de Deus é: ‘ perdoa, como você foi  perdoado’, Ef 4.32  

 

A pessoa perdoa quando  

1- entende que o pecado do ofensor já foi castigado  em Jesus 
 

2- lembra que ela mesma é passível de cometer pecados  
 

3- entende que o perdão dela não isenta o ofensor da ira de Deus 

 & o ofensor precisa se arrepender e pedir perdão a Deus para ser perdoado  

          Caso contrário, está  sob o juízo de Deus e dele dará contas   

*seja no Tribunal de Cristo (1 Co 3.11-15)  seja diante do Trono Branco, Ap 20  

 3.3  Não perdoar é pior para você, Mt 18.23-35 

             > Produz doenças psico- somáticas 

       * Também é ardil do diabo,  2 Co 2.10-11 

              > dá direito legal ao diabo de atormentar você                                  

*Tais afirmativas levam a questão a um outro nível: 

*Quem controla sua vida?‘sois servos desse a quem obedeceis’ Rm 6.16  

* Passos para perdoar: 

  1     Reconhecer: O Senhor reina (  Sl 93.1  ) Deus é o Juiz, Sl  7.11  e Sl 50.6  

  2    Julgar é tomar o lugar de Deus,  Tg 4.11-12  

  3    Admitir a verdade que há em seu coração : - Estou com raiva  

  4    Perguntar-se  : - Quem manda?  Quem controla minha vida?   Rm 6.16    

  5    Abrir mão: - Não vale a pena !   

  6     Olhar para Jesus:  

         > “entregava-Se Àquele que julga justamente” 1 Pe 2.23  

         & Perguntei-me:- Como olhar para Jesus se não tem imagem?  
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          Jesus é o Verbo (João 1.1) Olhamos a Jesus, olhando para a Palavra!  

         > Vamos a Jesus indo à PALAVRA, ao ouvi-la,  ao segui-la João 10.27  

  7    Entender / aceitar que precisa deixar seu EU na cruz, Lc 9.23 

       *Discípulo de Jesus, cada dia “toma sua cruz” (onde o EU morre) Gl 2.20 

       * Defunto fica irado? 

    > A questão é o nosso velho homem que deve ser crucificado,  

                            & Gl  2.20 e  5.24 _ ler, decorar, viver   

         - Não é você quem perdoa, mas Jesus que habita em você: 

              “já não sou EU quem vive, mas Cristo vive em Mim”  

 Exorta:resolva o caso logo: “ Não se ponha o sol sobre a vossa ira” Ef 4.26 

Obs: Ira vem ao sermos feridos. Jesus levou sobre si nossas dores. Is 53.4 /  

                      & Leve a Jesus suas dores.  

 *Cristianismo não é religião: é modo de viver conforme a Palavra de Deus 

 

4  INVEJA  _  tem base no sentimento de inferioridade   

                      versus    EQUILIBRADA  ACEITAÇÃO  DE  SI   MESMA    

4.1    Inveja  evidencia forte sentimento  de inferioridade   

           i)  resulta da comparação com outro... 

           ii)  inveja é uma forma de JULGAR !   

         iii)   depende do olhar  >  olhos falam de critérios de avaliação:  

                                                    Pv 24.17 Obadias 12-13 Mt 6.22  

4.2   o Salmo 73  mostra  > o salmista se comparou, vindo a invejar  

                                       >  o efeito destrutivo de se comparar  

                                       >  como o salmista foi restaurado.  

       a)   Ao ver = compara-se, e nota vantagem do outro Sl 73.3  

       b) Dá parecer próprio: com base no que se vê,  

      - não no que Deus diz, Sl 73.4-12  

      c)   “em vão tenho...”: se menospreza, Sl 73.13 

                                          menospreza o fato de servir a Deus  

      d)   Resultado: *azedo, embrutecido, amargurado, 73.21-22  

                             *perturbado, Sl 73.2, 16 

    Ficou assim, ‘até...que entrei no santuário, então entendi...”Sl 73.17,  

              > não ameis o mundo, nem o que no mundo  há’  1 João 2.15-17  

              >   'Considera...' o Senhor te  dará entendimento...’ 2Tm 2.7 

   Na presença de Deus, passa a ver, a olhar como Deus vê, 

              > considera  sob perspectiva verdadeira e eterna,Sl 73. 18-20, 27 

  Resultado: sua atitude muda, Sl 73.23-26, 28 

Obs:  Sabe-se se algo é bom ou ruim pelos resultados que produz: 

   &  invejar faz mal, afasta de Deus: por que escolher o ruim para nós ? 

   Pare a fim de  se perguntar:  
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   > essa escolha ruim está sendo feita sob que influência?  

 

* Interessante frase para pensar: A grama do vizinho é sempre mais verde, 

                     >  mas você é o vizinho do seu vizinho! 

4 * EQUILIBRADA  ACEITAÇÃO  DE SI  MESMO  

    - “pela graça de Deus sou o que sou” 1Co 15.10 

- Todos  temos qualidades  

                    > e  defeitos (li) que são a extensão de nossas qualidades 

- Expectativas irreais são causa de frustração,  

    > também em relação a nós mesmos. 

- Como o diamante, precisamos ser 'lapidados' para brilhar  

   >  para que se veja o nosso melhor 

- Deus usa circunstâncias e pessoas para nos lapidar, Pv 27.17  

                      (ver “O agir de Deus em nós”)  

 

* COMO VOCÊ SE VÊ ?     Anote e leve ao Senhor. 

   >  O que a Bíblia diz  a seu respeito?   

       “Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou” (J.Tadeu) 
 

1- Sou amado por Deus, Rm 5.5  

      > Como se sentiria sendo amado por pessoa famosa? 

2- Sou agradável a Deus, no Amado, Ef 1.6 corr  

      > ( ver “O quem somos em Cristo) 

 

3- Efésios diz  quem  somos em Cristo, anote e ler até se apropriar do fato!  

 

4- Sou abençoado com todas as bênçãos espirituais, Ef 1.3  

   > Não as tenho por ser “criança”, Gl 4.1, 1Co 3.1, 13.11 Ef 4.14  

5-  Sou enriquecido em tudo 

   > “em tudo fostes enriquecidos nEle” 1Co 1.5  

6 – Eu  tenho posição  invejável: ‘vós sois a geração eleita, sacerdócio 
real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas 

daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz;   
       > vós que outrora nem éreis povo, e agora sois de Deus; 

   
>  vós que não tínheis alcançado misericórdia, 
    -  e agora a tendes alcançado.  1Pe 2.9-10  

 

7-  Deus tem um  propósito  só para mim, Ef 2.10  
     & Deus  sabe que somos naturalmente esquecidos, 

         > também está ciente de nossa natureza decaída. 

         ‘ Ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó’  Sl 103.14 

  

    Como é bom  ter  a Palavra que nos lembrar  quem somos em Cristo  
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*Cristãos têm “gigantes” a enfrentar cada dia:  

>  ver-se como gafanhotos leva à fuga,  Nm 13.33 

Obs: estudo com base no livro ‘Perfume da Beleza’ __ Landorf  Ed Vida    

          Esgotado há ANOS!!! 

Nota: Este estudo está super condensado. É para dar diretrizes básicas do 

cristianismo de forma prática  e panorâmica. Foi feito de modo a  ser  usado em 

estudos  reservando-se UMA hora para cada ítem,  e o espaço entre eles 

deve ser usado para se copiar as respectivas referências. No discipulado, houve 

encontros semanais de uma hora, ou um pouco mais, onde cada frase foi lida e 

comentada, cada referência lida e teve uma semana para serem copiadas.    

   Discipular é ir junto, passo a passo.  

>Discipular é expor alguém à luz da Palavra. O Espírito Santo faz a obra.  –x-  

Versículos sobre - Ansiedade, Solidão, Depressão, Ira, Culpa 
 >  Meus velhos e preciosos amigos de muitas horas atribuladas!  

 

Ansiedade 
• “minha ansiedade não Te é oculta”, Sl 38.9 Ansioso? ORA! Fp 4.6-7 
• “Não andeis ansiosos de coisa alguma”: Mt 6.25 Lc 12.22 

• “Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de 
vós” 1Pe 5.7 ‘Lança teu cuidado ao Senhor, e Ele te susterá” Sl 55.22  

• “Multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados, 

                > Tuas consolações recrearam a minha alma’   Sl 94.19 
 

Solidão  
• o que se isola peca contra a sabedoria Pv 18. 1 

• Faz com que o solitário more em família, Sl 68.6 sl 146.9 
• Me deixareis só...não estou só, João 16.32 
• Deus meu, Deus meu: - Por que Me desamparaste? Mt 27.46 

• A Ti se entrega o desamparado, Tu tens sido o amparo do órfão 
• Jamais vi o justo desamparado, Sl 37.25 Sl 10.14 

• Atendeu a oração do desamparado, Sl 102.17 
• & Pode ocorrer solidão em meio a uma multidão 

 Mas  há momentos em que precisamos ficar sozinhos com Deus... 

