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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 vc afinal aprendeu : captou, tomou
para si conseguiu saber e fazer como devido sem o instrutor ao seu lado.
Receba as repetições com velhas amigas 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
Não convém fazer leitura corrida. Melhor se deter em apenas um cada capítulo por semana
assim dá tempo de ler e copiar cada referência e ‘digerir’ bem os fatos espirituais
apresentados.

01 PRECISO LHE AVISAR
Se você sabe que tal caminho é sem saída e visse uma pessoa para lá se dirigir ,
você deixaria a pessoa ir adiante sem avisar ?
A partir do momento que passamos a existir no ventre materno somos todos seres eternos,
Nossa existência não se limita à vida que temos nesta Terra.
Morrer é apenas a separação do físico da parte imaterial( corpo, alma) seu verdadeiro SER .
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Todos vamos continuar existindo por toda a Eternidade.
Esse fato não é opcional: vai ser assim, creia ou não
Deus na Sua bondade, deu um jeito de dar ao homem uma opção:
COM QUEM VOCÊ QUER PASSAR A ETERNIDADE ?
Nas Escrituras, Deus revela verdades espirituais, princípios ( P ) que regem nosso sistema
de vida na Terra os quais nossos sentidos físicos não têm condições de averiguar
Deus dá critérios, gabaritos e traça diretriz a fim de que o homem faça ESCOLHAS
que serão boas para ele nesta vida e por toda a Eternidade
Avisa quanto às conseqüências das boas escolhas que chama bênçãos
das más escolhas chama de maldições
Deus avisa que, a cada escolha segue uma determinada conseqüência,ex:
Põe açúcar > adoça Põe sal > fica salgado Fogo; queima, Frio congela
Não é castigo, é conseqüência da escolha feita
Apesar de que tomar café salgado pode ser o ‘castigo’ de minha falta de
atenção
Deus expõe a verdade e deixa o homem livre para fazer suas escolhas: Dt 30.19
O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti
> a vida (existir ligado a Deus) e a morte (existir separado de Deus)
> a bênção ( boa conseqüência) e a maldição ( má conseqüência) ;
Deus orienta: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência,
Então... um dos motivos de Jesus ter nascido é para que você pudesse ter uma pessoa como
referencial do Deus invisível, eterno, Criador e Senhor do Universo . Jesus disse:
Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida; ninguém vem ao Pai senão por MIM
# sem a senha correta não se tem acesso a um programa de computador,
nem ao seu próprio dinheiro no banco:
assim, sem Jesus ninguém tem acesso a Deus
Agora, raciocine : Deus deu ao homem a liberdade de pensar e querer o que ele bem entender
Por isso há tantas teorias, opiniões e religiões mas, desde os primórdios da civilização Deus
tem se manifestado a homens que contaram a verdade sobre as realidades espirituais porque
Deus sabe que há um espírito de engano agindo para afastar as pessoas do bem estar eterno
Pretender ser julgado por boas obras é muita pretensão, é querer ser condenado pois
tudo o que sai da natureza decaída, separada de Deus, é pecado, assim como tudo o que
brota naturalmente de terra é mato, nem que seja um mato bonitinho, até com florzinha ou
belas fores.
Deus oferece plena remissão dos pecados
aceitando Jesus como seu substituto na sentença:
‘ a alma que pecar, essa morrerá ‘ Ezequiel 18
Por amar tanto Suas criaturas, Deus enviou Jesus _ homem sem ser da raça de pecadores,
para morrer em lugar do pecador e a ressurreição é a prova de que Jesus não tinha pecado
próprio, daí poder ser aceito como SUBSTITUTO :satisfeita a justiça de Deus, o homem pode
ser alcançado pela misericórdia e perdão de Deus com a única condição de se arrepender e
crer / aceitar o plano bolado para o salvar de eterna condenação de existir separado de Deus
‘ Quem crê no Filho tem a vida eterna
quem se mantém rebelde contra Filho não verá a vida,
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jô 3.36
Jô 5.24 Em verdade em verdade vos diz que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que
me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já [passou] da morte para a vida.
Por que escolher ir se molhando na chuva (e se arriscar a ficar doente )
- quando alguém lhe oferece um guarda chuva?
Leia ‘mil’ vezes até cair a ficha do seu significado mais profundo : Verdadeiramente ele
tomou sobre si nossas enfermidades, carregou nossas dores; e nós o reputávamos por aflito,
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ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e
esmagado por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e
pelas suas pisaduras fomos sarados Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada
um se desviava pelo seu caminho; mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós
Isaías 53.4-6
Além do mais, é ilusão pretender ter mais de uma oportunidade de escolha
Deus avisa : Hb 9.27 _ aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
- vindo depois o juízo
No impasse: haverá ou não (?) outras chances para melhorar minha situação eterna
Convém optar pelo mais seguro: creia em Deus, escolha Jesus
Se for diferente, haverá outras chances de fazer novas opções
➢

se NÂO, você está perdendo SUA ÙNICA CHANCE de escolher Deus

Diga agora mesmo: Deus, eu quero/eu aceito Jesus: me ensina, me conduz, me guarde
Mais esclarecimentos no site www.perolaspreciosas.com.br

02 VOCÊ PRECISA DE JESUS
Entendendo a Salvação em Cristo : melhor começar copiando da Bíblia cada referência
- deixe a Palavra 'falar' ao seu coração
- peça a algum crente que o ajude a achar na Bíblia
1- Deus nos ama : quer relacionamento de amor com o homem
Amarás...Dt 6.5 / Gn 3.8,9
2- Deseja Comunhão e Diálogo ( ouvir e falar ) com homem
‘Hoje nos fala pelo Filho ‘ Hb 1.1-3
‘Ouvi e a vossa alma viverá’ Is 55.3
3- Jesus disse : Eu sou o Caminho ( o meio de se chegar lá...)
.ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14.6,
> Vinde a Mim todos...MT 11.28

A Por que precisamos de Jesus ?
E não de Maria, dos santos, ou qualquer outro nome...

