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Nota explicativa 

Iniciamos série de artigos mostrando o plano do Pai para a vida de Seus filhos   

INTRODUÇÃO  

 >   Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses 

Traçam paralelo entre a)  a saída de Israel do Egito até entrar em Canaã 
                           b)  a jornada do cristão vitorioso 
 

1- Salvos pelo sangue do Cordeiro, saem do cativeiro Ex 12. 
2-  Tem início jornada com Deus que Se revela pela Palavra Ex 20 
3-  Por incredulidade, muitos ficam vagando, sem direção  Nm 14.28-34, cap 33 
                “ a carne não herda as promessas, morre no deserto “  
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Muitos cristãos vivem de modo árido e contentando-se com as bênçãos do 
deserto: comida, água, direção, Sua presença (nuvem e fogo) saúde, roupa, 
sapatos, proteção contra inimigos (.Dt 8.4 29. 5 Sl 105.14 Ne 9.21 ) não 
envelheceram suas roupas, nem os sapato, nem os pés incharam: que Deus 
maravilhoso e cuidadoso com as nossas necessidades ! 

Situação: Eles temem as lutas e não ousam enfrentar os gigantes  
 
Por quê ?  
Porque olham a) para si, b) para os adversários c) não olham para o Senhor  
 > ONDE TEMOS FIXADO NOSSOS OLHOS ?  
 
4- Mortos os murmuradores: é preciso acabar com as murmurações 
    O EU morre na cruz, Lc 9.23 >  Os murmuradores morrem no deserto !  
 
5- Sob nova liderança , dão passo de fé: passam o Jordão 
     > Gálatas fala-nos da cru: ‘não mais EU, mas Cristo em mim’ , Gl 2.20, 5.24 
 
6- UM memorial é levantado e há um tempo para se apropriar da aliança   
     > Efésios mostra o significado da salvação nas regiões celestiais  
 
6.1 para o cristão é a cruz,  João 3.15   Efésios 1.13 
       Circuncisão: os sinais da aliança com Deus tornam-se pessoais. Js 5. 5, 10  
 
6.2 O selo do Espírito indelével e irreversível como o é a circuncisão 
 
6.3 Páscoa: tomamos a ceia, por sermos do Corpo de Cristo, mais do que povo  
      Os sinais da aliança com Deus tornam-se pessoais. Js 5. 5, 10  
> Efésios é um ‘monumento’ : 
   mostra o real significado da salvação nas regiões celestiais 
  e tudo o que o cristão tem a tomar posse para si 
 
7- Como os israelistas avançaram para a conquista da terra da promessa  
    > Filipenses mostra o avanço dos cristãos invadindo o campo do inimigo  
                        A carta constitui  um Manual de Evangelismo 
 
8- O reino de Deus é estabelecido nas terras conquistadas 
    > Colossenses mostra o Reino de Deus efetivado  no coração dos salvos  
       Reforça diretrizes dadas aos Efésios e ainda faz algumas advertências 
 
9- Porém, Israel é infiel: não destrói totalmente os povos da terra 
   Temos, nós, sido fiéis seguindo à risca as orientações da Palavra ?  
 
     Convém ler as advertências aos Hebreus  
     Hb 2-1-4, 3.7, 13 e 4.7, 4.1-2 5.11 10.26 12.25 13.9 
                > e às igrejas, em Apocalipse 2 e 3  
 
10- Os Israelitas falham em preparar novos líderes 
     Temos discipulado os idôneos para discipular outros? 2 Tm 2.2 
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    > cartas a Timóteo e Tito dão diretrizes aos jovens líderes  
 
11 Laços do passado precisam ser acertados e cortados : 
        > assunto da carta a Filemon 
 
12- Afinal, Israel perdeu a visão do futuro: vir a ser uma Nação soberana 
                  & por isso, ficou à mercê dos inimigos 
                  & dependendo do livramento dos Juízes 
 
       > 1Tessalonicenses desvenda ao cristão o futuro glorioso da Igreja: 
                      >  o arrebatamento (1Ts 4.16) antes do anticristo  
       > 2Tessalonicenses revela a manifestação  do anticristo 2Ts 2.3-10 
                              
‘Deixando as coisas que atrás ficam, Avanço para as que diante de mim estão’  
   >Não percamos de vista o futuro ! ☺  
 
    VIDA  CRISTÃ  PROGRESSIVA: 
    > plano de Deus para todo salvo, Gl 2.8-10 

01 Gálatas _ a  cruz, o início da vida cristã  
A carta aos Gálatas foi escrita para esclarecer e orientar a igreja incipiente  
pois os judeus que aceitaram o cristianismo estavam querendo “obrigar” 
os cristãos gentios a serem circuncidados e a seguir os costumes judaicos. 
Não haviam entendido o significado e a função da Lei 
Significado = mostrar o padrão de retidão conforme a santidade de Deus 
Função = mostrar que nenhum homem atinge esse padrão Rm 6.23 
A salvação sempre foi pela fé na misericórdia de Deus, pelo achegar-se a Deus 
mediante um substituto morto, pelo sangue de um cordeiro imolado  
Figuras imperfeitas do que Jesus viria realizar perfeitamente 
A cruz foi a razão de todo o atuar de Deus e da vinda de Jesus  
Na cruz, o Descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente - Gn 3.15 
E foi ferido no processo : “despojando principados e potestades, _ Cl 2.15 
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz( em Si mesmo) 
 
Gálatas: fala da cruz, o caminho de Deus para a vitória 
               Ler Gl 3.13 e 5.24 e 6.14  
 
Tese:  Pelas obras da Lei nenhuma carne é justificada 
            A justificação sempre foi pela fé Gl 2.16 e 3. 8, 10-11 
            O escrito da dívida foi cravado na cruz Gl 3.13,Cl 2.14, Ef 2. 11-17 
 
Situação: há um novo conflito: a carne versus o Espírito- 5.17  
                - o natural versus o sobrenatural  
 
Solução: Cristo em nós _ João 14.16-18  
 
Nova posição em Cristo,  nova criatura, 2 Co 5.17   
 
Nova liderança: não mais EU, Cristo em mim,  Gl 2.20, 5.24, 6.14 
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INTRODUZ O ANDAR NO ESPÍRITO,  Gálatas 5.16, 24- 26 
 
Jesus deu as condições para ser Seu discípulo: 
 a) Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si mesmo 
      Tome cada dia a sua cruz e Siga-me Lc 9.23, 14.33 
  
  b) qualquer que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo 
 
No Édem, o homem escolheu sair da “jurisdição” de Deus quando o Senhor  
disse - ”Não comerás...” e o homem agiu de modo contrário a essa orientação 
 
Pela cruz, aceita viver ‘não mais EU, mas Cristo em mim ‘( Gl 2.20, 5.24 e 6.14 ) 
>cada um escolhe voltar a viver conforme o Gabarito da Palavra  
 
Onde Eva caiu.................... Jesus venceu ........Nós, temos de vigiar  
Boa para comer                    pão                              ! concupisc da carne  
Agradável aos olhos........     mostrou os reinos        !        “ dos olhos 
 entendimento                      se és Filho de Deus     ! soberba da vida 
Gn 3.7                                    Lc 4.4 1                             João 2.16 ☺  
 
   
 
 
 
  VIDA  CRISTÃ  PROGRESSIVA: 
    > plano de Deus para todo salvo, Ef 4. 1, 17 

 
02  Efésios: quem somos em Cristo 
 
- Efésios mostra como levar meninos à maturidade _ em Cristo  
     
Descreve a trajetória do filho de Deus  
 
1-desde que nasce de Deus : 
 1.1    tendo crido, fostes selados com Espírito Santo ( Ef 1.13)  
 1.2   assume sua nova posição: em Cristo e  
 1.3    vai crescendo , passando por diversas fases :  
 
2- Corroborados com poder pelo Espírito, Cristo habitando em nós, 3.16-17  
    
   2.1 na Igreja:  entrosado no corpo de Cristo: em unidade 4.3 
                          Equipado, a serviço do Corpo 4.11 Ef 4.22 -24  
                          Atitudes conseqüentes no íntimo: despojados do velho homem  
 
   2.2-Renovados no espírito do entendimento e revestidos do novo homem  
                           Não entristecendo o Espírito Santo Ef 4.30-32 
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                          Sendo renovadamente cheios do Espírito 5.18-21 
 
   2.3 Toma seu lugar  
          Na família : esposas, maridos, pais e filhos Ef 5.22-6.4 
          Na sociedade: ora servos : a quem sirvo: Como serve? 6.5-9 
                 ora senhores: a quem presta serviço para mim 
                            - qual sua atitude ai mandar ?  
 
3- Então , fortalecidos no Senhor, na força do Seu poder ,o Espírito 6.10 
    Toma seu lugar na batalha espiritual: 6.12  

                                  devidamente protegidos 6.11.a,13-17.a 

                                  devidamente treinados 6.11.b,17.b-19 

* Efésios mostra que à medida em que  crescemos, amplia-se a esfera de ação e 
vai melhorando a qualidade do desempenho.Todas as atitudes propostas estão 
inseridas em contexto de crescimento: são conseqüentes da comunhão com Deus  

>   Resultam do atuar do Espírito Santo no íntimo do cristão  
 
NOTE, também que, na sociedade, ora somos servos, ora somos senhores: 
 
1-Sou senhor _ de quem presta serviços para mim 
                          ou de quem me deve obediência. 
2- Sou servo/a  de  quem presto serviços ou a quem eu devo obediência 
Observe a hierarquia na linha de comando, como disse o centurião 
 -'...sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob meu poder...' Lucas 7.8 
Em um momentos somos, servos, sob autoridade,  em outro, 'senhores '. 