 
Depressão  

• por que estás abatida, ó minha alma ? Sl 42.5, 11 43.5 
• Quem me dera asas como de pomba / fugiria para longe Sl 55.7 
• Para onde fugirei da Tua face? Sl 139.7 

• Acaso sou Deus apenas de perto e não de longe ? Jr 23.23 
• Já pereceu minha força ...também a esperança no SR Lm 3.18  

o reage  Quero trazer à memória o que me pode dar esperança: 
o as misericórdias do Senhor...Lm 3.22-23 

 

• Até quando...tristeza no meu coração cada dia ? Sl 13.2 
• Consumidos de tristeza olhos, alma e corpo Sl 31.9 

• Minha alma consome-se de tristeza Sl 119. 28 
• Achou-os dormindo de tristeza Lc 22.45 

• Tristeza segundo Deus leva ao  arrependimento 
mas a tristeza do mundo opera a morte 2 Co 7.10 

• Deus trata da depressão de Elias,1 Rs 19. 3 -19.19 / e de Jonas, cap 4 
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I R A  
• IRAI-VOS, NÃO PEQUEIS Ef 4.26-27 ñ se por sol s/ a ira  
• Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes Sl 37.8 

• Não entristecer Esp Sto ... ira, cólera.... Ef 4.30 - 32 
• A ira do homem não produz a justiça de Deus, Tg  

• Minha é a vingança, Eu retribuirei Rm 12.19 Hb 10.30  
• Deus é o Juiz Sl 75.7,Hb 12.23 Atitude: “ julgue o Sr entre mim e ti,  

                                                                   Gn 16.5 1Sm 24.12 
• O SR reina Sl 93 Atitude:  

o Nenhuma autoridade terias sobre mim   

o se de cima não te fosse concedida, João 19.11 
 

C U L P A      
     > ENQUANTO ME CALEI, ENVELHECERAM OS MEUS OSSOS, Sl 32.3-5 

• Conheço minhas transgressões;  

o meu pecado está sempre diante de mim, Sl 51.3  
▪ -  a minha iniqüidade ... é grande, Sl 25.11 

• Pela verdade se expia a culpa Pv 16.6   
o & Amo a Palavra: é livro tão prático! 

• & Não é remorso: medo ou raiva devido as conseqüências do pecado. 

o *Confessar é falar a verdade para Deus, Sl 51.6  
o & Confessar é admitir a sua responsabilidade pelo erro:  

confessei-te o meu pecado, Sl 32.5 
• SE confessarmos os nossos pecados, 1 Jo 1.9 

• Confessa e deixa, Pv 28.13  
• Confessai vossos pecados uns aos outros para serdes  curados, Tg 5.16  
• Confessar aciona o perdão de Deus, 1 João 1.9 -2.2  

 
Perdão de Deus -  considera o arrependimento: tristeza pelo que fez. 

                            -  Consciência de ter ofendido a Deus. Sabia? 
> Pecar é ofender a Deus por desacato, rebeldia, indiferença,etc  

          >Costuma-se confessar pecados por remorso= medo das conseqüências.  

 
>  Confesse seus motivos !  

• Deus salva os contritos de espírito Sl 34.18, 51.17 
• a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás 
• habito também com o contrito e abatido Is 57.15 

• contigo está o perdão (não o castigo!)  
▪ para que sejas temido, Sl 130.4 

 

*Base do perdão de Deus: a cruz! Cl 2.13-14 
• Deus...misericordioso...perdoou Sl 78.38-39 
• Ele é quem perdoa tua iniqüidade... Sl 103.3 

• o  castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele Is 53.4-6  
     Está consumado, Jo 19.30  
*Deus nos justifica em Cristo, Rm 8.32-33 

• Desfaço tuas transgressões... 
▪ torna-te para Mim porque Eu te remi, Is 44.22 

• Apago tuas transgressões...dos teus pecados me não lembro, Is 43.25  
• Ainda que os pecados sejam como a  escarlate, 

▪ se tornarão brancos como a  neve, Is 1.19 

• Lavaram e alvejaram seus vestidos no sangue do Cordeiro, Ap 7.14 
 

*Base do perdão em nosso   coração:  

>fé na Palavra, conhecimento da pessoa de Deus.  
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• Deus não é homem para que minta, Nm 23.19 
• Deus que não pode mentir prometeu, Tt 1.2 
• É impossível que Deus minta, Hb 6.18 

• Deus Se expressa pela Palavra, Jesus é o Verbo –  
&  Cérebro é cérebro, língua é língua,  

    > mas a língua expressa o que há no cérebro! 
• Minha Palavra não voltará vazia: fará o que me apraz,  

    > prosperará naquilo para que a enviei, Is 55.11 
• Eu velo sobre Minha Palavra para a cumprir, Jr 1.12  

                   & Que promessa!  

 

*Base do perdão mútuo, o Gabarito da Palavra 
* uns aos outros como fomos perdoados em Cristo, Ef 4.32, Mt 6,18, 2 Co 2.11 

 

* Por que não consegue perdoar?  Pois ainda está ferido 
 A pessoa só é capaz de perdoar quando o coração para de doer: ao ser curados 

*Jesus levou sobre Si nossas dores, pelas Suas pisaduras fomos sarados, 

1Pe 2.24  

* Vamos a Jesus, confessando nossas dores, is 53. 
* Vamos à Palavra para sermos restaurados, “restaura a alma” Sl 19.7 RA 
 

  O conselheiro que experimentou o poder curador da Palavra,  
                         > saberá recomendá-la! &         
 

  Cap 08   BATISMO  

 

  Uma palavrinha ao discipulador:  

>  só se pode  ensinar  o que se aprendeu  aos pés do Senhor... 
 
1-Dá autoridade às nossas palavras porque 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.  
 

2- Faz-nos humildes  

   > pois apenas passamos para o outro, o que recebemos pela graça  
     ( não é resultado de esforço, nem estudos, nem grandes pesquisas )  
 

3-   Ciente de ter muito mais a aprender/ conhecer de Deus  ‘ Nem olhos 
viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que 
Deus tem preparado para aqueles que O amam ‘ 1 Co 2.9 

” Fico curiosa, pensando em quantas coisas surpreendentes ainda há para 
serem manifestas:  “Somos filhos de Deus  

                           e ainda não se manifestou o que havemos de ser’, 1João 3.2. 
 

SOBRE o BATISMO: é prática associada ao fato de alguém ser cristão. 

1- O que é ser cristão? • Cristão é quem “ouve e segue” a Jesus, João 10.27 
    A palavra significa -pessoa “parecida” com Cristo, que age como Jesus  

    Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em At 11.26 
    É plano de Deus para nós sermos “conforme à imagem de Seu Filho”Rm 8.29  
    É seguir o exemplo de Cristo:  



27 
 

       & 'deixou-nos exemplo para seguirdes Seus passos”- 1Pe 2.21 
   ‘Em seus passos, que faria Jesus?” é o título de um livro antigo,  
          > mas boa pergunta para nos fazermos constantemente. 

1.1  SER CRISTÃO implica em:  
       - Ter nascido de novo - João 3.3, 5, 7 
       - Ter aceitado Jesus como seu Salvador  

          & Ele assumiu minha culpa e levou meu castigo, Is 53.4-6. 
      - Ter aceitado Jesus como seu Senhor, e aceitar-se como servo de Jesus, 

                           Rm 14. 9 Rm 6.19-20.  
      - É obedecer a Jesus e à Sua Palavra - Mt 28.19-20  
                         - Condição: é ser discípulo para fazer discípulos  

                         - a  Evidência: “batizando-os”:   
        O batismo é evidência do que já ocorreu no íntimo e nas regiões celestiais 

1.2   AGORA QUE É CRISTÃO: 

        - Foi selado com Espírito Santo - Ef 1.13  
        - Tem seu nome 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 - Hb 12. 7  
         - Precisa estar disposto a obedecer - João 15.14 

  
*Como evidência desses fatos espirituais e  dessa disposição pessoal, 

                                     
                             >  VAI SER BATIZADO. 

BATISMO é cerimônia, como o casamento. Não é sacramento !  
      >A cerimônia não efetua o fato espiritua 

                                    >  Apenas efetiva um fato íntimo.  

Implica em > Compromisso > Continuidade > Fidelidade até à morte,  Ap 12.11   
     “            é  testemunho público  

 Significa obediência à Palavra, uma das características do verdadeiro cristão  

• Jesus deu-nos exemplo   Aqui, cabe um aparte: 
-  Se Jesus não era pecador, por que foi batizado?   

-  Jesus identificou-Se conosco, agindo como se fôra pecador: 
-  Assumiu nossa culpa e levou nosso castigo,  
    > ”levou sobre Si nossos pecados” - Is 53.4.  

SIMBOLOGIA do BATISMO  

      Imersos: para ser lavado de seus pecados, despojar-se do velho homem  
     Submersos: morre para o mundo e para si mesmo - Cl 2.20, 2 Co 5.15  

     Emerge: para uma nova vida em Cristo - Co 5.17, Gl 2.20, 1Co 6.19  
 

*Identifica-se com morte e ressurreição de Jesus, Cl 3.1, Ef 2.6-então, 

> assentados com Jesus nas regiões celestiais, participamos de Sua vitória!  

SER CRISTÃO NÃO É BRINCADEIRA  !  
 Carecemos de Jesus para percebermos  tais verdades  

    > e vivermos de modo digno delas 

APÊNDICE 
1. Arrepender-se do quê?  
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  Dos pecados (atos) porque somos  pecadores - raça  
  Ex: Cachorro late (ato) por  SER  cachorro (raça de animal) 
        AH! SE FOR UM GATO, IRÁ  MIAR ( age de acordo com a raça) 

   

* Como ocorre o arrependimento?  
       - Pela benignidade de Deus,  Rm 2.4  

       - Pelo atuar da Palavra, Hb 4.12 -13  
       - Pela atuação do Espírito Santo , João 16.8  

           & Não é remorso, ira ou medo da conseqüência, 2Co 7.10    
           & É constatar: - ”Sou pecador, por isso, PECO !” - Lc 15.17 e 18 
                                - estou sob o justo juízo de Deus, Rm 6.25  

 
2. Converter-se é...   ex: parábola do filho pródigo, Lucas 15 

        - Decisão: preciso mudar de rumo “Irei Ter com meu pai”  
        - Requer: Confissão: - “Pequei, realmente sou pecador!”  
        - Mudança evidente - Gl 1. 23 

3. Aceitar Jesus é agir do homem:  

 
  3.1  É aceitar os termos de Deus:- “Sou pecador”- Rm 3.9, 23  

        i ) “Estou sob a ira de Deus”- Jo 3.36  
        ii) “Caminho para a perdição”- Mt 7.13  

       iii) “Só Jesus pode me salvar”- Atos 4.12  
*Ao morrer na cruz, Jesus satisfez todos os requisitos da justiça de Deus: 
                                    & a prova é que Ele Ressuscitou!  
 