A1

PECADO ROMPE A COMUNHÃO COM DEUS Isaías 59. 2
Ao comer do fruto que Deus avisara para não comer, da árvore do Conhecimento do Bem
e do Mal, Adão escolheu se separar de Deus e, daí então, a Humanidade se tornou
raça de pecadores: Is 59.2 # Foi a primeira mutação genética da Humanidade !
Conhecemos o bem e o mal mas não somos capazes de fazer, sempre, só o bem,
e fazer o mal nos separa de Deus :
Quem nunca sentiu vontade de ‘matar’ alguém?
Quem nunca fez um comentário maldoso, venenoso?
Quem nunca pensou que os maus fazem o que querem e ficam impunes? Sl 10.13 corr
Isso é uma blasfêmia contra Deus
‘por que blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu não inquirirás ?
Ah! lendo a Bíblia, alinhamos nosso critérios de pecado e justiça com os critérios de Deus
pelos quais seremos avaliado no Tribunal de Cristo ( 1 Co 3.11-15) : avaliação para definir a
função a ser exercida no Milênio quando reinaremos com Cristo, Ap 20.1-6.
A2

UMA EXISTÊNCIA ESPIRITUAL SEM DEUS se chama MORTE ESPIRITUAL
A raiz da palavra morte é : separação. Quando se diz que uma pessoa morreu,
na realidade, houve a separação entre a parte espiritual da parte material, o corpo
Mas a pessoa continua existindo exatamente a mesma, com Deus ou sem Deus
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São duas ‘jurisdições’ diferentes, separadas por abismo intransponível entre elas , Lc 16.26
A3- PRECISAMOS SER RELIGADOS A DEUS _
> ter novo começo de vida por meio de Jesus
‘ Necessário vos é nascer de Deus , Jo 3.7 NVI _
O nascimento físico mostra como se nasce espiritualmente :
Ser expulso do mundo onde se veio a existir
Cortar , romper com o mundo / Ser lavado da sujeira do mundo
O ar inaugura o pulmão = sopro da vida/ Selado com o Espírito Santo, Ef 1.13
O mesmo nenê que estava na barriga da mãe vai para o berçário
Houve apenas mudança no sistema de vida
# Maravilhoso Jesus que disse tanto em apenas uma palavra !
A4- MUDAMOS DE ‘JURISDIÇÃO’
Deus nos liberta do império das trevas,nos transporta para o reino do Filho, Cl 2.15
Como Jesus nos libertou ?
4.1 Ele entrou no mundo “pela porta” (Jo 10.2) como todas as pessoas, nascendo!
Nasceu como todo ser humano, só que sem ser pecador, pois foi gerado por Deus
4.2 Assumiu nossa culpa, levou nosso castigo, a MORTE, Is 53.4- 6
“o salário do pecado é a morte’ Rm 6.23
4.3 O sangue de Jesus é o preço de nosso resgate, 1Pe 1.18 Fomos ‘seqüestrados’
separados, ‘arrancados’ de Deus quando Eva escolheu crer / obedecer ao diabo _
# incorporado na serpente, Gn 3.3 > Ap 20.2
A5- TODO O QUE EM JESUS “CRÊ NÃO PEREÇA, MAS TENHA VIDA ETERNA” Jo 3.16
5.1 É preciso crer em Jesus, como diz as Escrituras... Jo 7.38 5.24
5.2 É preciso dar ouvidos à Palavra, Rm 10.17 I Tm 1.9 1 Pe 1.20
5.3 Jesus morreu por todos, mas
cada um precisa querer / receber para si a oferta da graça de Deus
A6- É preciso receber Jesus como seu Salvador pessoal:
‘a quantos O receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
‘a saber, os que crêem no Seu nome:” Jo 1.12
6.1 SENHOR = é o soberano do Universo Mt 28.18
- morreu e ressuscitou para ser Senhor, Rm 14.9
6.2 JESUS = nome da pessoa Mt 1.21
derramou todo Seu sangue: preço do nosso resgate 1Pe 1.18-19
6.3 CRISTO =prometido _ enviado, ungido para esmagar a cabeça da serpente
Gn 3.15 Gl 4.4-6 Cl 2.15 Rm 5.1
A7-

Pela graça e mediante a fé, não por obras,
> somos justificados ( pela fé) e temos paz com Deus Gl 2.8-10,16, 3.10 – 14

B

Afinal, o que é O M U N D O ?