Como reagimos aos que nos lideram ? Como 'mandamos'?  
Como fazemos os trabalhos a nós confiado?  
Como tratamos a nossos seus subalternos? 

 
Ate mesmo entre cristãos, é comum o superior 'descontar' no subalterno  
 
3- A Palavra nos adverte : ‘ Todos temos um Senhor, nos céus, 
              >    a Quem prestar contas’ . Hb 4.13  
              >   com Quem temos de tratar  -x- 
 

03  Filipenses:   salvos para testemunhar, Fp1.12  
 
 Filipenses, dizem ser a carta do regozijo, mas, na realidade é  
 
MANUAL DE EVANGELISMO de acordo com a Palavra  
                > avançando no terreno do inimigo 
  
Mostra como levar o Evangelho apesar das situações muito angustiantes  
Como se nota nos seguintes textos: ‘saudades ... prisões em Cristo, (1.8, 13) aflição 
às minhas prisões(1.16) .... combate (1.30) oferecido por libação ( 2.17) ... Deus se 
apiedou dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza 
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(2.27).. agora ...digo, chorando (3.18)  transformará o nosso corpo abatido (3.21) 
tomar parte na minha aflição (4.14) Cheio estou, depois que recebi.( antes teve 
falta, passou por necessidade) .. o que da vossa parte me foi enviado, 4.18  
 
Mostra que evangelismo precisa de apoio na retaguarda, Fp 1.5, 7  ao escrever: 
dou graças ...pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até 
agora....participantes .... nas prisões , defesa e confirmação do Evangelho  
> Eles nem tinha web naquela época, mas participavam., Fp 1.19 
      ORANDO: pelas vossas orações ‘ e CONTRIBUINDO com generosa oferta  
 
Postura de Paulo: as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito 
do evangelho...minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda 
pretoriana, e por todos os demais lugares’ Fp 1.12 , 14 e 18  
 
Exemplo funciona: ‘ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor’ 
Nem toda motivação é boa : que importa? Contanto que Cristo seja anunciado 
 
Foco de Paulo: humilhação pessoal e , glorificação de Cristo, Fp 2.5-9 
                               ‘Jesus Cristo é o Senhor 
Atitude: regozijo... NO SENHOR por causa da divulgação do Evangelho 
 
Amigos servem para se abrir o coração: estou em aperto, tendo desejo de partir, 
e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Fp 1.23 _ Fp 3 
 
Todos precisamos estar abertos às exortações, Fp 1.9-11 e 1.27 -29    
                 Fp 2. 1-4, 12-16 _ Fp 3.2 _ ☺ completar com outras ref.s 
Vemos que se trata de um Evangelho bem diferente do que se prega hoje:  
> Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, 
               seja pela vida, seja pela morte  
> e a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele,  
              - como também padecer por ele ( 1. 20 e 29 ) _ Fp 2.20 
> pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida,    
 
Mas as pessoas são iguais, em todos os tempos  
 >  todos buscam o que é seu, 
    e não o que é de Cristo Jesus . Fp 2.21 
 
Todavia, graças a Deus, existem cooperadores fiéis: a ninguém tenho de igual 
sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado Fp 2.19-30  
 
Sugiro leitura cuidados de toda a carta para completar o estudo com mais 
referências ! ☺ 
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04 COLOSSENSES: cristãos maduros e a vida ressurreta, Cl 3   
 

PARTE I   estabelecendo o Reino de Deus no íntimo   
Em termos políticos, para a posse efetiva de território conquistado é 
importantíssima a fase do  estabelecimento do novo governo , tema da carta aos  
COLOSSENSES que trata do processo de ocupação do reino de Deus no 
íntimo do salvo: tudo o que lembra o anterior governo é destruído, queimado,   
>  envidam-se esforços no sentido de se apagar a memória a existência do que foi 
>  para se estabelecer o que será de agora em diante. 
  
Este é o assunto da carta aos Colossenses: 
Trata-se de uma carta muito parecida com Efésios ,  
 
> Foca os mesmos princípios básicos de um modo mais profundo e abrangente  
    Em Efésios_ o recém-cristão toma conhecimento da grandeza de sua herança 
    Em Colossenses_ o cristão que cresce vai assumindo sua herança 
 
> Vai adequando  sua  vida  prática, à sua nova posição 
     Efésios revela a grandiosidade da posição a que fomos chamados 
    Colossenses dá os passos necessários para se galgar tal posição. 
 
Pode-se dizer que santificação é o processo de “ocupação” do reino de Deus  
nas diversas áreas práticas da vida do cristão é,  e deve ser progressiva. 
  
Requer vigilância a vida toda, a fim de se manter o que já foi conquistado. 
 
O motivo principal da carta é advertir contra a infiltração de hereges 
Ação do inimigo, Inconformado por ter perdido terreno na vida do cristão. 
> o inimigo fará de tudo para reconquistá-lo ( 1 Pe 5.5-9)  
>ou, no mínimo tentar atrapalhar de tal forma que  
                           i) se perca o sabor da vitória, ii)a alegria da libertação e as muitas 
possibilidades de ser frutífero 
 
Os colossenses constituíam uma igreja crescida, madura na fé _ Cl 1.3-8 
 
Características: 1- Fé (1.4)                  2- viva esperança (1.5)  
                            3- desapego material  tendo em vista a  visão da glória  
                            4- frutíferos ( 1.6)    5- demonstravam Amor no Espírito,1.8  
 
*Por esta razão, eram alvo das orações de Paulo : Cl 1.9-10 

 >  que alcançassem maturidade espiritual  
 >  com o fim de “andar dignamente diante do Senhor”  
 >  que consiste em estarem corroborados pelo Espírito  
 >  e serem agradecidos pelas realidades espirituais desvendadas, 

 a saber :  
 
1- fomos feitos idôneos / 2 - libertos e  3- transportados... 
     > pois remidos pelo sangue de Jesus, Cl 1.12 – 14 
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Traça perfil de Jesus Cl 1.15 a 20 
 
Contrapõe duas  realidades humanas : noutro tempo... contudo  agora, 1.21 
 
A morte de Jesus tem a finalidade de nos apresentar a Deus santos, 1.22 
irrepreensíveis, inculpáveis SE PERMANECERDES em Cristo 1. 23 
O agir de Paulo é movido pela revelação de tremendas realidades espirituais as 
quais ele tenta compartilhar com os colossenses Cl 1.24-2.2 e Cl 2.3 
em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento 
 
Seguem três advertências mostrando a solução em Cristo 
  
1- ninguém vos engane com palavras persuasivas 
              Antídoto: forme no andar em Cristo 2.4-7 
 
2- ninguém vos faça presa sua:  
             Antídoto: firme na vitória de Jesus 
            Cristo realizou grande redenção e despojou satanás, 2.8-16 
 
3- ninguém vos domine a seu bel prazer : Cristo dá verdadeira liberdade  
            Antídoto: firme na liberdade que Cristo conquistou 
            ‘ o pecado não terá domínio sobre vós’  Rm 6.4 
            ‘ não useis da liberdade para dar ocasião à carne’ Gl 5.13 
 
Então estamos livres para agir conforme as diretrizes de Deus na Palavra ☺ 
 
 

 

05   Colossenses : Parte 2    estabelecendo a santificação   
 
*Passos do processo de ser liberto do condicionamento do pecado 
   ou: como trazer para a prática o que já foi realizado em Cristo  
 
1- Fazei morrer a carne Cl 3.5-6 (cita como eram ANTES, ler Cl 3.7 ) 
           > é ato voluntário, cada dia:  
  
2- Despojai-vos ... Cl 3.8-9a (refere-se a coisas menos grosseiras ) 
        Relembra fatos espirituais ocorridos aos serem salvos 
       (já) vos despistes e ( já) vos vestistes : houve obra de renovação Cl 3.9b-10 
               > Todos os salvos foram englobados em Cristo _ Cl 3.11 
 
3- Revesti-vos ... de um padrão de santidade Cl 3.12-14 
 
O que resulta em paz de Deus no coração por causa do chamado, Cl 3.15 a _  
 
*Há unidade em Cristo 
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   Somos gratos : acaba todo o descontentamento, toda a murmuração  
   Cheios da Palavra, somos motivados a agir para glorificar a Deus Cl 3.16-17 
   Ver os passos para ser cheio do Espírito  em Efésios 5.18-21, 22 etc )  
 
 
*Tendo se acertado como indivíduo, toma sua posição na sociedade , 3.18-4.1  
Obs: Deus trata conosco indo sempre mais fundo até chegar ao âmago do nosso 
ser. Não estranhe se Ele lidar de novo em áreas em que você pensou já estarem 
resolvidas; só que agora é em um nível mais sutil.  
 