 3.2   É crer no Seu nome: 
          Senhor Jesus, o Cristo - Rm 14.9, Mt 1.21, Gn 3.15, Cl 2.15 
 

3.3   É falar com Deus: - “Eu creio, eu quero!” 
  & Primeiro passo do Andar na Luz, falar a verdade para Deus, João 3.19-21  
 

4. Ser feito filho de Deus ( nascer )   é agir de Deus: João 1.12 

4 .1  Deus nos libertou do império das trevas - Cl 1.13 
 

4.2 Deus nos transportou para o reino do Filho... ( Morri ali... Nasci aqui ! ) 

& Impossível saber como isso acontece; só é possível crer, como uma criança 
 

4.3 Deus nos torna Seus filhos, como descrito na carta aos Efésios  
        & ver ' Quem somos em Cristo'  

           Deus sempre faz o que diz & ALELUIA !  
 

5    ANTES...separados de  Deus   

                   AGORA , vivemos para agradá-lO, Jo 8.29  
 

5.1   Anda na luz ... purificado de todo pecado 1 João1.7 e 9  
 

5.2  Anda no Espírito:   
      crucificado o EU (sim) não cobiçoso de vanglória Gl 5.16, 24-26  

      Não entristece ( Ef 4.30-32) mas, sim, sendo cheio,  Ef 5.18-22 
      Não extingue com desculpas esfarrapadas: - já vou...etc   
 

5.3 Anda de modo digno de sua vocação, Ef 4  
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Cap 10   AMOR, CRACHÁ DO CRISTÃO  
 

‘Nisto todos conhecerão que sois Meus discípulos’ , João 13.35 

&  as pessoas iriam IDENTIFICAR os cristãos pelo AMOR que teriam uns pelos 

outros .  Então, pode-se dizer que: AMOR é o crachá  ... do cristão :  

CRACHÁ é identificação de pessoa ou individuo que trabalha em determinada 

empresa.  Crachá nos dá acesso que outros não têm, dá certos privilégios   

           Também, há RESPONSABILIDADE de honrar a firma que representa  

                   >  VOCÊ TEM USADO SEU CRACHÁ DE CRISTÃO ?  

1- DEFININDO A PALAVRA AMOR : 

    no grego há cinco palavras traduzidas por amor em português    

CINCO PALAVRAS diferentes TRADUZIDAS POR AMOR, NA BÍBLIA  

extr   http://blog.aulaslatimegrego.com/o-amor-no-novo-testamento.html  

As Escrituras foram escritas em grego. Os gregos dispõem de várias palavras 

diferentes que são traduzidas pela palavra “amor”, em português 

1- éros, e refere-se ao amor romântico — o amor entre os sexos 

              quando apaixonados, ADORA-SE a pessoa amada  

2- storgé, amor entre os membros da família. 

3- philía, referindo-se à afeição sentida por amigos, amizade  

4- agápe, amor baseado em princípios divinos:  

               a qualidade do caráter  de Deus/não emoções ou egoísmo. 

5- Pragma (do grego, 'prática', 'negócio') amor maduro, prático  

                  - forma de amor que prioriza o lado prático das coisas.  

                        - http://pt.wikipedia.org/wiki/Amor  

Essa diversidade de termos oferece dificuldades na compreensão da mensagem 
>  não só nas línguas modernas mas também no grego e no latim.  

O grego  possui várias palavras para amor, cada qual denotando um sentido 
diferente e específico    

No latim encontramos amor, dilectio, charitas, bem como Eros, quando se 
refere ao amor personificado numa deidade.   Amar também tem o sentido de 
gostar muito, sendo assim, possível, amar qualquer ser vivo ou objeto.  –x-   

2- O que é Amor ?  

    - Muitas vezes rejeitamos a idéia por tropeçarmos no conceito da palavra  

   - Achamos que o outro desperta amor , o outro deve se fazer amável. :  

    - Li num livro:  Gostamos de alguém porque...   

                          Amamos alguém  apesar de ... 

  - O que lhe vem à mente quando se fala em Amor ? 

   

Pensa-se em amor como sentimento. 

Para saber o significado bíblico de AMOR precisamos ir à Bíblia . 1 Co 13. 4 -8   

       A m a r   é   ATITUDE que revela o CARÁTER da pessoa  

A m o r   é... sofredor  = compreender quem nos machuca ou faz sofrer. /corr 

               é   paciente  = saber esperar o tempo do Senhor / At. 

http://blog.aulaslatimegrego.com/o-amor-no-novo-testamento.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pragma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
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               é  benigno- faz bem !  

                               Há pessoas que, ao encontrá-las, melhora qualquer dia 

                              - Bem diferente de outras, “indigestas”demais !  

                                         Só ‘cospem’ veneno e amargor )  

               é  verdadeiro, alegra-se com a verdade  

 

* Quem ama, a g u e n t a:  tudo = sofre, crê, espera, suporta. 

A m o r    não   é... 

  Não inveja:  não quer o que é o outro tem  ( corr ) 

  Não arde em ciúmes = no sentido de querer só para si ( ARA)  

  Não trata com leviandade: não dar o devido valor cf o critério do outro (corr ) 

  Não se ufana: só ele, só o dele é o melhor ! ( ARA) ( refere-se a coisas) 

  Não se ensoberbece: só  ele   é  O  melhor !( rfere-se a si mesmo)  

 Não se porta com indecência (corr)  Não se conduz inconvenientemente (RA) 

 Não busca os seu s 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...”  

      Ex: concordar quando alguém toma à força  ‘seus direitos’  

 Amar tem a ver com o que você é,  não com o que você sente ? 

Se amamos, não vamos colocar esse padrão como camisa de força, no irmão  

Vamos buscar juntos, na Palavra, como se faz para vivenciar tal atitude  

3- AMOR é fruto do Espírito,  Gl 5.22 

    resulta do agir silencioso do Espírito no íntimo que brota espontaneamente  

 

3.1  no coração :   ... amor, alegria paz  

 

3.2  quanto ao próximo : . longânimo, benigno, fiel / fé , bondade 

 

3.3  quanto às circunstâncias ... Mansidão : aceita as circunstâncias, 

                                               Domínio próprio: resiste  às pressões  

Obs:  Há cristãos “árvore de Natal” : seus frutos são vistosos mas postiços.  

                                                     Não têm raiz, são cristãos de aparência 

Para Deus só  “vale”  o que é feito no Espírito , Rm 8.8  

  ‘ os que estão na carne não podem agradar a Deus’ 
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 DISCÍPULOS FORAM  CHAMADOS E DESIGNADOS  PARA  DAR FRUTO, 

João 15.16 

Vós não me escolhestes a mim mas eu vos escolhi a vós, e vos [designei], para 

que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto 

pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda’  

    

*Princípios  de agricultura falavam de perto aos ouvintes da 

época de Jesus; ex:  Jesus  ‘se deu a si mesmo por nossos pecados, para 

nos desarraigar ( tirar com raiz e tudo)  do presente século mau, segundo a 

vontade de nosso Deus e Pai ‘’ Gl 1. 4  

* Também aparece a figura do enxerto: Rm 11.24   

 ‘ tu foste cortado do natural zambujeiro,  

    >  e,, contra a natureza,  enxertado em oliveira legítima’   

  

CONDIÇÕES PARA DAR FRUTO 

1    Planta arraigada em solo adequado:  Nossas raízes em Jesus _ Sl 1- 

2   Precisa sol e água :  Luz do Senhor e água da Palavra 

3   Resulta do agir invisível da seiva circulando   Agir do Espírito, no íntimo  

4  Há tempo certo, é progressivo É preciso tempo com o Senhor  

                                                      (  para crescer e amadurecer )   

5   Há tempo de poda:  ‘ o que dá fruto, poda _ João 15  

     &  Muitas vezes não entendemos as circunstâncias que nos impedem de 

continuar em um certo ministério, ou circunstâncias que parecem acabar com 

tudo, pondo-nos ‘de molho’ : parece que tudo nos foi tirado.  

> Ao passar por certas fases difíceis, custou, mas entendi  que  essas fases 

são tempos de poda em que o Senhor quer tratar conosco para,depois, nos dar 

um ministério renovado. Então, não entre ‘em parafuso‘ se as coisas lhe 

são tiradas: vá ao Senhor, leia a Bíblia como se fosse a primeira vez, 

descanse... > Descanse no Senhor.   

                 > Verá brotarem coisas novas e se alegrará no Senhor  

6   Há lugar em que não ”bate “sol :  como estar sempre ”na Luz” ?   

     “se andarmos na Luz, como na luz está..” 1 João 1.7    

Andar  requer direção, decisão, continuidade, persistência: andar até chegar  

na LUZ ... o que significa? Ler João  3.19-21  

               é praticar a verdade : Deus ama ‘a verdade no íntimo’, Sl 51.6  

    Anda-se na Luz momento a momento, 

                   >  falando para Deus a verdade que há no íntimo   

              Requer direção da Palavra, decisão, continuidade e persistência  

               ‘e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado’1 João 1.7 

7   O segredo do fruto abundante é o constante circular da seiva: 

             >  o agir do Espírito  

7.1  NÃO ENTRISTECER O ESPÍRITO SANTO , Ef 4.30 –32   

      Longe de vós toda amargura, cólera ira, gritaria blasfêmia, malícia. 

Antes, ser Benigno (não maldoso)  

            Misericordioso (não crítico)  Perdoador ( não ressentido)  
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7.2 ENCHEI-VOS DO ESPÍRITO :  

      > sendo renovadamente cheio do Espírito Santo Ef 5.18  

      Ex: como caixa d’água, vai sendo cheia de água à medida em que é usada.  