B 1- O coração do homem se obscureceu pois ...
“conheceram a Deus / não O glorificaram como Deus” Rm 1.21 3.20 –26
B 2- O sistema espiritual vigente no mundo “jaz no maligno” , 1João 5.19
O diabo é o príncipe deste mundo , João 12.31, 14.30 16.11
B 3- O homem natural não entende, o incrédulo está cegado pelo diabo:
Deus precisa resplandecer no coração 1Co 2.14 2Co 4. 6, 4
3.1 É preciso orar: ...”que Deus lhes conceda ... 2 Tim 2.25
3.2 Todos são criaturas de Deus
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3.3 Torna-se filho de Deus, só pela fé em Jesus: nascidos e selados pelo Espírito
Jo 1.12 , Jo 3.5, Ef 1. 3
3.4 Na Sua benignidade , Deus nos conduz ao arrependimento Rm 2.4
3.5 E somos Regenerados pela Palavra:
Saber a Palavra não é suficiente
Declarar a Palavra não basta,
É preciso viver a Palavra: guardá-la no coração para não pecar, Sl 119. 11
Ex : Os fariseus , sabidos nas Escrituras, “mataram “ a Jesus Mt 26. 3,4
Saulo , sabido nas Escrituras, perseguia os cristãos, At 9.1
B4-Jesus convida: Vinde a Mim... Aprendei de Mim... Mt 11.28-29
‘Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a Minha voz e abrir a porta
( do seu coração) Entrarei e cearei com ele, e ele comigo, Ap 3.20
4.1 Precisa abrir o coração a Jesus
4.2 Precisa conhecer Jesus ( pela Palavra)
4.3 Precisa render-se a Jesus
> Ir a Jesus transforma: Nicodemos, doutor da Lei, e Saulo, dedicado fariseu,
Jo 3.1,
At 9. 3- 6,Gl 1.23
> Ir a Jesus para salvação , Cl 2.6 ato definitivo
> Ir a Jesus para santificação: processo que tem início ao sermos salvos
- santificação não é opção, é conseqüência da salvação
1Ts 4.3 > Rm 12.1- 2 > Hb 12.14 > 1Pe 4. 1- 4 >Sl 1

O SANGUE DE JESUS, base de aliança com Deus
- Deus define: ‘ meus santos, fizeram comigo pacto com sacrifício’ Sl 50.5
- Jesus explicou: ‘este é o Meu sangue derramado para remissão de pecados
- Sem Jesus, não há acesso a Deus ‘ninguém vem ao Pai senão por Mim’
- Jesus livra da penalidade da Lei : a alma que pecar, essa morrerá Ez 18...
- Jesus é fiador : para a dívida com Deus Mt 26.28, 1Co 11.25, Hb 7.22
- Jesus assume meu pecado, leva meu castigo, Is 53.4-7
- Sangue é o preço do resgate, ‘sem sangue não há remissão’ Hb
C1- Pela fé no Seu sangue,
há justificação, Rm 3.25 5.9
Redenção Ef 1.7 Cl 1.14
Resgate do império das Trevas, 1Pe 1.18-20
Aproxima de Deus Ef 2. 13
Há Paz e Perdão Cl 1.20 Hb 9.22 (20)
Dá acesso à presença de Deus, Hb 10.19,12.24, I Pe 1.2
C2- Purificado no sangue de Jesus (1Jo 1. 7)
> Anda na luz, Jo 3.19-21, Ef 4.30- 32 > anda em amor > anda pela fé
C3- No sangue de Jesus há vitória:
Lava de toda mancha do pecado, resgata, compra: ato único
Alvejados ( processo) , faz vencedor, Ap 1.5, 5.9, 7.14,12.11

Adendo: resumo do evangelho ( um dos muitos pela Bíblia )

Gl 4.4 -5

vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de
lei,
para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos’
‘ na plenitude dos tempos ‘ ( Gl 4.4-6) Deus preparou a vinda de Jesus através da História
Geral e da História do povo de Israel
nascido de mulher: isto é, sem a participação de um homem. Por que ? por causa da
Queda, a Humanidade tornou-se RAÇA de pecadores mas Jesus, não recebeu o genes
humano. Como Adão, foi homem sem pecado, pois gerado pelo próprio Deus,
- fora do útero de Maria, a 1ª ‘barriga de aluguel’
nascido sob a Lei: povo da Aliança com Abraão, Gn 15.5
para remir (era palavra muito significativa para o judeu, ler a história de Rute)
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os que estavam debaixo da Lei : não eram gentios e pecadores
era um povo liberto do Egito que tinha aliança com
Deus
a Lei serviu para mostrar a pecaminosidade do homem
daí, a razão do sacrifício, que apontava para a cruz.
a fim de recebermos a adoção de filhos: a aliança da graça livra da servidão do pecado
e somo feitos filhos de Deus, João 1.12
Conclusão
- Ser discípulo de Jesus é um longo trajeto que dura toda nossa vida, aqui na Terra .
- Só discípulos podem fazer discípulos.
- E você ?
a) faz parte da multidão _ maravilhada com os feitos de Jesus
convencida de ser Ele o Messias...
Ao vê-lo preso, não hesitou em crucificá-lO
b) foi chamado para ser discípulo: continuar com Jesus, ser testemunha de Jesus
- mesmo a custo da própria vida
c) qual a sua opção, qual sua posição ?
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POR QUE SOU PECADOR?

PECADOR é todo ser humano que, ao nascer, traz consigo uma herança genética, espiritual
, que foi designada: pecado original : a capacidade de discernir o bem e o mal mas
aincapacidade de fazer sempre só o bem.: Até um nenê que mal começa a andar e a falar sabe
quando contraria a ordem da mãe: o adulto aparece, o nenê disfarça

...