*Então, Paulo avança mais um pouco mostrando os próximos passos : 
 
1- Perseverar na oração visando a evangelização 
     ( até Paulo precisava e pedia oração. Siga o modelo de Cl 4.3-4 )  
 
2-  Andar com sabedoria com os de fora  
 
3- Aproveitar cada oportunidade : requer saber ( aprender ) falar, Cl 4.5-6 

 
*Finalmente: saudações pessoais também são muito elucidativas no sentido 
de mostrar como deve ser o nosso relacionamento com os irmãos #  
 

 06   1 Tessalonicences:   

 
Situação: o Evangelho chegara a eles não somente em palavras,  

-mas no poder do Espírito Santo,1Ts 1.5 ( ocasião: 2a viagem de Paulo, At 17.1-11) 
 
1- Características dos cristãos da igreja em Tessalônica, na Grécia  
 
1.1 Eles receberam a Palavra como de Deus, ( viva e operante ] 2.13-14 
                   a) com tribulação mas gozo no Espírito ( 1.6 )  
    Apesar das perseguição dos conterrâneos, 
                 (b) tornaram-se exemplo para todos os fiéis (1.7-8 ) 
  
1.2 Eles eram difusores da Palavra e da mensagem viva do Evangelho. 
         Resume o que ocorreu com aqueles cristãos, 1Ts 1.9-10 memorizar ! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
         Obs: excelente resumo para nós, também. 
         Mostra a abrangência do fato de ter sido salvo: 1Ts 1.9-10 
          
         1- como dos ídolos vos convertestes a Deus:  afeta o passado  
 
         2- para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro: dá sentido ao presente 
 
         3- e esperar dos céus a Seu Filho: foca na Eternidade futura 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1.3 Eles estavam firmes no Senhor, 1 Ts 3.8  
 
2- Motivos da carta:  
 
1- Lembrar da posição deles de eleitos de Deus [ não por homens] 
 
2-Lembrar das circunstâncias nas quais receberam o Evangelho 
    ( Lembra do teu primeiro amor ! Ap 2.4 ] 1 Ts 2.1-11 
 
3- Lembrar do alvo de vida: ter conduta digna perante Deus  
       - por terem sido chamados ao Reino 1Ts 2.12 
 
4- Mostrar a situação de oposição de homens e do diabo 1 Ts 2.15-18 
 
5- Firmar na fé : que não se abalassem com as tribulações _ 3.3-4 
( lembra-os de que já haviam sido avisados ) 
 
6- Adverte-os quanto à possibilidade do diabo “roubar” a obra do Senhor  
   João 10. 10 +17.9 e Lc 8.5 
 
7- Reafirma alvos de vida: 
   7.1 - serem irrepreensíveis em santidade, 3.13  
 
   7.2  - andar e agradar a Deus ( 4.1)  
 
   7.3    na prática, 1 Ts 4.3 -12 e 5.12-22 
 
3- Dá mais um passo em questões doutrinárias  

1- Todos os cristãos ressuscitarão,  1Ts 4.13-18 1 Co ....... 
2- O dia do Senhor , 1Ts 5.2-3  
3- mais  exortações, 1Ts 5.4-11  

 
Conclusão _ e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo _ 5.23-224 
Conserve irrepreensível ‘ Fiel é O que vos chama, O qual também o fará’ 
 
Saudações finais _ 5.25-28 –x- 
 
 

 07  2 Tessalonicenses  
1-Característica_ cristãos que crescem individual e em reciprocidade 2 Ts 1.3 
 
2- Situação _ perseguidos, atribulados, mostram paciência e fé 2Ts 1.4- 7 a 
 
3- Consolo _ Levantai vossas cabeças... 
                      a Salvação, agora, está mais perto ... Rm 13.11 
 
4- Mais um avanço na revelação de Jesus  
    4.1  quando Se manifestar _ 1.7 ( for retirado o que o detém) 
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    4.2  for retirado o que o detém :o arrebatamento da Igreja  
 
   4.3  mais outro passo: então, manifesta-se o anti Cristo, 2 Ts 2.3-12 
 
5- Oração de Paulo: que Deus vos faça dignos de Sua vocação _ 1.7- 11  
 
6-  Exorta-os : que glorifiquem o nome do Senhor _ 1.12 
                         que não se deixem mover,  nem enganar _ 2.2,3 e 3.13  
    pois ( o motivo)  são eleitos para a salvação+ santificação+fé na Verdade  
                               para ( finalidade) a glória de Jesus _ 2.14  
 
7- Conclama-os _ estai firmes _ 2.15 e 2.16-17 
                               Conseqüentemente, serão consolados pelo Senhor  
 
No demais... ( seguem exortações práticas )  
1- Orem  pela propagação de Evangelho 3.1 ☺ há oposição _ 3.2  
     Conseqüência _ O Senhor consola e livra, ver Jó 42.10 
 
2 Obedeçam! _ 3.4   Assim , serão encaminhados ao amor e à paciência 
 
3- Apartem-se dos desordenados 2 Ts 3.6  
 
4- Situação: Recebeu denúncia sobre uma situação irregular, 3.7-11  
        Orienta como devem proceder, no caso 2 Ts 3.12  
 
5- Exorta: não se cansem de fazer o bem ( porque CANSA , mesmo !) 3.13  
 
6- Notem os rebeldes: separem-se deles! _ 3.14  
                                    Admoestai-os como irmãos _ 3.15  
 
7- Conseqüência geral _ o Senhor da paz vos dará a paz._ 3.16  
 
Saudações finais _ 2 Ts 3.17-18 ☺  
 

 08  RESUMO como revisão e para fixação 
  
 
>Gálatas exalta a cruz: trata da salvação pela graça, pela fé em Cristo 

> ‘ não mais Eu, mas Cristo em mim’: Gl 2.20 
  

>Efésios mostra o que ocorre nas regiões celestiais, Ef 1.3 a 2.6 
Os chamados (Ef 1.4,5 ) são feitos filhos de Deus, Ef 2.19 + 3.15  
 

*Apresenta Cristo como a cabeça e a IGREJA como sendo Seu corpo  
>numa interdependência vital Ef 1.22 3.10 4.4,16  

 

*Nova posição: em Cristo ☺ ANTES, estávamos em Adão 
              ( o que somos em Cristo não depende de nós)  
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*Nova situação : adotados (Cl 1.13 Ef 2.19 Gl 4.5-6) 
  
*Em processo de crescimento (Ef 3.16) _ e de Formação,  Ef 4.15, 13 
  

* Está sendo Aperfeiçoado, 4.12 e Preparado para a luta, Ef 6.10  
 

* Postura:andar digno da vocação conforme nova posição em Cristo  
 

*Finalmente, engajado na Batalha espiritual, Ef 6 
 

>Filipenses mostra o avanço do Evangelho:  
                   INVADINDO O CAMPO DO INIMIGO, Fp 1.12-13  
  

*Há oposições e inimigos a serem vencidos Fp 1.21  
 

*Toma posição: Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte.  
                             Perco tudo por Cristo 1.20, 3.4-11 
                             Uma coisa faço: prossigo para o alvo 4.13-14 
 

*Postura ( segredo da vitória) A alegria do Senhor é nossa força  
                 Regozijo no Senhor 1.18 2.17, 28 3.1 4.4 Fp 4.11 
                  ‘aprendi a estar contente em toda e qualquer situação’  
 

 
>Colossenses trata da implantação do Reino de Deus no coração do cristão. 
 

*Mostra como Deus vê: todo homem perfeito em Cristo, Cl 1.21-22, 28 e 2.10 
 

*Situação: Deus por Jesus, opera a redenção Cl 1.12-13  
                  Cristo se identificou como o pecador  
Os salvos, em Cristo, se identificam com a obra da redenção:  
                  Libertos e Transportados,1.13/ Mortos, Cl 2.20/ Ressuscitados, 3.1  
 
*Postura Andar digno (1.10) e atento 
                 Como recebestes, assim também andai, Cl 2.6 
  
Adverte: não se deixem manipular por ninguém Cl 2. 4, 8, 16, 18  
 
*Progressão íntima da santificação: mortificar,despojar, revestir  
   > Lembra que, ao serem salvos, já se despiram das vestes rotas pelo pecado 

▪ e se vestiram com as vestes de justiça providas por Deus  
▪  Ler atentamente Cl 2.5, 2.8 , 2.9, 2.10 e 2.12  

   > Orienta como deve ser a atitude ‘para com os de fora’ Cl 4.5-6 
 
>1 Tessalonicenses: o âmbito da salvação, 1 Ts 1.9-10   
     1- Convertidos dos ídolos a Deus: passado 
     2- para servir a Deus vivo e verdadeiro: presente 
     3- e esperar dos céus a Jesus : esperança da Eternidade, futuro 
 
> Foco na glória futura que os aguarda: o arrebatamento 2 Ts 4.16-17  
     1Co 15.51-52, 54 
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>2 Tessalonicenses : o mundo sob o Anti-Cristo ☺  
 
Conclusão: chegamos ao fim da série ‘FAZEI DISCÍPULOS’  
que constou das seguintes partes : Evangelismo , Iniciantes e Discipulando  

+ AOS DISCIPULADORES e  VIDA CRISTÃ PROGRESSIVA  
 
*Acostumados à superficialidade com se preparam os novos convertidos ao 
batismo, e depois são abandonados ao ‘Deus que  cuida dos Seus...’ pode parecer 
estranho uma série consistente de conceitos básicos firmados na Palavra. 
 