Falando em salmos e hinos: ESCUTE SUAS PALAVRAS  

Louvando: cântico no coração pelo que o Senhor é... 

Dando graças : reconhece o que o Senhor faz ...( área da mente)  

Sujeitando - vos > é  decisão pessoal na área de relacionamentos 

    - é considerar e acatar opinião e necessidades dos outros 

   -  Não é ser capacho dos outros, é aceitar o outro como ele é  

   -  Não quer  dobrar o outro ao seu modo de ver, ser , pensar, fazer  

UNS AOS OUTROS : a reciprocidade coíbe o abuso e a opressão 

7.3 NÃO APAGUEIS, EXTINGAIS O ESPÍRITO 1Ts 5.19 – Como é possível  ?  

      Com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia: - JÁ VOU... e 

 demooora ! ( ou não vai nunca)  - Não tenho tempo... Não tenho jeito... 

 Eles não vão gostar... Tenho idéia melhor... 

&  OUVI: ‘Quem quer, dá um jeito, quem não quer ,dá desculpas ‘ anônimo  

PIOR do que tudo é ter o Espírito como inimigo:’ Eles... se rebelaram, e 

contristaram seu santo Espírito; pelo que se lhes tornou em inimigo 

   > e ele mesmo pelejou contra eles’  Is 63.10 

 

Adendo  AMOR  comentário  cap 5 de “O discípulo” Juan Carlos Ortiz 

1- Amor = característica e evidência de ser cristão.  

    João 13.34-35 1 Jõ 2.10-11 4.7-8 3.14 Rm 13.10 Jr 31.33 Mt 7.20 

2- Amor é a essência da vida eterna, e não apenas uma das características 

da vida eterna. Vida eterna é mais do que existir para sempre, assim o será no 

inferno, também. Vida eterna é existir em Deus, para sempre. E Deus é amor. 

3 - Deus também é Luz:  mostra a verdade, esclarece, dá entendimento 

      Amor é o resultado prático de se andar com Deus  

                é o fruto de se  andar na luz   Gl 5.22   

 

                As trevas isolam, paralisam.  

    *Trata  sobre de individualismo e “fechar-se”ao outro. 

     - Em trevas, pode-se tropeçar ou ser motivo de tropeço. 

 

* Amor é prova de salvação. Amor é o cumprimento da Lei  

*Primeiro buscamos a Deus  

             > que nos leva a buscar o fruto e os dons do Espírito 

           - ‘ ao que for útil’ ‘repartindo a cada um como quer’  

                                        1Co 12. 7, 11, 18 Ef 4.12  

*Sinais e maravilhas nem sempre significa comunhão com Deus Mt 7.21-23 
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  Jesus alerta sobre os falso profetas 

  “pelos seus frutos os conhecereis “ _ Mt 7.20 

4- Fruto é evidência/Dom é conseqüência de se viver e andar no Espírito, 

    Fruto fala de SER ,  DOM refere-se ao FAZER : 

                                  é para servir e edificar a Igreja, corpo de Cristo  

       

                   Dom é avental, não pedestal (nodi)  

    Dom é para servir, não se exibir ( disse uma amiga)  

 

5- De modo geral, a ênfase do livro é obediência e serviço do servo 

    Falando nisso, há o que se faz por obrigação e  o que se faz por amor. 

     Por amor, o Soberano do Universo Se esvaziou de Si mesmo,  Fp 2.5-10 

     e Deixou-nos exemplo de doação e serviço. Obediência e humildade. 

                 & A Bíblia adverte quanto aos falsos irmãos  

     > e que devemos nos precaver deles. 

6- Ser cristão é ...mais do que “se servir” da salvação 

     -é  render-se a Cristo para serví-lO. Ele é o Senhor.  

Aqui cabe um alerta 

 >Há os que acham a piedade é fonte de lucro, financeiro ou psicológico. 

> Há os que parecem ser de Deus usando expressões parecidas com as dEle, 

    (usam as Escrituras mas misturam suas próprias idéias na mensagem. 

         > exatamente como o diabo fez no Éden, Gn 3. 1-5 ) 

7- A Palavra nos dá critérios 

 Não é o servo maior do que seu Senhor  

Deixo-vos exemplo... Mt 20.28 Mc 10.43 At 20.19 Jõ 13.16  

Quem está em posição de autoridade, dará conta do exercício dessa autoridade 

 Deus é tão puro de olhos que não contempla a opressão; Ele livra o oprimido !   

            Mt 24.48-49 Hc 1.13 ( ARA) Is 58.6 Lc 4.18   -x 

Cap 11    Amar é...  

 

       definindo os termos,  gabarito de ATITUDES    cf 1Co 13.4-7    

Há lugar para todos no reino de Deus . Você com o seu jeito, e eu com o meu 

      O que não pode haver entre cristãos é a falta de amor.  

 
AMOR & sigla da versão atualizada/  caridade *sigla da versão corrigida  

 
* é Sofredor _ Deus sofre com o pecado das pessoas. Sabe que irão se dar 
mal e quer atraí-las de volta para Si mesmo a risco de ser incompreendido, 

taxado de chato, déspota, bitolado, intolerante, etc Is 1.14 
 

& é Paciente _ sabe esperar o tempo de Deus. Não age por impulso .Não 
responde “na lata” Faz oração, pondera, medita buscando o melhor jeito, vai 
com calma . 
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Impaciente : quer tudo “pra ontem”;diz_ “Deus já devia ter me 
respondido...- Até quando vou ter que suportar isso ?  

Intolerância é um passo além: ‘Não admito’ ....’ 
                     Não tolero...isso...ASSIM !’  porém, 

>os Princípios da Palavra são inquestionáveis e irrevogáveis: mesmo 
amando o pecador, não se tolera nem faz vistas grossas ao pecado. 

A quem O busca, o Senhor ensina a agir com firmeza e com misericórdia. 
 
& *é Benigno é não ser maldoso seja em palavras e atitudes, 

                      NEM MEMSO no olhar. 
 

& Amor, * caridade também NÂO...  
                 ( como duas faces de uma moeda, tem o SIM e o NÂO) 
& Não tem ciúmes que gera competição, que quer atrair toda atenção para si.  

* Nem inveja , desejando para si o que o outro é ou tem. 
            Inveja leva a querer diminuir, denegrir, destruir, “acabar” com o outro.  

&Não se ufana 
         UFANAR é EXALTAR o que é seu: sempre o melhor, o maior, o mais ... 
                            Indiretamente está menosprezando, diminuído o outro 

*Não trata com leviandade _ para os dos outros, tudo é nada. Seja trabalho, 
cansaço,  dificuldade. Mas o dela, até a desgraça, a doença, o problema é pior 
 

& * Não se ensoberbece 
      Ufanismo envolve coisas. Soberba envolve a pessoas. 
      Soberbo é quem se acha o melhor, o bom,o ótimo e maravilhoso  

                             POR ISSO se acha no direito de criticar todo mundo, 
                                   > e até Deus tem que ... isso e mais  aquilo... 
 

& Não se conduz inconvenientemente:  
    mas, sim, age  como convém, aos olhos de Deus  
    ( o ponto + difícil) ‘Todas as coisas me são lícitas mas nem todas convém ‘ 

            Ser conveniente é complicado por envolver o outro. 1Co 6.12  
            Eu posso ACHAR conveniente o que para ele não é.  

            Facilmente podemos  ser inconvenientes sem intenção 
                                           >  ou com a melhor das intenções.  
 

*Não se porta com indecência _ Não precisa explicar. Só queria entender ... 
                        Como pode CRISTÃO AGIR COM INDECÊNCIA ?  
                       Creio ser falta de discipulado, de saber quem é em Cristo, etc. 
 

* Não busca seus próprios interesses : 
          >  Não é interesseiro: Eu só faço isso se o outro.... 

        >   Não quer, só ele, levar vantagem =O que eu ganho com isso? 
        >  Não agrada com segundas intenções= Posso precisar dele... 

 

& Não se exaspera / * não se irrita ... se o outro não faz o que eu quero, 

COMO eu quero,  na hora que eu acho que deva ser feito. 
>  “Não suporto nada que não seja  absolutamente do meu jeito...“  

>  O meu jeito é o único absolutamente certo e  óbvio em todo e qualquer caso.        
             A pessoa berra na cara do outro para  
             - que isso fique BEM claro:- Entendeu? (seu burro! )  
 

& Não se ressente do mal  
          Há os que pensam que o mundo gira em torno deles. 

          Por tudo e por nada ficam ressentidos, ofendidos, magoados,  
          Sentem-se injustiçados, incompreendidos, ignorados, desprezados,etc 
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          Costuma dizer _ “Imagine... Fazer isso COMIGO !  
                                     ( com os outros : PODE ? ) 
 

* Não suspeita mal ... Há os que vivem presumindo que o outro “fez isso 

porque...” > e lá vem maldade : nunca é por bondade !  
 

A partir desse ponto, as duas versões seguem iguais_  
& *Não se alegra, não folga, com a injustiça _ 1 Co 13. 6  

    Ex: - “Que bom, homossexual poder casar. Não haverá mais discriminação”   
>  Não aconteça de sermos condenados por aquilo que aprovamos Rm 14.22  
 

&* Regozija-se , folga, com a verdade  
    Ex_ quando uma situação escusa é resolvida  

           Quando uma situação encoberta fica esclarecida 
& Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba!  
                       Pode haver quem diga: -‘ Também isso já é demais ! ‘  

Esse é o amor ágape, padrão de Deus para o amor incondicional  
                      [ no grego, há várias palavras para “amor” ]  

             Em geral, as pessoas falam de modo  superficial, eu amo... 
            Também são muito levianas ao pensar, achar e dizer : eu AMO !  
 

 Amor-ágape  expressa de Deus na vida de quem o tem. Rm 5.5  
 - é fruto do Espírito. É impossível existir no ser humano não regenerado.  Só 

é possível existir no cristão que se rendeu totalmente ao Senhor, que toma sua 
cruz cada dia, minuto a minuto, que renunciou a tudo quanto tem e espera 
inteiramente em  Deus, MESMO.  