POR QUE é ASSIM? Deus não criou o homem pecador, o homem tornou-se pecador por livre
escolha, em conseqüência do agir de Adão e Eva contrário à orientação de Deus: 'não coma'
Episódio chamado a Queda do homem pois escolheu romper sua ligação com Deus
COMO ASSIM ? Criados por Deus, colocados no jardim do Éden, Adão e Eva viviam em
comunhão com Deus; eram amigos de Deus que vinha toda tarde conversar com eles, Gn 3.8
Criado para escolher, Deus pôs o homem em situação de escolha: duas árvores, uma ordem
'dá árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, dela não comerás ' Gn 2.17
Deus também avisou quanto às conseqüências: ' no dia em que...certamente morrerás'
# no original, a palavra 'morrer' tem a mesma raiz de 'separar'
Ao morrer, uma pessoas não deixa de existir: apenas o físico é separado da parte espiritual
Então, 'certamente morrerás' significa: 'certamente vocês vão se separar de Mim '
O QUE ESTAVA EM JOGO? Deus pôs o homem no jardim 'para o cultivar e guardar' , Gn 2...
Guardar do que, de quem ? Deus sabia da existência do diabo, Is 14.214 e Ez 28.14
Deus sabia que ele tentaria invadir o Éden, tentaria tomar o lugar de Deus no coração do
homem. A real questão era: Em quem vão acreditar ? A quem vão acatar ?A quem obedecer.?
O diabo, incorporado na serpente, veio com 'conversa mole', Eva 'caiu nessa': comeu,deu a
Adão. Um princípio espiritual explica o que houve ' sois servos de quem obedeceis' Rm 6.16
Simples assim: obedeceu, fez o que a 'serpente' disse, constituiu o diabo o deus deste mundo
João 12.31. 14.30 e 16.11
E daí ? O primeiro casal ignorou a advertência do Criador
O importante não era comer ou não comer, mas CRER E AGIR em conformidade, ou
não, com o que o Criador dissera _ que deixou bem clara a conseqüência de ignorar Sua
orientação: existir separado do Criador . Comeram do fruto e imediatamente passaram a
existir separados de Deus : houve uma tremenda revolução na Criação: surgiram espinhos e
abrolhos, os animais se tornaram selvagens, a mulher passou a dar à luz com dores, o trabalho
ficou cansativo, as pessoas viriam a morrer ( em pó te tornarás, Gn 2.19 )
6

O pior: a Humanidade tornou-se uma RAÇA de pecadores :
todos nascem no sistema espiritual separados de Deus !
‘todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ Rm 3.23 mas,
Por ser Justo, Deus providenciou uma oportunidade de escolher ser religado a Deus :
‘o salário (estipulado a receber ) do pecado ( agir contrário à orientação de Deus)
é a morte ( existir separado de Deus em vida e por toda a Eternidade) , MAS
’o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor’ Rm 6.23
Assim, todo ser humano existe SEPARADO DE DEUS a não ser que, por ato deliberado de
sua vontade (livre arbítrio) creia em Deus, queira e peça a Deus para ser religado a Ele :
Creio o que Deus diz em sua Palavra ( mesmo sem entender bem)
e ACEITO (como um presente) Jesus como meu Salvador pessoal
Simples assim : haverá uma revolução no reino espiritual e a pessoa será religada a Deus e,
em conseqüência dessa escolha, irá procurar sempre saber : o que Deus diz...? Então,
precisa
Ler a Bíblia: que traz escrito tudo o que precisamos saber sobre o que Deus é... Deus faz...
- e a Verdade sobre as coisas espirituais que nossos sentidos não são capazes de perceber...
* Jesus morreu por todos mas, cada um precisa ter esse momento específico e definido de
’abrir a porta’ de seu coração a Jesus, Ap 3.20
* ‘Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim’ Jo 14.6
Ex: é como a senha correta : sem ela não se tem acesso ao PRÓPRIO e- mail, a
determinado programa, NEM AO SEU PRÓPRIO DINHEIRO NO BANCO.
*Jesus é como uma senha: , a ‘senha’ que dá acesso ao Pai, ao Criador, a Deus :
‘não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens’ Atos 4.12
*Só podemos ser religados a Deus através de Jesus.
Quando a pessoa emite a vontade de aceitar Jesus como Salvador pessoal,crendo em tudo o
que a Bíblia diz... DEUS AGE nas regiões celestiais :
‘nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho’ Cl 1.13
Assim, passamos a existir no reino de Deus: ‘nascer de Deus’ João 1.12 ( NVI) ☺