* Mas seguimos o Gabarito deixado por Jesus que investiu três anos de 
convivência diária com os doze para formar Seus discípulos ( havia muitíssimos 
seguidores mas só doze discípulos ...) e eles ainda tiveram de esperar a descida 
do Espírito Santo ( At 1.8) antes de saírem a cumprir a ordem : 

 - INDO... FAZEI DISCÍPULOS ‘ Mt 28.18-20  
 

09  Tem de ser discípulo para fazer discípulo 
 
O próprio Jesus, quando feito homem, para cumprir a missão que o Pai Lhe 
confiara buscava a Deus-Pai cada dia: ‘4 O Senhor DEUS me deu uma língua 
erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está 
cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que 
ouça, como aqueles que aprendem.5 O Senhor DEUS me abriu os ouvidos, e 
eu não fui rebelde; não me retirei para trás. ‘ Isaías 50.4-5  
No ministério de fazer discípulos, não se pode ter a pretensão de ser mais 
eficaz do que Jesus conseguindo resultados efetivos em tempo mínimo e esforço 
quase nulo no empenho de se conhecer a Palavra e vivenciar o que se for 
aprendendo . Deus os abençoa ☺  
 
ah! terminou a série de artigos, mas o andar com Deus continua até 
encontrarmos com Jesus ! ☺☺☺  
 

10 A revelação de Deus é progressiva  

PROGRESSIVA CONCLUSÃO  

8Quando Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega ( as letras do alfabeto:uma 
seqüência observada por todos ) o Princípio e o Fim ( por tempo determinado) o 
Primeiro e o Último ( lembra uma fila  em que há uma progressão)  

*Mostrou haver uma seqüência lógica e fixa, um princípio que leva a um fim 
determinado em sucessiva progressão.  
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*Todo o relato das Escrituras mostra que a maioria escolheu sair, pular fora do 
plano de Deus e uns poucos escolheram seguir, entrar de cabeça no plano de 
Deus, por mais absurdo que parecesse.  

*De fato, esse é o plano básico de Deus: 

>que cada um ESCOLHA onde/ com quem que passar a Eternidade. 

1- Deus deixou documentada a História dos que escolheram a Deus  
    e deram origem ao povo de Israel.  

2- Quando ocorreu o cativeiro babilônico, Deus revelou a Daniel ( Dn cap 7 a 12) 
      o   resumo da História do tempo dos gentios caracterizado pelos quatro grandes    
      impérios  da antiguidade que culmina com a rejeição do Messias ( Dn 9.26)  

3- A descida do Espírito Santo inaugura a IGREJA cujo arrebatamento propicia a 
manifestação do anticristo: sendo três anos e meio de paz e três anos e meio de 
fortíssima tribulação, Dn 9.27  

Os Evangelhos contam a vida de Jesus Atos relata o início da IGREJA com a 
descida do Espírito Santo ( Atos 2) As cartas mostram o viver cristão: algo inédito 
tanto a judeus como a gentios. Apocalipse mostra o resumo da História da IGREJA 
e da era cristã até à manifestação do anticristo, a vinda de Jesus para salvar seu 
povo e implantar o Milênio: satanás é preso e Jesus, por mil anos, reinará 
fisicamente em Israel, com os salvos [ que, no céu,  passaram pelo Tribunal de 
Cristo ( Rm 14.10_ 1 Coríntios 3.11-15) e as bodas do Cordeiro ( Ap 19.7,9)   
               > enquanto na Terra havia o reino do anticristo ]  

*Findos os mil anos, satanás é solto, engana as Nações, que se rebelam contra 
Jesus. Na batalha de Gog e Magogue ocorre a derrota final e definitiva do diabo e 
seus asseclas. 

*TODOS OS MORTOS RESSUSCITAM e CADA UM comparecerá a juízo: faz: 
cair por terra a teoria ( nunca provada) da reencarnação. Se todos os corpos mortos 
ressuscitam, e CADA UM comparecerá a juízo, se um mesmo espírito reencarnou 
em vários corpos,  haverá corpos sem espírito?  

*A crosta terrestre explode. Insta-se o TRONO BRANCO e há o juízo final de todos 
os viventes,  [exceto a IGREJA que já passou pelo Tribunal de Cristo _ 
anteriormente, enquanto havia ao anticristo na Terra) 

*Depois, novos céus e nova terra, a descida da Jerusalém celestial e a Eternidade 
com Deus. 

*Então, a triste é a realidade dos que ESCOLHERAM não ser religados a Deus:  
‘ quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 
que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua 
parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte’ .Ap 21.8 
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‘ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem,  e os homicidas, e 
os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira’ Apoc 22.15 

Bem, ainda dá tempo de fazer a boa escolha;  Deus os abençoa . 

Resumo do que cosnsiste ser cristão: 1 Tessalonicenses 1.9-10  
- dos ídolos vos convertestes a Deus ( passado),  
- para servir o Deus vivo e verdadeiro ( o viver do salvo) 
- E esperar dos céus o seu Filho, (esperança futura )a quem ressuscitou dentre os 
mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.   

FIM     da série  vida cristã progressiva  
 
 
Tendo aceitado Jesus  e crescido no andar com Deus , vindo a ser discípulo de 
Jesus , a seqüência natural é que a pessoa se torne um discipulador. 
 
 A estes, são dedicado os próximos artigos 
 

Ao  discipulador   

 01  INDO...fazei discípulos 
Aos interessados em seguir à ordem de Jesus :  
‘IDE > no original é presente contínuo:INDO... fazei discípulos...’  

 
*A ordem de Jesus foi dirigida aos discípulos que haviam deixado tudo  
para estar com Ele continuamente por três anos.  
*Durante esse tempo, haviam absorvido cada palavra de Jesus, testemunhado 
Seus feitos e aprendido, pelo exemplo, como lidar com as mais diversas 
situações. Entretanto ainda precisavam esperar pelo Espírito Santo. 

> Como tem sido com você ? Tem deixado o mundo para seguir Jesus?  
>Tem priorizado o estar com Jesus pela leitura da Palavra ?  
>Agora, Jesus tem sido o Senhor de sua vida ? Lc 6.46 
>“Por que me chamais _ Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo ? ” 

 

Ao discipulador   

02    Discipular  é  ordem de Jesus aos discípulos 
 
             Por ser ordem de Jesus é  importantíssimo: é o que basta.  
 
* Imagine se, ao nascer um bebê, o médico fosse para casa _ feliz por ter feito um 
parto bem sucedido. A mãe fosse para casa_ feliz por ter feito sua parte, dando à 
luz uma nova criatura. E o recém – nascido ficasse lá ... só, deixado à própria sorte. 
Seria um milagre ele sobreviver por muito tempo !  
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* Terrivelmente triste é ser exatamente isso o que tem acontecido com os que 
aceitam Jesus em campanhas de evangelismo: nascidos de novo, são deixados à 
própria sorte . De fato, é melhor nunca terem conhecido o Evangelho do que terem 
sido “vacinados” com a Verdade e serem ‘largados’, pelos que dizem estar fazendo 
a obra do Senhor (não foi isso o que Ele mandou) 
 
* Jesus disse : “fazei discípulos” ( Is 50.4-5)  

>Façam com eles como Eu fiz com vocês: 
   > ouçam a Palavra, obedeçam a Deus em tudo  
> Dediquem-se aos novos em tempo integral.  
> Ensine-os (para ensinar, precisa saber ...)  

 

Conclusão  
*Exatamente para dar apoio aos querem obedecer a Jesus cumprindo esta ordem, 
compartilho este conjunto de estudos_ como um “trilho”, encaminhando a versículos 
básicos que precisa ser conhecidos e vividos por todos os cristãos. E que os 
novos convertidos precisam aprender LOGO  
*Mesmo que a pessoa saiba muito sobre a Bíblia, é interessante rever todos os 
estudos e respectivas referências, como recordação e preparo para futuros 
discipulados. Mesmo porque, cada vez que lemos a Palavra, Deus Se revela na 
medida de nosso crescimento, e vai dando uma novas perspectivas a versos há 
muito decorados. 
 
 Há mais artigos no site WWW.perolaspreciosas.com.br ☺  
 

Ao discipulador  

 03 Capacitação  ao discipulado 

 
*A carne ( habilidade da natureza decaída) pode ser muito competente e 
eficaz mas A obra de Deus não é feita na carne : Rm 8.8 
os que estão na carne não podem agradar a Deus. 
Obs: todos o progresso humano, mega construções, enviar o homem ao 
espaço, colocar satélites em órbita ao redor da Terra, grandes eventos e 
feitos esportivos: >TUDO O QUE SE FAZ NO MUNDO É FEITO NA CARNE  

 
*Sobre dons do Espírito   Ler  Ef 4 11-12 e 1Pedro 4.10-11/ 1 Coríntios 12.7, 11: 
o Espírito concede dons 'para o que for útil' e 'como quer'  
 
É preciso consultar a Deus para ver se está mesmo sendo conduzida por Deus ao 
ministério de discipulado:- conferir com as circunstâncias se não tem quem faça 
(ou a demanda é grande) e no seu coração existe a disposição de fazê-lo...  
     > A QUEM DEUS CHAMA, ELE CAPACITA!  
 

http://www.perolaspreciosas.com.br/
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*A ordem de Jesus aos discípulos para irem fazer discípulos incluía dois aspectos: 
ensinar e batizar, Mt 28.19 -20 
*DISCIPULAR é uma forma de ensino, mais do que simples ‘informar a respeito 
de...’ é mostrar COMO se faz. 
* Jesus, cada manhã buscava o Pai para saber o que dizer; Is 50.4-5 decorar 
 
*Todo discípulo de Jesus é enviado a discipular.  Havia muitos outros seguidores 
de Jesus,  mas aos discípulos foi dada a ordem do discipulado.  
* Por que essa diferença? Paulo disse a Timóteo: ’o que de mim...ouviste confia-o a 
homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros’ 2Tm 2.2  
 
1- Só sabe discipular... quem foi discipulado !  
     > não basta ser cristão para ser um discipulador : precisa ser discípulo de 
Jesus. Após três anos andando junto com os discípulos, Jesus ainda disse para 
esperarem o Espírito Santo para serem testemunhas (Atos 1.8) e não pregadores! 
 