           Mas, “ o ótimo é inimigo do bom” dizia uma ex - professora  
 

Vamos ao Senhor, confessando a nossa impossibilidade de expressar 
completamente tal nível de amor mas consagrando todo o nosso ser para que  
 

Ele opere em nós o querer e o realizar ... Fp 2.13  
        > Então, faremos o melhor que podemos, naquele momento  

 
À medida em que formos crescendo no andar com Deus, mais e mais o Senhor 
poderá expressar tal tipo de AMOR através de nós: aos que nos cercam e ao 

mundo perdido.  
             > Que o padrão de Deus não nos faça desistir 

                 - ou considerá-lo inatingível e utópico.  
 

> Que o padrão de Deus seja a “estrela” que norteie nossas atitudes, 

- para que o propósito de Deus se cumpra em nós e através de nós 

 

 –x-    

Cap 12   Quem somos.em Cristo , cf carta aos Efésios 
* Ler referências em seu contexto. Copiar um ou mais versículos por dia,  

* Meditar no que significam: 

 

Efésios  1   Abençoados  (1.3)  Eleitos ( 1.4 )  Agradáveis a Deus,  1. 6  

                    Adotados  ( 1.5)  Remidos os nossos pecados Remidos , 1. 7  

                    Feitos herança   (1.11 ) Selados com Espírito Santo,  1.13  

                    Poder que opera em nós _1.19  
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Efésios  2. Vivificados   ( 2.1, 5 )  Temos acesso ao Pai,  2.18   

                    Ressuscitados  (2. 6 )  Cidadãos dos céus ,  2.19   

                    Agraciados  ( 2. 7 ) Somos da família de Deus  

                   Deus tem um plano  (2. 10 )  Crescemos ,  2.21, 22   

                   Aproximados a Deus  ( 2.13)  Edificados pelo Esp Santo   

                   Reconciliados,  2.16  

Efésios  3  Participantes da promessa,  3. 6  

                  Temos ousadia para entrar no santuário , Ef 3.12, Hb 10.19   

                  Temos o nome da família _3.15 

Efésios  4   Somos célula do corpo de Cristo,   4.16  

                   Recebemos dons para edificação do corpo ,   4.11,12 

Efésios 1 a 3  relata FATOS ESPIRITUAIS que se tornam realidade para você. 

em Cristo: quando  nasceu de novo, ao aceitar Jesus como Salvador e Senhor..  

  Todos esses FATOS  ESPIRITUAIS se evidenciam em nova forma de viver  

 

Efésios 4    em diante passa a mostrar o ANDAR digno dessa nova posição 

Não somos mais como qualquer outra pessoa deste mundo.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   

           Você já experimentou essa transformação em seu viver ?   

 

A Bíblia também mostra o que éramos antes,...mas agora,sendo filhos de Deus, 

tudo é diferente  ANTES ... MAS AGORA : 

Outrora éreis trevas......... mas agora, sois luz no Senhor Ef 5. 8  

                                                   Cristo é engrandecido no meu corpo Fp 1.20 

Estranhos, inimigos de Deus _  mas agora, vos reconciliou... Cl 1.21, 2.13  

Mortos nos seus pecados..... _  agora, somos perdoados, vivificados,  

                                                    Portanto, buscai, pensai, mortificai _ Cl 3.1 

Outrora andastes em...            mas agora, despojai-vos... Cl 3.8  

Noutro tempo ele te foi inútil, _.. mas agora é útil a mim e a ti _Fm 11  

                                                         [ 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, 

                                           Agora sois a geração eleita,  sacerdócio real,  

                                            nação santa, povo adquirido para anunciar  

                                            as grandezas dAquele que vos chamou ...  

... das trevas...  > > > >    para Sua maravilhosa luz _ 1 Pe 2. 9 e 2.25 
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éreis desgarrados...( agora) tendes voltado ao Pastor e Bispo de vossas almas  

 

        Que diferença Jesus tem feito na sua vida, HOJE ? 

em C r i s t o, novas criaturas ( 2Co 5.17)    

                      A g o r a ... Um novo modo de viver   &  

Cap 13    Deus SOFRE ?   

 ‘Não posso suportar iniqüidade associada ao ajuntamento solene... 

                  “Estou cansado de as sofrer” Is 1.13-14  
“não entristeçais o Espírito Santo de Deus” . ..Ef 4.30-32  

Longe de vós toda amargura, cólera, ira, 

Gritaria: síndrome do “disco rachado”: quando direitos são violados, 

                                  Necessidades básicas não são atendidas  

                *Mas Deus ouve o clamor do oprimido e do necessitado  

                   → Clamemos ao Senhor, não contra pessoas e fatos   

 

Blasfêmia: por que blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu 

não inquirirás ?  Tu o viste... Sl 10. 13-14   

 

Malícia: grosseira e vulgar ou Sutil, Manipulação, intenções maldosas 

Antes, sêde uns para com os outros: Misericordiosos, não críticos  

                                                      Benignos, não maldosos  

                                                       Perdoadores, não ressentidos  

 Como Deus, em Cristo, vos perdoou  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

1 Perdoar é condição básica para as orações serem respondidas  , Mc 11.25 
2- Não perdoar faz-nos derrotados ante o diabo, 2Co 2.10-11  

3- Feridas da alma dão brechas ao inimigo, geram ressentimentos e falta de 

perdão 

      Só se perdoa quando há cura da ferida: “...enviou a Sua Palavra e os 

sarou” Sl 107.20  

            “A Sua Palavra restaura a alma” Sl 19.7 ARA   -x-     

Cap 14     NÃO DEIS  LUGAR  AO DIABO   Ef 4.27 
 

Eu me perguntei : É possível o cristão dar lugar ao diabo? _ Como isso se dá?” 
Então, fui procurar na Palavra o que está escrito sobre isso; eis o que achei: 

 
1-  PALAVRAS  
   1.1  seja seu SIM, SIM e NÃO, NÃO; 

                       >  o que passa disso é procedência maligna _ Mt 5.37 
 

   1.2  Mentira: o diabo é pai da mentira _ João 8.44 
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  1.3  Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe,  
                >  não tendo nenhum mal que dizer de nós _ Tito 2.8  
 

2 - “Casa”desocupada, varrida, adornada - Mt 12. 44  
o que fora liberto, não teve o cuidado de receber Jesus em seu 

coração, para que o Espírito Santo viesse habitar nele; Ef 1.13 
_ Nem cuidou em ocupar seu íntimo com a Palavra, desobedecendo à 

ordem:“Enchei-vos do Espírito” _ Ef 5.18  
 
3-  área sexual  

   3.1  Não vos defraudeis um ao outro 
                        > para que Satanás não vos tente _ 1Co 7.5  

      Qualquer tipo de deslize na área sexual dá oportunidade a ataques do 
maligno.  Jesus adverte: _ CORTA (modo de falar)  
           livre-se de qualquer coisa que sirva de tropeço a você _ Mt 5.29-30 

 
   3.2   Viúvas novas mas sem marido ... Que se casem _ Tm 4.14 

  Gerem filhos, governem a casa, não dêem ocasião ao adversário de maldizer ! 
 3.3  Moças novas sejam prudentes, amar marido e filhos, moderadas, castas,  
sujeitas a seus maridos, a fim de que a Palavra não seja blasfemada _ Tito 2.5 
 

4-  Irar-se, mas não pecar. Resolver o caso no mesmo dia;  
                                            > não dar lugar ao diabo Ef 4.26  

     > Perdoar: considere  o perigo de não perdoar, 2 Co 2.10-11 
                      > perdoa, para não sermos vencidos por satanás  
                           - porque não ignoramos os seus ardis 

    > perdoa, para ser perdoado:  quando estiver orando, perdoa, se tem alguma coisa 
contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas’ Mc  11.25 
  
5 - Orgulho :  
      

    5.1  auto exaltação ante os homens. Espinho na carne de Paulo,   
           ‘mensageiro de Satanás, para que eu não me exalte _ 2Co 12.7 
       

   5.2 Bispo não neófito para que não caia na condenação do diabo,1Tm 3.6, 7 

                 >  Convém também, que tenha bom testemunho dos de fora,  
   - para que > não caia em afronta e no laço do diabo 

 

   5.3  Soberba: não se humilhar ante Deus,  
                        não se sujeitar a Deus, nem uns aos outros,Tg 4.7,1 Pe 5.7 
    

   Também:  Justiça própria: “ bem sabes que não sou ímpio...” _ Jó 10.7 

 
 

6-  Endurecer o coração pelo engano do pecado _ Hb 3.13 

 
     6.1  Amarga inveja e sentimento faccioso _ Tiago 3.14 
         - É terrena animal e diabólica, aí há perturbação, e toda obra maligna 

 
     6.2 -  Homicida: quer “matar” alguém, fulminá-lo com o olhar,  

                              eliminá-lo de sua vida, livrar-  se de alguém:  
              > “qualquer que aborrece seu irmão é homicida “ 1 Jo 3.15 
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7- Temor: O que eu temia me veio, o que receava me aconteceu Jó 3.25 

    > Através dos séculos e das páginas da Escrituras,  inúmeras vezes Deus diz, 

         - exorta, insiste: ‘NÃO TEMAIS’ >  dizem ter 365 vezes,  

          ☺  estou ‘colecionando’ mas ainda não achei tantas... 

 

cap 15    OBRAS DA CARNE: brecha para o inimigo 

 
* Antigamente, as portas das cidades eram de madeira; os inimigos lançavam 
flechas incendiadas para queimar as portas, abrindo um buraco para poderem 

invadir a cidade.  
Qualquer obra da carne é “porta” visada pelo inimigo que usa pessoas e 

circunstâncias para nos deixar “queimados” e, por aí, ter acesso às nossas 
vidas.    - Por isso, a advertência: “não deis lugar ao diabo”_ Ef 4.27 
            -    

Quais são as obras da carne?  