04 O SISTEMA DE VIDA NO QUAL
EXISTIMOS
Vivemos em um sistema de ESCOLHAS CONSEQÜENTES: AÇÚCAR, adoça e SAL, salga
Provérbios nos dão muitos critérios a respeito de coisas -práticas da vida, e suas devidas
conseqüências. Por toda a Bíblia, mandamentos ou ordens de Deus nada mais são do que
diretrizes para boas escolhas
*Deus é bem objetivo: faça isso, ou não faça aquilo
* Mas também Deus não obriga ninguém a fazer nada.
Cada um ESCOLHE o que quer, e leva as conseqüências, Dt 30.19 e Dt 28. 2 e 15
’ O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti de que te - pus diante de ti a vida
(ligar-se a Mim) e a morte (separar-se de Mim, fazer o que bem entende ...)
Conseqüências: bênção _ segue a quem se liga a Deus e
Maldição _ segue a quem se separa de Deus
Deus exorta : escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua
descendência’
A Lei mostrou ser o homem incapaz de fazer tudo,sempre certo por causa de sua natureza
decaída pela escolha de Adão. Então Deus enviou Seu Filho, Jesus, para assumir a culpa de
nossos erros, levar o castigo merecido pelo pecado: a morte ( na cruz, ao tomar o lugar de
pecador, Jesus foi separado de Deus) Mas, por não ter pecado próprio, não pôde ficar
separado de Deus _ então Jesus ressuscitou e voltou para a destra de Deus Rm 4.25 e 14.9
>‘ foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitado para a nossa justificação’.
‘para isto...Cristo morreu e tornou a viver: para ser Senhor tanto de mortos como de vivos’
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>‘Quem crê no Filho tem a vida eterna; o que, porém, se mantém rebelde contra o Filho não
verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus’ Jo 3.36
>‘Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida’ Jo 5.24 _
> (Deus ) nos tirou do poder das trevas ( corr)/ nos libertou do império das trevas (RA) Cl 1.13
e nos transportou para o reino do seu Filho amado;
Quem aceita Jesus > nasce de Deus > é selado com o Espírito Santo ,
João 1.12,
João 3.3-7
- Ef 1.13 - Cl 1.13 # mudou de ‘jurisdição’

Agora, precisa viver como filho de Deus. De modo a agradar a Deus : 1Co 6.18-20
>Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete, é fora do corpo; mas o
que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário
do Espírito Santo, que habita em vós, - o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós
mesmos? Porque fostes comprados por preço; glorificai pois a Deus no vosso corpo’
>‘ Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos; pois que sociedade tem a justiça
com a injustiça? ou que [comunhão] tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e
Belial? ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus
com ídolos? Pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: Neles habitarei, e entre
eles andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, saí vós do meio deles
e separai-vos, diz o Senhor; e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei; e eu serei para
vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso’ 2Co 6.14 - 18
Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia
- da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2Co 7.1
(JÀ) fostes resgatados... com o precioso sangue de Cristo...
da vã maneira de viver que recebestes dos pais:
a) por herança: genética,tendências, temperamento (RA)
b) por tradição: educação, costumes ( corr) 1 Pe 1.18-19
> ‘desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes
para a salvação’ 1Pe 2.2 _ ‘E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente ( culto racional ) para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus’ Rm 12 1- .2 –x-