2- É muito importante iniciar o discipulado logo a seguir que a pessoa aceita 
Jesus. 
(não são aquelas aulinhas sobre o Batismo, mas andar junto DEPOIS dele ) 
 
* Discipular não é apenas dar uma aula, como na Escola Dominical.  
* Discipular envolve atender às dificuldades pessoais de acordo com a diretriz da 
Palavra, além de preparar para ampla gama de respostas a dúvidas futuras 
  ‘o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos’ 1João 1.1-3 
 
3-Discipulado requer bom conhecimento da Palavra e testemunho pessoal   
  * Perfil de discipulador nos é dado por Esdras, que havia disposto seu coração 
para...i) buscar a lei do Senhor, ii) para a cumprir iii) para ensinar.  

> Observe a progressão: buscar e cumprir para ensinar ! Ed 7.10  
 

NOTE QUE JESUS TINHA MUITOS SEGUIDORES, 
 

> MAS APENAS DOZE DISCÍPULOS 
  
Aos discípulos, na última Ceia, Jesus disse: ‘ ainda tenho muito que vos dizer, 
mas vós não o podeis suportar agora.. Mas quando vier aquele Espírito de 
verdade...’ João 16.12-13 
  
4- Discipulador nunca deixa de ser discípulo: está sempre aprendendo...* 
Discipular requer especial dependência do Espírito, como Jesus explicou em Seu 
ensino de despedida: ‘ sem Mim nada podeis fazer’ João 15.5  
 
5- Discipular  faz a pessoa humilde, bem cônscia de sua dependência de Deus 
 
Conclusão: No corpo de Cristo, cada um tem seu devido lugar, e há lugar para 
cada um. Ninguém ocupa o lugar do outro, e cada um faz falta , quando falta !  
*Por isso, é importante que cada um sirva ao Senhor, servindo o Corpo de Cristo  
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*Caso ainda não saiba seu dom, seu lugar, serve como diretriz a perguntas de 
Deus:a Moisés: - ‘Que é isso na tua mão?’ Ex 4.2 _ qual a sua habilidade? e a 
pergunta de Eliseu: - ‘o que tens em casa?’ 2 Rs 4.2 _  qual sua disponibilidade?  
  
Caso não saiba ainda onde é seu lugar, comece dando testemunho de Jesus  
com seu agir, aí mesmo, onde estiver: em sua casa, na escola, no trabalho, na 
igreja ☺  
 
Ao discipulador 04 
  

04  DISCIPULADO: o método de Deus para formar Seus filhos, 

 
 Gn 5.22  
 
1- Fazer discípulos é mais do que mero ensino e EDUCAR para viver com filho 
de Deus:  é a ênfase de Deus para Seu povo ( Dt 6.5-15) A falha em seguir esse 
princípio causa afastamento do Senhor , Há casos de pais que andaram com o 
SENHORR e seus filhos, não ! Ex: Manoá, Samuel, Davi, alguns reis de Judá 
 
2- No Antigo Testamento: os levitas foram incumbidos de ensinar a Lei 
    2.1 Uns profetas tiveram “discípulos”  Moisés → Josué /    Eli → Samuel, 
                                        - Elias → um que ficou para trás  e  Eliseu 
                                        - Eliseu → Geazi,  um outro, e a escola de profetas 
 
  2.2 Os pais foram incumbidos de ensinar a Lei, no dia a dia, Dt 6.5 
 
  2.3 Esdras e Neemias ensinam a Lei após o cativeiro, Ed 7.25 Ne 8.7 
 
3- No Novo Testamento: Jesus dá exemplo como discipulador. Mt 28.19 
  Fica 3 anos com os 12 discípulos e os discípulos são enviados a discipular 
 
  3.1  Paulo é o discipulador por excelência, em especial a Timóteo e Tito 
 
  3.2  Barnabé e Pedro são discipuladores de João Marcos 
 
  3.3 A avó Lóide e a mãe Eunice são disicipuladoras de Timóteo 

 
Vejamos alguns , princípios BÁSICOS para ser discipulador  

1- O discípulos verdadeiro guarda a Palavra, João 8.31 
 
2- O discípulo  toma sua cruz, cada dia, Lucas 9.23, 14.33 
    >  renuncia a tudo o que tem e bom e de ruim ( sentimento de posse)  
 
3- Possui a evidência de ser discípulo: amor mútuo, João 13.35 
 
4- Jamais se coloca acima do Mestre, Mt 10.24 
 
5- Tem atitude de dependência, Agrada ao Pai, não faz nada sem Jesus  
                 Obedece ao que Cristo manda João 5.1 9,  - 8.29  -15. 5 e 14  
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6- Respeita o senhorio de Jesus:‘ dizeis Senhor, Senhor e não faz o que digo’ 

 Lc 6.46 
7- O discípulo é chamados de cristão ( miniatura de Cristo) At 11.26 
     > evidencia  na prática, o caráter de Jesus 
 
    Todo cristão é chamado a ser discípulo de Jesus ☺  

aos discipuladores 05 

05     Cristãos  precisam SER ... para FAZER 
  
Explico : 
 * É preciso ser nascido de novo, ter sido feito filho de Deus, ser discípulo de Jesus 
       >  para   fazer a obra de evangelismo e discipulado 
 
*Princípios e diretrizes da Palavra indicam as condições e dão critérios para se 
avaliar um bom trabalho para o Senhor. 
 
1- Cada evangelista precisa  

SER * fortalecido no Senhor, treinado por mais velhos, e ser realista 
  
ESTAR * equipado: dom e preparo, Ef 4.11 

 * alerta = vigiai e orai Lc 21.36 
* discernindo dardos malignos, Ef 6.16  

 
FAZER *  obedecer :  Hb 5.8   - Fp 2.5-10  - João 12.50   - Mt 7.21 

               * capaz de  improvisar: adaptar-se rapidamente a imprevistos 

Ex:Filipe, indo ao deserto_ Pedroindo a Cornélio_ Paulo como carcereiro ☺ 

 
2- O disicipulado deve mostrar os Princípios básicos do viver cristão .  
  O que diz a Palavra aos chamados a serem discípulos ? 

Jesus ordenou aos discípulos: -‘ Ide... fazei discípulos’ Mt 28.19 Como? 
“sereis Minhas testemunhas” no poder do Espírito Santo, At 1.8 
-Testemunhar é falar do que viu, do que experimentou,. 1 João 1.1-3 
- Só testemunham de Jesus os que têm experiência pessoal com Jesus, 

 
Repito : só os que são testemunhas de Jesus podem evangelizar/ discipular 
 
3- O cuidado quanto ao Espírito Santo é fundamental : 

 
3.1 Não entristecer o Espírito Santo: condições em Ef 4.30-32  
                                                                 Decorar para viver! 
 
3.2  Andar na Luz _ 1 João 1.7  _ João 3.19-21 _Sl 51.6 
        -falando a verdade que há no íntimo, momento a momento 
         - ‘e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado’ 
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3.3 sendo renovadamente cheio do Espírito, Ef 5.18-21 
                    > falando... escute suas palavras  
  > louvando... pelo que Deus é... 
  > agradecendo...pelo que Deus faz 
  > sujeitando-vos ( é decisão pessoal) 
                                             -não é deixar-se fazer de capacho dos outros 
                                             - é aceitar o outro como ele é ( temperamentos) 
                                                    - sem querer dobrá-lo ao seu bel prazer  
         - sem quere fazer dele xerox de você    
 
4- O atuar do Espírito : contínuo e  progressivo  
 

a)  Agir de Deus : Sela, corrobora, equipa Ef 1.13, 3.16, 4.12 
    ‘aperfeiçoa a obra começada’, Fp 1.3 e 2.13 

    ‘opera o querer  o realizar a vontade de Deus 
         ‘santificação do Espírito’  2Ts 2.13, 1 Pedro 1.2 

    
 
b) Agir do homem: como recebestes a Cristo, assim andai. Cl 2.6 
   - ouve a Palavra, crê,  aceita para si > pede! 
 