 
Está em Gálatas 5.19 -21  
Abrange várias áreas da vida:  

Moral:     Prostituição = expor, por à venda padrões de ética ou moral 
               Impureza = tudo o que é “sujo ‘  

               lascívia = desperta / sugere prazer sexual 
 
Religiosa:  

* Idolatria :qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus : dinheiro, poder, 
prazer, fama,  conhecimento  ( extr A psiquiatria de Deus ) A TV pode se tornar 

um ídolo do lar quando não se tem tempo para ler a Bíblia, mas fica-se um 
tempão à frente da TV ou twitando... 
  

*Feitiçarias = quem faz feitiços ou quem é rebelde, retruca tudo a Deus 
 ' rebelião é como pecado de feitiçaria, porfiar é como iniqüidade e idolatria'   

    1 Sm 15.23 
  
* Heresia: tudo o que nega, ou desdiz as Escrituras,  é contrário à Palavra 

 
*Relacionamentos:    Inimizades, iras, invejas, pelejas, 

                                  Porfias: sempre retruca, revida, irrita 
                                  Emulações: incitar à competição 

                                  Dissenções: divergências, desavenças 
Atitude do coração:  
Heresia = tudo que é contrário à Palavra 

Homicídio:  matar fisicamente ou  quem não ama a seu irmão, 1Jo 3.15 
Adúlteros/as:  ‘a amizade do mundo é inimizade contra Deus’   Tg 4.4  

  > Gostar, ter prazer na convivência, admirar, concordar com o mundo 
 
Descontrole  físico: bebedices e glutonarias 

 
Estes são os motivos mais evidentes que dão lugar ao diabo na igreja, na 

família, no emprego, em sua vida ! Não são coisas hediondas, ocorrem no 
dia–a-dia e nem fazemos  caso delas.     É preciso vigiar !  
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Cap 16  CONSIDERAÇÕES AVULSAS e MUITO NECESSÁRIAS 
 
1-Pecado escondido (ou não confessado) levou à derrota TODO O POVO 

                                     Js 7.21 
     O erro foi cobiçar e pegar, reter para si o que era de Deus (ouro)  

          e a vantagem oferecida pelo inimigo (diabo )capa  
              Pecado é ... quando se sabe que deve fazer e não faz,  

  “tudo o que não é de fé  é  pecado’  

 
2- Não perdoar, é ardil do inimigo _ 2Co 2.10-11  

     Porém, só somos capazes de perdoar quando nossa feridas são curadas,  
                  e param de doer.  A Palavra “restaura a alma” _ Sl 19.7  
                     “enviou-lhes Sua Palavra e os sarou “ Sl 107  

 
3- Feridas abrem brechas ( dão ocasião) ao inimigo  

     Ao ser ferido, ir logo a Jesus, expressão de Jeová_ Rafá ( ver folheto: Nomes)  

    *Não deixe insignificantes ferimentos “infeccionarem” por falta de atenção  
                                         ( ver Perplexo)  

 
O padrão de Deus é para ao filho de Deus,  

   > só para filhos de Deus que disciplina e corrige o filho que ama  
' mas, se estais sem disciplina...', CUIDADO:sois bastardos (?) Hb 12.6 e 8  
                                    ( marcar na  Bíblia )  

“Ao que tem dar-se-lhe-á...ao que não tem,  
  até o que pensa ter lhe será tirado”- Mt 13.12-13 

 
*Por nós mesmos, na força da carne, ninguém é capaz de viver nesse nível:    

 Carecemos de Jesus 

 
‘Para isto Se manifestou o Filho de Deus,  

para destruir as obras do diabo’   1João 3.8 

 
                Obs: Importantíssimo ler as  referências no contexto –x-                      

 

Cap 17   O ÍMPIO: quem são os ímpios  
 

                O religioso que não teme,  não se corrige pela Palavra, Sl 50.16  

*Mas ao ímpio diz Deus: Que fazes tu em recitares os meus estatutos, e em 

tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção, e lanças as 

minhas palavras para trás de ti? 18 Quando vês um ladrão, consente com ele, 

tens parte com os adúlteros 19 Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua 

trama enganos.   ‘ sentas a falar contra teu irmão (na fé) ; difamas o filho 

de tua mãe.( familiares) .21 Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas 

que na verdade eu era como tu;     mas 
 

> eu te argüirei, e EM SUA ORDEM, tudo te porei à vista. Sl 50.21 corr  

&  como em um filme, cada cena de nossa vida veremos no ‘tira-teima’ diante 

de Deus. Por isso,pus lembrete bem à vista,para mim:  

              > SORRIA, você está sendo filmado!   
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Sl 50.22   Considerai pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, 
                  -  para que eu não vos despedace, sem que haja quem vos livre. 
 

A condenação de Deus ao ímpio 

Sl 1.4  são como a  moinha que  o vento espalha 

Sl 1.6  o caminho dos impio perecerá  
 

Sl 9.16 enlaçado ficou nos seus próprios feitos  
    9.17 serão lançados no inferno  

           ( i )  na sua arrogância , o ÍMPIO  persegue furiosamente o pobre  

Sl 10.3 (perfil do ímpio)  - gloria- se do desejo de sua alma - 

           -bendiz ao avarento, blasfema do Senhor.  Por causa do seu orgulho 
não investiga, todas suas cogitações são: - Não há Deus.. 5 seus caminhos são 

sempre atormentadores os juízos de Deus estão beeem longe dele,- trata    
com desprezo seus adversários -diz em seu coração: - Não serei abalado,  
nunca me verei na adversidade 10.7 sua boca está cheia de imprecações, de 

enganos,  astúcia, sob sua língua há malícia ( intenção maldosa) e maldade  
10.8 ocultamente - mata o inocente ,-seus olhos estão fixos sobre o pobre 

arma ciladas, em esconderijos, p/roubar o pobre. Rouba-o, colhendo em sua 
rede .dissimula, para o pobre cair em suas fortes garras.- diz em seu coração: -     
 - Deus esqueceu-Se, cobriu Seu rosto, nunca verá isto.  

 Por que blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu 

não inquirirás ?  
 

Sl 10.15     (j) juízo  > Deus quebranta o braço do ímpio  

                - busca sua impiedade,  - até nada mais achar dela  
Sl 11.2  os ímpios preparam setas para atirar, às ocultas, aos retos de coração 
Sl 11.5-6    o SENHOR aborrece o ímpio, 

              sobre o ímpio fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. 

12.2-5 ( i )   cada um fala com falsidade, lábios lisonjeiros, coração dobrado.  

j-o SENHOR cortará todos os lábios lisonjeiros e língua que fala soberbamente.   

    ( i )   Dizem: - Com nossa  língua prevaleceremos, 

     os lábios são nossos quem é o SENHOR sobre nós? Por causa ...(disso... )  

SR     - Me levantarei agora, diz o SR,  

         porei a salvo aquele para quem eles assopram ( bufam com desprezo)  

Sl 12.8  S (situação) os ímpios. circulam por toda a parte quando  os mais vis 

dos filhos dos homens são exaltados    
 
Sl 14.1   Disse o néscio no seu coração: - _ Não há Deus. Têm-se corrompido,  

             Fazem-se abomináveis em suas obras. 4   Não invocam ao SENHOR .  

Sl 17.9-10  os ímpios oprimem, são inimigos mortais,  andam cercando,  
                  - na sua gordura se encerram,falam soberbamente  
                 - andam espiando nossos passos,   

                 - fixam seus olhos para nos derribarem por terra 

Sl 17.12   como leão,deseja arrebatar a presa,( anda em derredor, 1 Pe 5.7) 
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           Como  leãozinho, põe-se em esconderijos  
Sl 17.14   homens do mundo, cuja porção está nesta  vida,  

               - ventres cheios de tesouros ocultos. Seus filhos estão fartos  

Sl 28.3 - falam de paz ao seu próximo  mas têm o mal em seus corações  

    v5   não atentam p/ a obra do SENHOR nem para o que Suas mãos têm feito  
o SENHOR os derribará, não os reedificará.Confundidos, emudeçam na sepultura 

 

Sl  31.17    lábios mentirosos, 
                 > dizem coisas más, com arrogância e desprezo contra o justo  

 

Sl 32.10     é... o ímpio tem muitas dores  

Sl 34.21           a malícia matará o ímpio  
 

Sl 36.1-4   ( i )    a prevaricação do ímpio  diz no seu coração: 

                                   não há temor de Deus a seus olhos; 
        v2  a seus olhos  se lisonjeia até que sua iniqüidade se mostre detestável 

         - suas palavras são malícia, engano deixou de entender de fazer o bem 
        - maquina o mal em sua cama  - põe-se em caminho que não é bom  

                                    - não aborrece o mal  

Sl 37.10   é...  ainda um pouco e o ímpio não existirá, 

                     -    olhará para seu lugar e não estará 
Sl 37.12 – 13  maquina contra o justo, contra ele range os dentes 

                     o SENHOR Se rirá dele pois vê que vem chegando seu dia . 
Sl 37.14 puxaram da espada, entesaram o arco para derribarem o pobre e o 
necessitado, para matarem os de reto caminho mas sua espada lhes entrará 

no coração (princípio < bumerangue) seus arcos se quebrarão . 