05 NÃO SE DEIXE ENGANAR (como
eu fui )
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simplesmente HORRÍVEL a sensação de ter sido feita de BOBA : a
gente se sente a mais perfeita IDIOTA ! Sente vergonha de si mesma É
como se a gente estivesse despida, querendo um lugar onde se
esconder. O pior... é que consentiu em ser feita de boba, assinando um
documento. Daí vem a famosa pergunta: - ‘Mas você não leu ?’
Desenxabida, é obrigada a reconhecer a própria idiotice, e diz : - Até LI
... entendi as palavras,
mas não o significado prático : as conseqüências por trás
daquelas palavras.
O que faz uma pessoa ‘entrar nessa’ ?
1- O cérebro é afetado pelo estado emocional do momento.
A GENTE ‘VÊ’ O QUE GOSTARIA DE VER ! Ex: é o que acontece, com
freqüência, com os
enamorados : acha que depois pára de beber, melhora de gênio, vai
trabalhar: daí se dizer
que ‘o amor é cego’ _ não percebe a ‘fria’ em que está entrando,
mesmo advertidos por
outros, não envolvidos emocionalmente
.
2- Para apreender o real significado de um texto é preciso ler 4 vezes ! Como ninguém
quer
passar por ‘burro’, além de ler uma só vez, ainda lê de maneira superficial, deixando passar
detalhes que estão ‘na cara’! ‘Espertinhos’ tiram vantagem desse fato mais do que SABIDO
e usam de táticas das mais diversas para induzir a pessoa a ‘se ferrar ’... e ainda vêem com
aquela : - “Mas você leu, até ASSINOU...(só falta dizer:- Seu ‘burro/a ’! )
3-Outro fator que ‘embaça’ a mente é a PRESSA : quer resolver LOGO... por estar com a
mente voltada para outra questão que acha mais importante do que ser enganado
# estão pressionando para decidir logo : vire as costas e vá embora...
Deus orienta: ‘o que se apressa com seus pés peca.’ Pv 19.2
‘não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo; porque o Senhor irá diante de vós,
e o Deus de Israel será a vossa retaguarda’. Is 52.12
.
4- Ganância, o querer ‘levar vantagem’, aproveitar uma pechincha... Assim se faz compras
apressadas, assim se joga dinheiro fora . ‘quando a esmola é muita, o santo desconfia’
aliás, deve desconfiar !
Os ‘espertinhos’ vêm com aquela conversa: ’só HOJE, AGORA !’
- ‘ Esse carro ( ou vestido) tem a sua cara...’ - É o último do estoque...’
- ‘É exatamente o que você precisa...’ ( ou estava querendo / procurando! )
Assim, a gente faz besteiras, ‘paga o pato’ ( é lesada) fica sem ação, arcando com as
conseqüências de ter agido inadvertidamente, porque quis !
-‘ Ninguém te obrigou...’ - ‘ Você não leu ...?’
*A gente é obrigada a se calar pois os ‘espertinhos’ tiveram o extremo cuidado de se ‘cobrir’
de todos os lados no aspecto legal do documento ( Azar dos ‘patos’! )
5- Testemunho pessoal
*Uma situações dessas me deixou furiosa, depois impotente, e depois, muito deprimida !
- Feito o estrago, fui ao Senhor. ( Deveria ter ido antes )
A situação foi contornada graças à boa vontade de alguns... Mas, ainda com aquela sensação
de : ‘Como pude ser tão estúpida?’ Como pude...? Então, ‘caiu a ficha’ e ...( pasmem ! )
>percebi que ... é exatamente assim que as pessoas se sentirão no inferno!
Presas no aspecto legal, lesadas, enganadas, vítimas...
E o pior: por sua livre e espontânea vontade, enquanto o diabo ri, dizendo:
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- ‘ Quem mandou ? Foi você mesmo quem quis’
E a pessoa, sem saída, sem ter onde ir / com quem reclamar, eternamente ficará se remoendo
em sua raiva e auto piedade : ‘Como puder ser tão burra?
’Por que isso... e não aquilo... em vez de... ‘
# Para você que lê este folheto, ainda há meio de escapar dessa:
Jesus disse: ‘ Ninguém vem ao Pai senão por Mim’ João 14.6
*Jesus é como a senha que dá acesso ao programa: sem ela, não entra !
* Na Bíblia, estão todas as verdades espirituais que o ser humano precisa saber para escapar
das artimanhas do diabo. Está tudo bem escrito lá, é só se interessar em querer saber e ler
com bastante atenção. Deus é Juiz e sabe bem sobre os aspectos legais do que está escrito
Sl 50.6, - Tg 4.11-12
Ao contrário do diabo, Deus não invade, não ‘obriga’, não induz: fala a Verdade nos mínimos
detalhes, e deixa você decidir livremente. : Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a
minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo’ Ap 3.20
Jesus disse : - Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Disse-lhe Pilatos: - Que é a verdade? João 18.37-38
Em outra ocasião, Jesus disse : ‘’Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida,
‘ ninguém vem ao Pai senão por Mim’ João 14.6
O único jeito de se chegar a Deus é por meio de Jesus. Sem Jesus qualquer um está
irremediavelmente separado de Deus nesta vida, e por toda a Eternidade. !
Está escrito:
> ‘quem ouve a Minha Palavra e crê nAquele que me enviou tem a vida eterna,
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida’ João 5.24,
> ‘Aquele que crê no Filho tem a vida eterna; mas aquele que não crê
no Filho não verá a Vida: mas a ira de Deus sobre ele permanece’ Jo 3.36 Dt 30.19
> ’Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a
morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente’
> Saia dessa, enquanto pode ! Diga: ‘Jesus, entre no meu coração e cuide de minha vida’
Depois leia a Bíblia, e conheça Deus pessoalmente !
A você que lê este artigo: Deus ama você de maneira muito especial e com certeza tem um
plano maravilhoso para a sua vida. Permitiu que eu viesse até aqui para lhe dar este recado,
passasse por uma situação constrangedora para poder lhe falar em linguagem bem
compreensível a você. Ainda mais:
Jesus veio a este mundo e foi até à morte na cruz.: SOFREU ! para isentar vc das penas da
Lei ! Não desperdice esta oportunidade que Deus lhe oferece: Leia a Bíblia com muita atenção,
como se lesse um contrato do qual depende a sua vida ! E depende mesmo !
Agora mesmo : convide Jesus para entrar em seu coração e cuidar de sua vida
Na Bíblia, comece lendo um Salmo por dia, - anotando o que o Senhor é ...
Peça que Deus mesmo o dirija a ser instruído na Palavra #

06 BOAS INTENÇÕES
Certamente você já ouviu dizer O INFERNO ESTÁ CHEIO DE BOAS INTENÇÕES !
Por isso Deus Se revela pela Bíblia: para nos alertar quanto à VERDADE a respeito de todas
as coisas, dando Gabarito para conferir nossos critérios e opções,
'tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que
- pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança' Romanos 15.4
examinando-nos a nós mesmos, a fim de não sermos enganados...
Pelo que “achamos” ou presumimos:- 'Eu acho que... “O que eu penso é ...'
Pelos critérios do mundo: o que “todo mundo diz ou faz” ...
Pelo próprio inimigo: que sugere cada ABSURDO, e acreditamos
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ENTÃO:
> pare de presumir, encare a sua realidade, conferindo-a com o Gabarito da Palavra.
Todos passaremos ante o Senhor, para dar contas do que fizemos nesta vida.
*Sejam ímpios :passarão diante do trono branco, para juízo, Apocalipse 20.11-15
# Ver interessante perfil do ímpio: Salmos 10.2-11 e 50.16-21
*Sejam cristãos:passarão ante o Tribunal do Cristo, para avaliação,Lucas 19.11- 26
Romanos 14.10 e 2 Coríntios 5.10
VEJA BEM...não é como você pensa, presume, imagina ou “dizem...”
é como a Bíblia diz... Mateus 24.35
“Passará o céu e a terra, mas as Minhas palavras não hão de passar” Lc 21.33
Não se dedicar a conhecer o critério pelo qual será avaliado é tão insensato quanto prestar
Vestibular sem sequer ter dado uma “espiada” na matéria.
Se quiser passar, precisa “rachar” de estudar!
*Não saber, não o isenta da responsabilidade, assim como será multado,
saiba ou não que estacionou em lugar proibido.
SUGESTÃO: Comece lendo um capítulo de Provérbios por dia, tem 31 capítulos, dá para ler
em um mês. Depois passe a ler um Salmo por dia, e marque quando ler: o SENHOR é...
Numa Chave Bíblica, verificar todas as referências sobre certo assunto
Fale com seu pastor ou discipulador
Além de saber, é preciso praticar:viver de acordo com esse Gabarito
> “o que ouve e pratica” é homem prudente que edificou sua casa sobre a Rocha
e vindo a calamidade, não foi destruído! Mateus 7.24-27
Então, você irá perceber: Quem realmente você é (Jeremias 31.19)
Como realmente você precisa de Jesus
Conheça Jesus por si mesmo, não através do que dizem dEle:
LEIA A BÍBLIA! “Quem crê em MIM, como diz a Escritura...” JOÃO 7.38
* Só por Jesus temos acesso a Deus, João 14.6
'Eu sou o Caminho, a verdade, a Vida, ninguém vem ao Pai senão por Mim' #