          > ‘transformai-vos pela renovação da vossa  mente (psiquê)  
          >  ...o vosso culto racional’  Rm 12.1-2 
  

5- Interessante a propriedade da Palavra de Deus! 
          Andar é ação contínua, com foco no objetivo: seu destino 

- Se deixa de dar apenas um passo, já parou de andar 
 - Então, andar com Deus é  ação, momento a momento  

▪ Com foco no destino eterno 
  
 
Ao discipulador 06    
 

06  Perfil do discipulador  
 
- Algumas características do cristão verdadeiro, discípulo de Jesus   
 

1 amor recíproco,  João 13.35 ( reciprocidade é crachá do cristão) 
 

2 unidade  em Cristo, João 17.21 ( sem rivalidade, nem disputas) 
 

3  atitudes que revelam o CARÁTER de Cristo,Rm 8.28-29  
                     Alistar , decorar e viver cf 1 Co 13.3-7 
 

4  sua autoridade está embasada no fato de 
      > *terem sido enviados sob a autoridade de Jesus, Mt 10.5 e João 15.16 
      >  e serem submissos a Cristo, a cabeça, ref ? Lc 7.8  
 

5  fortalecido no poder de Deus está apto para a batalha nas regiões Ef 6.10 
celestiais Observa os níveis de batalha e toma toda a armadura 6.12-18 
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6 O segredo do sucesso, Sl 1.1-2 e Js 1.8 
    Saber manejar bem  a Palavrada  da verdade 2 Tm 2.15  

que nele habita ricamente, Cl 3.16 
quem  bem conhece, vive, usa, 2 Tm 3.16 

 é equilibrado:  não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda  
 

7 Afinal, sendo assim, estão aptos para evangelizar, discipular,  aconselhar  
   Leva  a mensagem do Evangelho que é o poder de Deus ( Rm 1.16, 1 Co 1.18) 
    

  A mensagem  é a cruz ( 1 Co 23-24)  Não é em sabedoria de palavras, 1Co 1.17 
   A Palavra de Deus é o principal : não é o que ‘eu ACHO...’  

A Palavra de Deus é a mensagem: não suas próprias ideias  
 

Alguns Princípios a serem considerados quanto à Palavra: 
-“cheios do Espírito...anunciavam com ousadia a Palavra’ At 4.31 
 

- “a fé é(vem) pelo ouvir...a Palavra” _ Rm 10.17, 1 Co 1.5 
 

- “em tudo enriquecidos nEle: em toda a Palavra e sabedoria’  
 

- “a Palavra da cruz” (1 Co 1.18)  
 

-“não...falsificadores da Palavra”2 Co 2.17 e 4.2 
 

- “pôs em nós a Palavra da reconciliação” _ 2 Co 5.19 
 

- “instruído na Palavra, Gl 6.6 - “pregues a Palavra,, 2 Tm 4.2 1Ts 2.13 
 

- “ousam falar a Palavra mais confiadamente, sem temor” Fp 1.14 
 

- a Palavra...recebida como palavra de Deus, opera nos que crêem _  
 
- “retendo firme a fiel Palavra que é conforme a doutrina” Tt 1.9 
 
- “sendo de novo gerados...pela Palavra de Deus...’ 1 Pe 1.23  

 
Ao discipulador 07 
 

07    a Palavra :  critério para   se avaliar  
 
as Escrituras orientam:’ examine-se o homem a si mesmo’ 1Coríntios 11.28   
      > o que deve ser feito, pelo menos a cada vez que se toma a Ceia 
 
CRISTÃO VERDADEIRO ?  
 
Sabemos que, infelizmente, existem nas igrejas, muitos crentes que não pertencem 
à Igreja de Cristo   Vimos no adendo ‘ Parece, mas não é ‘ São eles : 
 
1- O joio (’ Mt 13.25)  
 
2- Os ímpios( ler com atenção Sl 50,16 -21 ) 
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3- Os bastardos : não fizeram com Deu aliança com sacrifício Sl 50.5 ( Mt 26.28?)     
     > estão sem disciplina do Senhor ( fazem o que bem entendem) Hb 12.8  
 
4- Os Falsos profetas: fazem sinais e maravilhas, mas são ímpios Mt 7.15-23 
       > 'por seus frutos os conhecereis' 
 
*Há evidências no cristão verdadeiro que são perceptíveis até ‘aos de fora’  
    Mudança de vida ( Gl 1.23-24 ) - motivação espiritual ( 1 Ts 1.9)  

manifesta o fruto do Espírito (Gl 5.22) - há testemunho eficaz ( At 1.8 ) 
demonstra unidade e unanimidade entre irmãos( João 17.11,21,23  
> E , por tudo  isso,  atrai os outros a Cristo, At 2.42,46-47  

 
 
CONDIÇÕES para ser cristão verdadeiro > ver Aceitar Jesus lição ....... 
 
Há esquema básico na parábola do filho pródigo Lucas 15.17-21 
1- arrependimento   2- conversão   3- decisão publica de fé > ser batizado  
 
 
A VERDADEIRA CONVERSÃO TEM   DOIS  ASPECTOS, como toda moeda, 
para ter valor, precisa estar cunhada dos dois lados: cara e coroa. Igualmente, 
a eletricidade só funciona havendo os pólos positivo e negativo 
 
1- Aceitar Jesus é agir do homem:  
  

  1.1 reconhece ser pecador sob da ira de Deus, Rm 3.23, 10.18 e João 3.36  
 

  1.2 crê que só Jesus pode salvar do caminho da perdição Mt 7.13 e At 4.12 
 

  1.3  é crer ... na Palavra de Deus, e no Deus da Palavra, Jr 1.12 
                        Deus  é Fiel para cumprir o que promete 
  
1.4 é crer no Seu nome: Hb 1.1-3, Rm 14.9 
        SENHOR ( Rm 14.9)     Jesus (2 Co 5.21 ) CRISTO , Gn 3,15 e Cl 2.15     
 
1.5  é crer no Seu sangue que torna Deus propício ao pecador, Rm 3.25_ pois   o 
sangue testifica que (1) o Substituto foi imolado no lugar do pecador  
                     (2)    que a Justiça de Deus foi satisfeita, Rm 5.25  
                                        (3)    que o diabo foi derrotado, Cl 2.15, 1 João 3.8  

Ao discipulador 08  

08   FATOS ESPIRITUAIS decorrentes de ter sido feito  FILHO DE DEUS 

1- Tem seu nome escrito no livro da Vida ( Ef e Ap ) 

2- Passa a pertencer à família de Deus ( Ef 2.14 e 3.15 )  
          >  com tudo o que isso representa. O que isso significa?    
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2.1    Leva o nome de Deus ( como um sobrenome: qual o seu?) 

2.2  Torna-se herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, Rm 8.17 

2.3  Tem  acesso ao Pai , Hb 10.19  - Ef 2.18 

2.4    Está sob a disciplina do Pai,  Hb 12.8 

2.5   Está  guardado pelo poder de Deus, 1 Pe 1.5 

 

3- COMO FILHOS,  espera-se que cresça e obedeça, 1 Pedro  2.2  e 1.14 
      > a Bíblia diz que seremos edificados ( Ef 1.7 ) e provados, 1 Pe 1. 
        

      >   Deus tem um plano para cada filho Seu: 

um projeto de vida que inclui só obras boas , Ef 2.10 

um propósito : formar a imagem de Jesus , Rm 8.28 

uma vontade: a santificação e ‘em tudo dar graças’ Fp 

*POR CAUSA DESSES FATOS ESPIRITUAIS, 

é preciso adequar o modo de agir à nova posição: Lady Diana sofreu e 
envergonhou a família real da Inglaterra perante o mundo por não ter adequado seu 
comportamento à posição que lhe fora conferida pelo casamento com o píncipe. 

 

01-  Transformai-vos pelo renovar da mente, Rm 12.2 
 

02- Fiquem firmes na liberdade ( livre para não pecar)  Rm 6.14 
                            > não é libertinagem da carne! Gl 5.1, 13 
 

03-  Ter andar digno da vocação (Ef 4. 1)  
 

04    Ser imitadores de Deus  Ef  5.1 
 

05-   Portar-se  dignamente conforme o Evangelho, Fp 1.27  
 

06 - Andar dignamente diante do Senhor, Cl 1. 10 
 

07 - Buscar e pensar nas coisas lá do alto, Cl 3.1 
 

08 - Ser irrepreensíveis / sinceros Fp 2.15 
 

09- Como recebestes de que maneira convém andar e agradar a Deus 
 

10  Assim andai para que possais progredir cada vez mais, 1Ts 4. 1 
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11   Fica firme > não vos movais facilmente... 2 Ts 2. 2,  1Tm 3.15 
 

12 Escrevo-te ...para que saibas como convém andar na casa de Deus,  
 

13 Considera o que digo, pois o Senhor te dará entendimento, 2Tm 1.7  
 

14   Para 'por em boa ordem o que ainda resta' Tito 1. 5  
 

15    Continua orientando: acertar o passado, ler Filemon 
  
*As Epístola Gerais: 
> Tiago, Pedro, Judas, João trazem orientações práticas às próximas gerações.  
 