Sl 37.16-17  Vale + o pouco que tem o justo do que riquezas de muitos ímpios 

                              ( j)  os braços dos ímpios se quebrarão 

37.20   os ímpios perecerão, os inimigos do SENHOR... em fumo se desfarão   
  v 21   toma emprestado e não paga , s/ descendência será desarraigada 

  v 32    espreita o justo, procura matá-lo  

                  [xq  > tu verás quando os ímpios  forem desarraigados] 

37.35 Vi o ímpio c/grande poder espalhar-se = árvore verde na terra natal  
                mas passou e já não é; procurei-o mas não se pôde encontrar  

Sl 37.38               as relíquias dos ímpios,  - todas perecerão  

Sl 58.3-4   Alienam-se desde a madre 

           - andam errados desde que nasceram,  proferindo mentiras  
           Têm veneno como serpentes / têm tapados s/ouvidos = víbora surda  

Sl 64.3     afiaram suas línguas como espada, 
               armaram por flechas palavras amargas para de lugares ocultos, 
               - atirarem sobre o reto. Disparam sobre ele de repente, e não temem   

      v 5  Firmam- se em mau intento;  falam de armar laços secretamente,  
            > dizem : Quem os verá ?- fazem  indagações maliciosas,  

            > inquirem TUDO, - até o íntimo de cada um  

            (j)  Deus disparará sobre eles uma seta e, de repente, ficarão feridos 

          assim, eles farão com que s/ línguas voltem-se contra si mesmos 
                - Nada sabem, nem entendem,  andam em trevas  
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Sl  73.3 são prósperos [ Sl 82.5 ] não há apertos em sua morte,  
                                                 -  firme está sua força  
         não se acham em trabalhos e nem são afligidos como os outros  

Sl 73.6   a soberba os cerca = colar   /  vestem-se de violência = adorno  
            *Superabundam as imaginações de s/coração. .6 São corrompidos,  

           Tratam maliciosamente de opressão   -  Falam arrogantemente  
           Erguem sua boca contra os céus  -  Sua língua percorre a terra  

Sl 73.10  Dizem : - Como sabe Deus ? ou  - Há conhecimento no Altíssimo?  
              Estão sempre em segurança  - Suas riquezas aumentam  
 

Sl 73.16    A (atitude)  fiquei sobremodo perturbado   

                                   ATÉ que ...entrei no santuário  
             - Então entendi eu o fim deles 

             > Deus os coloca em lugares escorregadios  
Sl 73.19      - lança-os em destruição,  - caem na desolação, NUM MOMENTO 

                           >  totalmente confundidos de terrores  

Sl 94.3    até quando saltarão de prazer ? 

              até quando.. proferirão e dirão coisas duras 

                                 -  e se gloriarão os que praticam a iniqüidade? 

Sl 94.5-7   reduzem a pedaços Teu povo, afligem Tua herança, matam a viúva  
                -  e o estrangeiro, tiram a vida ao órfão e dizem : 
                -  O SENHOR não o verá nem para isso atentará o Deus de Jacó  

Sl 94.13          uma cova preparada para o ímpio 
Sl 112.10       o ímpio vê ...como age o justo,se enraivece, range os dentes, 

                    >  se consumirá.  é...  o desejo dos ímpios perecerá  

Sl 119.95       ímpios me esperam para me destruir ( querem destruir o justo) 
      v 110       ímpios me armaram laços,  mas eu ... 

Sl 140.4         são violentos, propõem desviar meus passos, são soberbos,  
                  armam laços,  arma ciladas à beira do caminho  

 

Sl 146. 8    ORAR:   Não cumpra, SR,ao ímpio seus desejos;  
                 não deixe ir por diante seu mau propósito, - para que não se exalte  

 

Sl 146.9    o SENHOR    transtorna o caminho do ímpio   

                o SENHOR    abate os ímpios até à terra     

 

Cap  18       ELAS   AVALIAM 
Após anos de discipulado, compartilho o resultado de um encontro  

Em resumo, o que as discipulandas ( Denise, Gil e Kátia) disseram :  
 

1- OBEDECER ...discípula 1  
PRATICAR O QUE DEUS DIZ NA PALAVRA é que faz toda a diferença entre o 
cristão nominal, e o verdadeiro 

   * Deus não manda para ser durão : Deus diz o que fazer para irmos BEM !   
  -  ao ler uma ordem, coloque na margem uma seta: → SIGA!  

-  só seguindo as ‘pistas’ chegaremos a bom termo = reality show  
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-  é bom lembrar que cristão é quem mostra Cristo em seu viver;  
                                         > são pessoas que vivem como Cristo viveu  
*Os outros, são apenas religiosos ( será que nasceram de Deus? )  

 ‘pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; Mt 13.12 
  mas ao que não tem, até aquilo que tem ( pensa ter) lhe será tirado’ 

 
Obs: certa vez, esse texto me fez tremer, e orei, pedindo a Deus que nunca 

permitisse eu estar enganada a respeito das coisas dEle. Mas só se sabe ao 
certo, se ‘ crer em Jesus como diz a Escritura ' João 7.38  
 

 > não se pode crer em Jesus de qualquer jeito, nem do seu jeito e, para 
isso, é preciso ler a Bíblia:  devocional diária é importante para ficar sabendo  

    > QUEM É esse JESUS , EM QUEM EU CREIO !  
   > COMO AGIR PARA AGRADAR ESSE JESUS  
   > O QUE ESSE JESUS DIZ A RESPEITO DAS COISAS DA VIDA,  

   > o que esse Jesus diz do que eu faço, como eu vivo?  
 

*Quais promessas, como cheques, suprem minhas necessidades para eu poder 

continuar andando do Seu agrado, em meio a aflições.  
     Muitos parecem, mas não são cristãos, DE FATO  , ver ADENDO 
 

2-  CHEIO  DO ESPÍRITO ... discípula 2  

       Jesus, ‘ tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome  
          e, chegando-se a Ele o tentador, disse:...Mt 4.2-3  

2.1  estar cheio do Espírito, jejuar, orar não GARANTE não ser tentado;                             
     - pelo contrário: pode até atrair a tentação: vai resistir ?  
                             >põe em dúvida nossa filiação e a fidelidade de Deus  

2.2  o diabo espera para chegar/ tentar no exato momento em que nossa 
humanidade  nos faz mais fragilizados : vulneráveis, carentes, fracos...  

 

2.3  o diabo sempre oferece uma alternativa para a cruz :  
                      - ‘vantagens’ em fugir da cruz  
                   > Jesus vence por estar CHEIO DA PALAVRA !  

*Assim, soube rebater a distorcida   Palavra dita pelo diabo  
* Olha aí, outro ponto em que se vê a necessidade da devocional diária:   

& Como estar cheio da Palavra, como lembrar  
             - do que não se deu o trabalho de ler ?  

 >  o Espírito ensina, faz lembrar... o que se ouviu de Jesus! João 14.26   
 

* Cultos, encontros, programação são momentos de celebração, festa!  
*Não havendo pecado escondido no coração, ALI o Senhor ordena bênção      

      & mas, quem se lembra do que ouviu no culto ?  
 

 * Crescer, ser fortalecido, instruído, aprender de Deus: só na Palavra!  

    a) Cheios do Espírito e cheios da Palavra, vitória na tentação: 
    > faz o diabo sair envergonhado!  
     

    b) Necessário ser vigilantes: - Fica esperto, o inimigo não dá trégua  
     

   c) Há ciladas até mesmo sob pretexto de adorar a Deus:  
        > faz uma análise de uma certo show de louvorzão  
 

3-  IMPORTÂNCIA DE ORAR , SEM ESMORECER: Mt 7.7  ... discípula 3 
  a) viúva importuna _ Lc 11.8  
  b) pede→ recebe; BUSCA: requer empenho; BATE: requer persistência  

  c) Daniel orou 21 dias: ‘desde o primeiro dia vim’ Dn 10.2,12-14  
 

*Daniel orou até obter a resposta ! Persegui meus inimigos e os alcancei... 
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senão depois de...atravessei de modo que não se puderam levantar... ‘Sl 18 ....      
         →  IMPORTANTE : não se contentar com meias vitórias !  

 
3.1  CUIDADO PARA NÃO DAR OCASIÃO AO INIMIGO DE MALDIZER 
‘ vós... fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar 

ocasião à carne, antes pelo amor servi-vos uns aos outros’ Gl 5.13 Quero pois 
que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam a sua casa, e não dêem 

ocasião ao adversário de maldizer’ 1Tm 5.14 moderadas, castas, operosas 
donas de casa, bondosas, submissas a aos maridos, para que a palavra de Deus 
não seja blasfemada’ Tt 2.5  

         -   Cuida e para não causar escândalo ao irmão  
                       ex: vestes, mau testemunho  

‘ Portanto não nos julguemos mais uns aos outros; antes o seja o vosso 
propósito não pôr [tropeço] ou escândalo ao vosso irmão. Rm 14.13 Mas vede 
que essa liberdade vossa não venha a ser motivo de [tropeço] para os fracos. 

1Co 8.9, 13 Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais 
comerei carne, para não servir de [tropeço] a meu irmão 1Co 10.32 Não vos 

torneis causa de [tropeço] nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus;     
     ‘Ai do mundo, por causa dos tropeços! pois é inevitável que venham;  
          > mas ai do homem por quem o tropeço vier’  Mt 18.7    

 
& que o Espírito nos dê equilíbrio e a medida certa para não sermos ‘marionetes’ 

das opiniões dos outros >AMOR _ É UM BOM GABARITO ! ver 1 Co 13. 4-7  
       ‘não se porta com indecência / não age inconvenientemente !  
 

3.2     se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa.... 
              > vai primeiro se reconciliar com teu irmão,          

              > DEPOIS vem, e faz tua oferta ( culto, Ceia, etc.) Mt 5.24  
 

3.3 Jesus promete estar conosco até à consumação dos séculos A 
presença de Jesus em nosso meio é que faz TODA a diferença: 
               >  edifica, instrui, fortalece, anima a continuar 

A GENTE ESCOVA OS DENTE, TOMA CAFÉ e NÃO FAZ DEVOCIONAL ? Ex de 
Jesus CADA MANHÃ... ! ‘O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para 

que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado; ele desperta-me 
todas as manhãs; desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo/ os 
que aprendem O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, 

                    >  e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Is 50.4-5  
 

3.4    CAPACIDADE   para o mundo é  estar  cheio de si,  

         CAPACIDADE de Deus só há quando se está vazio de si mesmo  
     > na medida em que nos esvaziamos de nós mesmos.  
               ‘Onde está logo a jactância? Foi excluída’  Rm 3.27 

  ‘ quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido?  E, se o 
recebeste, por que te glorias, como se não o houveras recebido ?’ 1Co 4.7  
 

‘tende...o mesmo sentimento...de Cristo: esvaziou-Se a si mesmo’ Fp 2.5-11  
 

4-  LIVRAMENTO ...    discípula 4  &  certo pregador disse:  : 
      DEUS não nos livra da SITUAÇÃO, DEUS NOS LIVRA na SITUAÇÃO !  