07 SABENDO OS FATOS, PARA
ESCOLHER BEM
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
- ninguém vem ao Pai, senão por mim’ Jô 14.6
Se alguém quer chegar em algum certo lugar precisa saber o caminho certo
Onde você quer chegar nesta vida ?
Nossa existência não se resume a esta vida na terra.
Todos vamos morrer um dia, e
CADA DIA determina o rumo para onde estamos indo passar a eternidade.
> ‘Quem crê no Filho tem a vida eterna; - o que, porém, se mantém rebelde contra ao Filho
não
verá a vida, sobre ele permanece a ira de Deus’ Jo 3.36
> ’Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna’ Jo 3.16 _ Deus prova seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ’ Rm 5.8
# Deus não espera que ninguém se torne santo para que seja salvo.
‘o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido’ Lc 19.10
*Muitos religiosos e entendidos nas Escrituras, não creram : Jo 5.24
> ‘Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me
enviou, tem a vida eterna_ não entra em juízo,mas já passou da morte para a vida’ .
# Tudo se resume em ouvir as Escrituras e crer no que está escrito, como se vai ao
médico e faz o que ele escreve na receita,sem entender nada sobre como o remédio vai me
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curar Há os que dão ouvidos ao que dizem as Escrituras.Outros, NÂO: eles dizem: ‘Eu creio,
mas do meu jeito... ‘ Está escrito: quem crê em Mim, como diz a Escritura...’ João 7.38
# Não é do seu jeito, nem de qualquer jeito: mas ‘ crê como diz a Escritura’
Há quem diga: ‘Deus não vai me mandar para o inferno: sou boa pessoa’ Rm 3.10 e 3.23
# quem pode dizer que NUNCA, nunquinha, fez nada de MAL ? 1Jo 1.8
‘ Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos,
e a verdade não está em nós’ # então, já disse uma mentira.
> ‘Não há justo, nem sequer um’... ‘todos pecaram’ e destituídos estão da glória de Deus’
Deus não quer ninguém vivendo ‘obrigado’ com Ele, na Eternidade, daí,dizer :
> ‘O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti de que te pus diante de ti a vida e a
morte, a bênção e a maldição; escolhe, pois, a vida, para que vivas,’ Dt 30.19