*Nas cartas às sete igrejas da Ásia ( Ap 2 e 3) há várias advertências de Jesus 
que servem de alerta para cristãos de todas as épocas  
 
*Tais instruções constituem o GABARITO de Deus para o verdadeiro cristão, 
pelo qual se confere e verifica se suas opções de vida estão de acordo com a fé 
que professa _  como quando se confere as opções do vestibular com o gabarito 
geralmente publicado no dia seguinte. Ah! Como seria bom se depois de ter feito 
uma prova, fosse possível acertar nossas opções com as do Gabarito! ...  
               > Exatamente para isso  é preciso ler as Escrituras! ☺ 

09    F i l i p e n s e s, manual de evangelismo  
Evangelizar é invadir o campo do inimigo 
Evangelismo eficaz conforme a Palavra precisa ser trabalho em equipe  
                     -e haver cooperação mútua entre os membros da equipe Fp 1.1 e 1.5 
 
Características do evangelista: Ora por outros, apesar de sua situação 1.3,4 

- Está se deixando aperfeiçoar por Deus (1.6)  é participante da graça de Deus,  1.7  
- Deus é testemunha de seu viver, Fp 1.8 
- Tem um coração é afetuoso para com os irmãos. 
GABARITO 1  _ Relatórios são vitais ( 1.9-11, 12-14)  

      Tudo contribui para o avanço do Evangelho e há real progresso 
    >  fato que estimula a outros 1.14 
 
SITUAÇÃO _ Alguns são sinceros, outros não ( 1.15 -17)  
                       O importante é que Cristo está sendo anunciado ( 1.18) 
                       Há libertação pela súplica dos irmãos (1.19)  
                                         e   pela provisão do Espírito Santo 
 
ATITUDE: em nada serei envergonhado, apesar das circunstâncias 1.20 

     Cristo será engrandecido pela vida ou morte 
A razão de viver é dar fruto 1.22 –24 
O ministério visa o aproveitamento dos irmãos 25,26 
Leva uma vida digna do evangelho _ 1.27 
Há unidade: apesar da distancia ( está ausente mas não alheio) 
Não se deixa intimidar pelo adversário _ 1.28 
Conta com a Graça de Deus para crer e padecer por Cristo _ 1.29 
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O Evangelista está consciente de ser elo da corrente da evangelização até ao 
arrebatamento: a mensagem chegou a ele porque outros testemunharam 
                > Assim como chegou a nós porque outros creram e padeceram, 1.30 
 
Faz um apelo à união e à unidade no Espírito, motivo de regozijo Fp 2.1-2  
 
GABARITO 2  _ 2.3- 4, 15-16 

Cristo é o Modelo, Obedece à  Palavra , 2.6 –14 
Deixa Deus operar crescimento pessoal 
Sem fruto, o trabalho é vão _ 2.16 b 
Razão de regozijo: dar-se inteiramente 2.17,18 
Interesse pelo trabalho dos outros, 2.19 e 2.20-21 
Ciente de que poucos são sinceros, dignos de confiança;  
                       >em geral, mesmo cristãos,  são egoístas 
É prestativo, irmão, cooperador, companheiro (2.22 – 25 )  
Confiável, está disposto a dar sua vida pelo Evangelho  
* Regozija-se no Senhor, apesar da situação 3.1 4 .4 e 2.26-27,30 

 
ALERTA _ guardai-vos... 3.2  
                    > Não ser ingênuo, esperando aplausos ou aceitação  
 
GABARITO 3  

 EXEMPLO de Paulo: Serve a Deus, Glorifica a Jesus  

_ Não confia na carne, mesmo que possa 3.3 (Isso nada vale) 3.4-6, 7  
_  Não confia em sua justiça própria _ 3.9 

_  Quer identificar-se com Jesus ( 3.10) e andar no propósito de Deus  

_ Quer  ser feito conforme à imagem de Seu Filho, Rm 8. 29  

 
ATITUDE :  não que tenha alcançado, prossegue para o alvo, 
 
      -   Busca ao Senhor para ser esclarecido : não é turrão, “cabeça-dura” 3.12 e15 
       - Pessoalmente: é humilde,  vazio de si mesmo, firme no que já chegou,3.16-17 
        - Com os outros, busca unidade, há cuidado uns pelos outros 
                                 _ Também demonstra e aceita o cuidado dos outros 
 
ALERTA: todos NÓS somos exemplo: bons ou maus _ 3.18 
                 _ Não se fia nas aparências 
 
*Critério para SE avaliar: você só pensa em coisas materiais ? 
              Paulo tem como alvo: a cidade nos céus e o arrebatamento, 3.20,21 e 4.5  
 
PROPÓSITO de cada um _ Firmes no Senhor _ 4.1  
                                              Unidos entre si,  Ajuda mútua _ 4.3-4 
 
GABARITO 4 

- Evidentemente moderados, não inquietos, orando, em paz 
- No que pensar Fp 4.5 - 8 
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- Privilegio dos filipenses: tinham exemplo para seguir, 4.9 
 
GABARITO 5  
 
ATITUDE : regozijo pela atitude dos irmãos (não é bajulação, nem interesse ) 4.1 
          - aprendeu a estar contente com o que tem_ corr 4.11-12  
   - em toda / qualquer situação (experiência de vida)  
  - Pode todas as coisas em Cristo que o fortalece _ 4.13  
   -  Fortalecido por Cristo, (não depende de si mesmo) ver Fp 4.17  
 
GABARITO: atitude de participação e de reciprocidade, 
                       -  estar atento às necessidades dos outros, 4.14 -16  
 
TESTEMUNHO _ estou suprido _ 4.18 
 
PRINCÍPIO:supridos por serem provedores. Fp 4. 18-19  

- Glória a Quem de direito _ Fp 4.20 
 
Saudações finais _ 4.21 23 
 

Obs: é insensatez entrar, invadir o terreno do inimigo “tocando fanfarras”, 
despreparado ou indefeso. Como soldados em guerra, cristãos precisam... 
ser fortalecidos e treinados, estar equipados e alertas 
e saber obedecer , bem como improvisar    FIM de Filipenses 

 
 

Ao discipulador 10 _ mas convém todo cristão ler/ saber... 

 
10  Seduzidos  pela  ‘serpente”  

( passos da tentação e passos que levaram à Queda)  

Até hoje o diabo usa as mesmas estratégias para afastar o homem de Deus e ele 
ainda cai. Vamos conhecê-las considerando o texto de Gênesis 3 1-5  
 
1- Usa um belo disfarce, vistoso : Gn 3.1 bicho não conversa: sendo espírito, o 
diabo precisou incorporar-se na serpente para falar à Eva > ler Ap 12.9, 20.2 
 
2- Ao se aproximar, levanta questionamento, gera uma dúvida ' é assim...?’ 3.1 
     > sempre em relação ao que Deus disse ( põe em dúvida a Palavra de Deus)  
 
3- Cita a Palavra mas de modo incorreto ' não comereis de toda...?' Gn 3.1 
 
*O primeiro e fatal erro de Eva: deu atenção ao que um estranho lhe falou  
     'não vos sobreveio tentação que não fosse humana' 1 Co 10.13 
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 O diabo viu no coração da Eva algo (uma brecha) que lhe deu oportunidade de se 
chegar a ela. Ensino: não tem conversa com o inimigo, não lhe dê trela 

- por mais atraente ou  inocente que pareça!  
 
*Segundo erro de Eva: citou a Palavra incorretamente e exagerou... Gn 3.2 
( querendo enfatizar demais , falou o que Deus não dissera )  
'do fruto da árvore que está no meio do jardim... ( qual delas? tinha a árvore da 
Vida, também, Gn 2.9 ) não comereis nem nele tocareis...' (olha aí uma mentira)  
Ensino: Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e 
tu sejas achado mentiroso' Pv 30.6 > Apocalipse 22.18-19 acrescentar/tirar  
 
4- O diabo imita a fala de Deus mas nega descaradamente o que Deus dissera:  
Deus disse 'certamente morrerás' (2.17) vs 'certamente não morrereis' 3.4 

Obs: no hebraico, como no latim, há declinações: mudando a terminação 
muda o sentido; eram palavras com a mesma raiz: era uma mesma palavra 
que Deus usou no modo afirmativo e o diabo usou no modo negativo. Os 
dez mandamentos são dez palavras umas no positivo, outras no negativo  

 
5- Aí, o diabo extrapola: 'Deus sabe...'  

>dá a entender que conhece Deus muito bem... 
 

6- denigre o caráter de Deus sugerindo haver má intenção em Suas diretrizes. 
 
7-'...que no dia em que dele comeres ... ' desta vez, fala bem igualzinho a Deus  
'o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz' 2Co 11.14 
 
8- '...se abrirão os vossos olhos...'  
    8.1- disse meia verdade, pois ao comer viram que estavam nus, Gn 3.7  
    8.2  Fez pensar mal de Deus sugerindo que Deus os queria cegos para os 
manipular  
   8.3    Na realidade, era o diabo quem estava manipulando Eva para levá-la a 
pecar  
 
9 '...sereis como Deus ...' aí o diabo se denunciou ao projetar na mulher o que ele 
quis para si mas não conseguiu ( Is 14.14 Ez 28.14 ) ALÉM DE SER DESLAVADA 
MENTIRA_ ninguém pode ser igual a Deus, a não ser Jesus que é Deus, estava 
com Deus desde o princípio Jo 1.1-3 
 
10 - '...conhecendo o Bem e o Mal...' Mistura verdade com mentiras e omissões.  
           10.1 isso era verdade: antes da Queda, o homem conhecia só o BEM  

         > depois que pecou veio a conhecer o bem e o mal  
 
10.2 enganou ao fazer pensar que era grande vantagem conhecer o MAL  
          Obs: como naqueles contos do vigário, quando argüido, geralmente o  
           larápio diz: eu não disse nada: 
           -  Você é que pensou... entendeu errado... 
 