                       > envergonha o inimigo, glorifica a Deus! 
 

4.1  Jó,  Daniel e seus amigos (na fornalha ardente, na cova dos leões)   

            DEUS NÃO OS LIVROU DA SITUAÇÃO   1Co 10.13 - Tg 1.3 
’Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana; mas fiel é Deus, o qual 

não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a 
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tentação dará também o escape _ para que a possais suportar’ _ 'sabendo que 
a aprovação da vossa fé produz a perseverança; 
 

1Pe 1.7 ‘que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece,   

              embora provado pelo fogo, redunde - para louvor, glória e honra  
    > na revelação de Jesus Cristo;  

1Pe 4.12  Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós  
              - para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse ; 
 

4.2  tereis aflições... tende bom ânimo. Eu venci o mundo João 16.33 ☺  
 

*Só tem bom ânimo nas aflições quem está focado na cruz de Jesus é a fé na 
vitória de Jesus na cruz que dá bom ânimo para continuar Não é conformismo, 

resignação, nada que se possa conseguir por si mesmo Não somos capazes de 
avaliar devidamente o valor da cruz, do sangue de Jesus, do nome de Jesus: 

mas DEUS SABE O VALOR QUE TEM *Precisa apresentar A vitória de Jesus 
sobre a situação, e também sobre nosso íntimo  
 

4.3  ‘NUNCA TAL SE VIU‘  AS PROEZAS DE Deus através de seus servos  
      

    a)  Abraão com 318 servos vence poderoso reis bem armados: 

       > a palavra Rhema que  Deus dá são ‘seus servos’ que pomos em ação  
          ao  dar voz à Palavra: faz Deus dar ordens aos seus anjos,  Sl 103.20  
      

       b)   Moisés acaba com o Egito, a nação mais poderosa na época 
      
       c)   Josué fala: Deus faz parar toda a Galáxia !   
                       > então : lutou até vencer completamente o inimigo 
       

       d) Gideão, só com 300 vence um poderoso exército  
   

Deus quer fazer proezas através de você , _ mas você precisa ser como  eles... 
 

*Há um preço a pagar: fé em Deus, ousadia, não temer o inimigo –x- 
 
Comentários de Denise, .Gil .Kátia .Leda  

 ( Interessante! Parecia que Deus sabia da futura impossibilidade 
               >  e fez cada uma dar a sua opinião )  

&  depois desse encontro, por n razões, o grupo não se reuniu mais  
    > sob a vontade de Deus, > para que cada uma,  

    > em sua área de influência, fosse viver o que aprendera Ec 3.1  
  * Tudo tem a sua ocasião própria, 
             >  e há tempo para todo propósito debaixo do céu.  

 

Cap 19      FREQÜENTAM A  IGREJA, mas não são salvos 

 
1- Há o ‘joio’, Mt 13 : semeado pelo inimigo, 
                      - para competir com os verdadeiros filhos de Deus  Mt 13  

 
2- Há ‘bastardos’, Hb 12.8 : filhos fora da aliança: não com base no sangue 
de Jesus Filhos ‘da carne’: ‘gerados’ por pregações ortodoxas mas sem a unção 

do Espírito Santo  Estão convictos de ser Jesus o Salvador, mas não passaram 
por  real arrependimento de   pecados, não aceitaram Jesus como seu Salvador   
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 *No conceito de Deus, 
 > Santos são os que  ‘fizeram com (Deus) um pacto com sacrifício’ Sl 50.5 

 
3- Há os ímpios : religiosos nominais podem até saber a Bíblia de cor,  

                                                         - mas rejeitam a Palavra de Deus 
   >  Perfil do ímpio no Sl 50-16-22 ( ler com atenção )  

Ao ímpio, diz Deus que tens...que recitar Meus estatutos, tomar Meu concerto 
na tua boca, POIS aborreces a correção, lanças as minhas palavras para detrás 
de ti ...(segue lista de atitudes ) Estas coisas tens feito,e eu me calei. Pensavas 

que eu era como tu; mas eu te argüirei; e, em sua ordem ( cena por cena, 
como num filme)  TUDO  POREI  DIANTE  DE  TEUS OLHOS  ‘ ☺ 

    

Cap 20    Orai sem cessar  
 

*A maioria pensa em oração  como lista de pedidos para Deus atender,   
    > como se fosse Papai Noel.  

 
*Chegar a orar sem cessar é um processo  

 que envolve  (1) crescimento espiritual e (2) cultivo da intimidade com Deus.  
 
*Para que as orações cheguem a Deus, é preciso a pessoa ter acesso a 

Deus por meio de Jesus, como se tem acesso pela senha do computer.  
    Ninguém pode chegar a Deus sem ser sumariamente consumido: 

    *A  santidade e justiça de Deus  
       > são incompatíveis com a natureza decaída do ser humano.  
Jesus disse: João 14.6  

‘Eu sou o caminho, a verdade, a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.  
> ‘ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido’   João 6.65 

    *Então 
Acesso a Deus, só em Jesus: único mediador entre Deus e os homens’ 

* Primeiro, precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor pois 
 

 ‘o Espírito ajuda nossa fraqueza : não sabemos orar como convém, Rm 8.26  
  ( sobre salvação ler João 1.12, 3.3,5,7 3.36 5.24 Isaías 53.4-6 Rom 5.1 )  

 
1- Só se tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus: Hb 10.19  

  ‘Tendo pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, 
      >  pelo sangue de Jesus...’  
 

2- Oramos a Deus em nome de Jesus: 
  ’ tudo quanto pedirdes ao Pai em Meu nome.’ ..João 15.16  

                        > Ele vo-lo conceda.  
 
*Toda a Trindade está envolvida quando oramos devidamente.  

                      > Com a ajuda do Espírito Santo , Rom 8.26 
 

3- Jesus deu modelo de oração que deve ser ‘curta e grossa’   
      - objetiva, sem repetições desnecessárias, 
      - alinhando-se com a vontade de Deus expressa no Pai nosso, Mateus 6  

 
4- Deus manda orar   

    - pois Deus só age se tiver UM na terra querendo a vontade de Deus, 
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                        - que está nos céus.  
    * Busquei Um que estivesse na brecha por esta terra , 
                       >  mas a ninguém achei’  Ezequiel 22.30 

 
5- Deus só tem compromisso com Sua Palavra;  

 
5.1  há promessa:  

        Ele disse: ‘eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir’ Jr 1.12 
 
5.2   precisa pedir de acordo com a vontade de Deus:  

   > então, é seguro orar a Palavra 
                  ‘ se pedirmos segundo a Sua vontade, Ele nos ouve’ 1 João 5.19  

 
5.3 pecado faz separação entre nós e Deus para que não nos ouça,Isaías 59.2  
Havendo pecado, a única oração que Deus ouve é a de confissão, Sl 32 e 51.  

 
*Feitos novas criaturas ao sermos salvos, ( 2 Co 5.17)  

     > Deus diz para andarmos em novidade de vida  
  ‘ sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que,  
  como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,  

         > assim andemos nós também em [novidade] de vida’ ( Rm 6.4) 
   

*Deus disse:  
‘Eu vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo; tirarei 
da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne’( Ez 36.26)  

 
Deus quer trocar medo por fé ( Sl 56.3) 

     ansiedade por vida de oração, Fp 4.8 
                            ira por perdão ( Ef 4.26-27) e  
    inveja por  equilibrada aceitação de si mesmo, sl 73  

 
Antigamente, se comparava a vida cristã com a respiração: 

           >  inspira o ar do céu pela leitura da Palavra e  
           >  expira em oração tudo o que polui  nosso coração .  
* À medida que o cristão cresce, vai aprendendo a andar com Deus  

                            1 João 1.7 e 9  ( João 3.19-21) 
  > andar em novidade de vida, Rm 6.4 

   > andar em Espírito, Gl 5.16 
       > andar em amor, Ef 5.2  
   >  andar na luz, 1João 1.7   

  

>  andar na luz: falando a Deus a verdade que há no seu íntimo 
                           >  momento a momento.    
    Confessando imediatamente o que entristece o Espírito 

                           >  decorar Efésios 4.30-31  
*Então, 
 tendo aprendido a manter as vias de comunicação com Deus sempre abertas,  
 

  >por não entristecer o Espírito,  mas  

  > cuidando para estar sendo renovadamente cheio Ef 5.18-21 
           falando... louvando... dando graças... sujeitando-se uns aos outros )  

 
*Aí sim, o cristão chega no ponto de ‘orar sem cessar’ (1 Ts 5.17)  
 

- tendo aprendido a andar na presença de Deus sem nada que impeça  
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 ( tirando imediatamente os empecilhos) à sua comunhão com Deus ... 
 
*começa a se desenvolver o hábito de orar em todo o tempo,no Espírito  

            > de acordo com Ef 6.18 
’ com toda a oração e súplica  orando em todo tempo no Espírito e, para o 

mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos’... 
  

 - à media que vai vivendo sua vida, vai  apresentando a Deus 
as situações que necessitam de sua intervenção de modo que 
o nome do Senhor seja glorificado e a vitória da cruz exaltada. 

–x-   
 

  link  discipulado ( grow)               Capa da revista:precisa crescer!      

           

 

 