10.3   omitiu o alto preço, Gn 3.16-19   
 as terríveis conseqüências de se separar de Deus e vir a conhecer o MAL.  
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Passos que levaram à Queda : 
 
1- deu trela ao desconhecido, atraída por bela aparência  
2- disse a Palavra de Deus incorretamente  
3- mentiu ao exagerar na ênfase  
 
4- 'VENDO.... ' Gn 3.6  

3.1 considerou apenas a aparência, sem pensar no que estaria por trás... 
3.2 não pediu a opinião do marido nem de Deus 
3.3 considerou com base em seu próprio julgamento 'SE ACHOU CAPAZ 

 
Obs: o que levou Eva ao pecado é o mesmo que nos atrai e faz pecar ainda hoje: 

 boa para comer   ( concupiscência ( cobiça) da carne) 
 agradável à vista ( concupiscência ( cobiça) dos olhos) 
 desejável para dar entendimento: soberba da vida  

 
*O que leva a pecar sempre é querer mais, querer para si!  
 Eva pensou que ficaria mais sabida do que o homem e igual A Deus . 
 
Ensino: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o 
amor do Pai não está nele._ Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da 
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim 
do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a 
vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2.15-17  
Onde Eva caiu, Gn 3 _ Jesus venceu, Mt 4 _ nós temos de vigiar, 1 Jo 2.15-17 
 
5- '... COMEU ... agiu 'pela cabeça dela' _por si só, independente de qualquer 
opinião sábia, em frontal rebeldia à diretriz e Deus, ' deixando p'rá lá' , não 
dando a mínima para as conseqüências advertidas  
6- 'comeu ‘ 
 
7- ‘deu também a seu marido’     
    >  ninguém quer pecar sozinho, sempre arrasta uns incautos consigo  
  
AO DISCIPULADOR   
 

11  DEFINIÇÕES  
 
 
Obs:  Discipuladores precisam estar bem firmados quanto à suas convicções  

e modo de viver de acordo com as diretrizes da Palavra  
 
Segue um resumo de pontos básicos e respectivas referências que precisam 
ser sabidos do mesmo modo como sabe seu nome completo e data de nascimento  
. 
JESUS é... 
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01-*Substituto inocente que morreu no lugar do pecador, Isaías 53  
02-*Salvador Mt 1.21, 18.11, Lc 19.10, 1 Tm 1.15, Hb 7.25, 1 João 4.14  
03-*Propiciação pelos pecados, Rm 3.25 
04-*Resgatador , Gl 3.13 e 1 Pe 1.18-19 
05-*Mediador,1 Tm 2.5-6 Hb 9.15 
06-*Ajudador , Hb 4.16 
07-*Fiador , 7.22  
08*Intercessor , 7.25 
09-*Sacerdote , 10.21 
10*Advogado, 1João 1.9-10 
  
 

* Aceitando Jesus pela fé (Rm 3.25, Ef 1.13) somo feitos filhos de Deus 
   > nascemos de Deus (Todos são criaturas de Deus; filhos, só em Cristo)  
  
*Em Cristo somos: 
 01  *Justificados pela fé no sangue de Jesus, Rm 3.25, -5.1 e 9  
 02  * Remidos Ef 1.7 , Cl 1.14  
 03  * Aproximados de Deus, Ef 2. 13 
 04  *Justificados pelo sangue da aspersão, Hb 12.24, 1 Pe 1.2 
  05  * Resgatados 1 Pe 1. 19- 20  
 06  * Lavados ,  Ap 1. 3  
 07  * Alvejados, Ap 7.14  
 08  * Comprados Ap 3. 9  
  09  * Temos Paz e Perdão, Cl 1.20, Hb 9.22 (20) 
 10  * Podemos entrar no santuário, Hb 10.19  
 
*Se alguém está em Cristo, nova criatura é;  > ver ‘Novidade de Vida’ 
  as coisas velhas já passaram, eis se fizeram novas 2Co 5.17 
 
     ANTES, éramos ... AGORA, somos... >  ver ‘Quem somos em Cristo’  
 
*Por isso, zela por seu relacionamento com o Espírito Santo  
 

Anda no Espírito,   Gl 5.16, 5.24-26  -Rm 8  
 
 1- Cuida para não entristecer o Espírito Santo, Ef 4.30-32 
   > anda na luz, João 3.19-21 >  Salmo 51.6 
       - Momento a momento, fala para Deus, ‘a verdade que há no seu  íntimo’   
       -  ‘e o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 1 Jo 1. 7 
 
2- Cuida para ser continuamente cheios pelo Espírito Santo, Ef 5.18 
      > falando ( ouça suas palavras) ... louvando... sendo gratos...sujeitando-vos 
 
3- Cuida para não apagar o Espírito, 1Ts 5.18 

          > com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia: Já vou...(e demoora) 
            Ou:- não vai nunca! – Não sei... – Não tenho jeito...- Não tenho tempo... 
            Tenho ideia melhor...(e faz do seu jeito, em vez de ser dirigido pelo Espírito) 
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Daí sermos vencedores: Eles o venceram... Ap 12.11-12  
 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 um longo trajeto que dura a nossa vida aqui na 
terra.  
 
Só discípulos podem fazer discípulos. E você ? A que time pertence?  
 
> Faz parte da multidão, atraída e maravilhada com os feitos de Jesus, e 
convencida de ser Ele o Messias... mas ao vê-lO preso 
 >   ( não acontece como você  espera e quer )  
 >    frustradas as  suas expectativa, não hesita em crucificá-lO. 
Ou: 
 >Chamado para ser discípulo, continua com Jesus,  
 > mesmo a custo de sua própria vida ☺  
 
ao discipulador 12  
 

12   BRINDE: TEXTOS BÁSICOS  
Obs: no mundo, as pessoas estão sempre se aperfeiçoando. 
* Quem não se atualiza - quem não é expert no que faz, acaba ficando para trás, 
perdendo clientes, sendo até  'encostado' na linha de promoções  
*Estudantes fazem faculdade, especialização, mestrado, doutorado e continuam 
participando de Congressos e se atualizando em sua área.  
*Cristãos não podem ficar estagnados: precisam ser experts na Palavra  pelo 
estudo pessoal sob a direção do Espírito e pelo interesse de ir a palestras, cursos e 
encontros edificantes.  
*Damos um incentivo mostrando como se pode 'ajuntar iguais' tendo uma noção 
geral dos vários aspectos sobre ' o que Deus diz...' sobre determinado assunto  
 
JUSTIFICADOS: 
          > agir de Deus com base no sacrifício de Jesus, a todo o que crê e pede.  
 

At 13. 39 de todas as coisas que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés,  

     > por (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 



31 

 

. 

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. 17 Mas se, procurando ser [justificados] em Cristo, 

fomos nós mesmos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do 

pecado? De modo nenhum.  

 

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. ☺  

P   SALVAÇÃO  princípio espiritual pelo qual Deus nos religa a Si mesmo,  
A pessoa que aceita Jesus, João 1.12 
> crendo no Seu nome: SENHOR JESUS CRISTO  
> crendo que Jesus recebeu sobre Si o justo juízo de Deus pelos seus pecados,      
> e falando... manifestando a Deus seu querer e decisão  de seguir a Jesus 
  
  > fica isenta da condenação de existir para sempre separados de Deus, 
     ver João 3.36 e 5.24 

   ( pois - todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Rm 3.23 

    ( o combinado a receber: o salário do pecado é a morte, Rm 6.23 > Gn 2.17 

       Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus) 
João 4.22   Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que conhecemos;   

>  porque a [salvação] vem dos judeus  
Atos 4.12 E em nenhum outro há [salvação]; porque debaixo do céu nenhum outro      
   >nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos.  
 
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, pois é 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 (porque 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 Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a 
[salvação], o qual não traz pesar; mas a tristeza do mundo opera a morte. 
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Ef 1.13 no qual também vós, 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 e que em nada estais atemorizados pelos adversários, o que para eles é 
indício de perdição, mas para vós de [salvação], e isso da parte de Deus;  
 
1Ts 5.9 porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a 
[salvação] por nos 
so Senhor Jesus Cristo,  
 
2Tm 3.15 e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te 
sábio para a [salvação], pela que há em Cristo Jesus. Tito . 11 Porque 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 Porque 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, e 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 ‘ vós que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a 
[salvação] que está preparada para se revelar no último tempo; 1 Pe1.9 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] 2Pe 2. 15 e tende por 
[salvação] a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão 
Paulo vos escreveu.... 
 
* Estes textos foram extraídos de uma CHAVE BÍBLICA, ou CONCORDÂNCIA 
Mostram como se pode conhecer o que Deus diz sobre...um determinado assunto 
 
* Há Bíblia com concordância anexa. 
 
* Há concordâncias do tamanho de uma Bíblia  
 
* Há, impressa,  uma CONCORDÂNCIA EXAUSTIVA de 
 
* Faça a sua própria concordância, colecionando promessas e textos que tocam 
seu coração ou chamam a sua atenção, em um caderno com índice alfabético. 
 
 
 