VISTA EMBAÇADA...
PELO SISTEMA RELIGIOSO e PELA
PRETENSÃO DE ALGUNS...
1- Deus é M A R A V I L H O S O ! ’ o anjo do Senhor lhe respondeu:
Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Jz 13.18
Mas o sistema religioso, mesmo evangélico, ‘embaça’ a visão dos que se limitam a conhecer
a Deus via igrejas . # NADA CONTRA AS IGREJAS , pelo contrário: são imprescindíveis à
divulgação do Evangelho MAS ...as pessoas erram por não buscar a Deus na Palavra: está
tudo lá, bem explicadinho, nos mínimos detalhes : é só buscar. Precisa ler a Bíblia
# Ah! certas coisas Deus só nos fala quando estamos a sós com Ele.
> ‘estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a Palavra com
toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim’ At
17.11
# até o excesso de zelo pela ortodoxia pode levar ao exagero e induzir ao erro, o que
aconteceu quando os RABINOS resolveram explicar DEMAIS o significado da Lei e suas
explicações valeu mais do que das Escrituras :
> ‘Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito; regra sobre regra, regra sobre
regra; um pouco aqui, um pouco ali..., . Assim pois a palavra do Senhor lhes será preceito
sobre preceito, preceito sobre preceito; regra sobre regra, regra sobre regra; um pouco aqui,
um pouco ali; para que vão, e caiam para trás, e fiquem quebrantados, enlaçados, e presos’ Is
28.10 e 13
> ‘há pontos difíceis de entender, que indulto e inconstantes torcem, como o fazem
também
com as outras Escrituras, para sua própria perdição’ 2Pe 3.16.
# o mesmo aconteceu após a oficialização do cristianismo,
- ao se normatizar os dogmas da igreja católica .
2- DEUS SE DÁ a CONHECER PELAS ESCRITURAS, a quem O buscar
Buscar-me-eis, e Me achareis, quando Me buscardes de todo o vosso coração’.
ISSO, nenhuma igreja pode fazer .. Jr 29.13’ e Jr 33.3
> ‘Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes
- ISSO, também, nenhuma igreja faz
# aos ‘sabe tudo’ Deus não fala NADA: p’ra quê? Eles já ‘sabem tudo’ , mesmo...!
> ‘Não sejas sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal’ Pv 3.7
3- DEUS é COERENTE : Sem conhecer bem a Deus, alguns indagam:
- ‘ Sendo Todo Poderoso, por que Deus deixa isso acontecer ?
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Soberano e Todo Poderoso, Deus determinou certos princípios que regem a vida nesta
Terra e Seu relacionamento com o homem. Sendo coerente, Ele mesmo Se submete a esses
princípios
3.1 Deus age conforme os Princípios por Ele mesmo estabelecidos: Ml 3.6
> ‘Eu, o Senhor, não mudo... por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Soberano, mas não tirano,Deus não governa cf seus caprichos, interesses ou humor
momento
3.2 Princípio ( P ) da livre escolha ..ou livre arbítrio Dt 30.19 Js 24.15 e 1Rs 18.21
> ‘ escolhe a vida, para que vivas’ / ‘ escolhei hoje a quem haveis de servir’
> ‘ Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o’
3.3 Princípio ( P ) da escolha conseqüente, Gn 2.17 e 4.7 > Ez 18.4 > Pv 9.12
> ‘no dia em que dele comeres, certamente morrerás’ / ‘a alma que pecar, essa morrerá
> ‘se bem fizeres, não haverá aceitação para ti ? se não procederes bem, o pecado jaz à
porta, sobre ti será o seu desejo; mas sobre ele tu deves dominar’
> ‘Se fores sábio, para ti mesmo o serás; e, se fores escarnecedor, tu só o [suportarás].
4- DEUS é PRÁTICO . Is 28.25 e 27 _ dá detalhes específicos sobre plantar e colher
- que tinha bastante sentido para o pessoal , na época
> ‘Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te
ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar’ Is 48.17 e 1Co 12.7 corr
> ‘A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o que for útil ‘
5- DEUS ENTENDE DE NEGÓCIOS, de ECONOMIA BANCÁRIA ( juros)
> ‘a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã’ Lv 19.13 e Tg 5.4
‘salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram vossos campos
# ex: pagar salários / fazer negócios : dar cheque às sextas- feira após 16 horas;
- ganha juros de dois dias do dinheiro aplicado... Mt 25.27
> Devias...entregar meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros ‘ .
6- DEUS é PESSOA ‘DE PALAVRA’ ( Falou,’ tá falado... ) .’...disse o Senhor: Viste bem;
>porque Eu velo sobre a Minha palavra para a cumprir ‘ Jr 1.12 .
7- DEUS NÃO SE AFASTA DE NINGUÉM: são as pessoas que se afastam dEle, 2Cr 15.2 .
> ‘o Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele; SE o buscardes, o achareis; mas
SE
o deixardes, ele vos deixará’ > Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós.’ Tg
4.8 .
# quando se vai a um médico de sua confiança e ele dá uma receita, a gente compra e
toma o remédio, sem saber COMO aquelas substâncias produzirão o efeito desejado e , às
vezes, nem se dá ao trabalho de ler a bula para saber O QUE está ingerindo !
* Quanto a Deus: Soberano do Universo, Criador de todas as coisas, há os que, além de O
questionar, têm a pretensão que querer entendê-lo. PIOR ainda:querem explicar o inexplicável
O ser humano decaído pode ser absurdo e incoerente:
Aceita AXIOMAS dos grandes matemáticos, ainda que meros humanos...
- e querem entender / explicar Deus !
* Quanto a nós, simples mortais, pecadores: só podemos CONHECÊ-LO e ADORÁ-LO !
‘assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do
que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.’ Is
55.9 ☺
* Mesmo que Deus resolvesse nos explicar, seria o mesmo que falar de logarítimos
- a quem ainda nem sabe a tabuada de cor
Ah! tem mais: Deus é pai cuidadoso, que cobre os Seus... quando dormem :
> ‘ Ainda que chegues a tomar em penhor o vestido do teu próximo, lho restituirás antes do
pôr do sol; porque é a única cobertura que tem; é o vestido da sua pele; em que se deitaria
ele?
Quando pois clamar a Mim, Eu o ouvirei, > porque sou misericordioso’ Êx 22.26 – 27 ☺
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* E TEM MUITO MAIS
> ’desde a antigüidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu
um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera’ : Is 64.4
> ‘ quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor
- daqueles cujo coração é perfeito para com ele; 2Cr 16.9
- O Senhor está convosco, enquanto vós estais com ele;
> se o buscardes, o achareis; mas se o deixardes, ele vos deixará ‘2Cr 15.2
Leia as Escrituras buscando conhecer a pessoa de Deus, para amá-lO mais e melhor !
ah! colorir com lápis amarelo textos sobre o Senhor ... Não usar marca texto
Deus os abençoe

08 SALVAÇÃO é FATO
1- O mundo todo atesta a vinda de Jesus cada dia, colocando a data nos jornais:
- dia, mês e ano: 2.017 ano Domini
2- A morte e ressurreição de Jesus, foi atestada por milhares de cristãos
- que morreram nas arenas de Roma ,fato histórico inconteste.
3- A salvação é garantida pela Palavra de Deus, registrada no livro: a Bíblia,
João 1.1 Apocalipse 19.13
4- Acima de tudo, a mensagem da Bíblia é garantida pela palavra do próprio Deus:
# é como um cheque visado
'Eu velo sobre Minha Palavra para a cumprir' Jeremias 1.12
Jesus, o Verbo , disse que céus e terra passarão, mas não as Suas palavras,
# excedem ao tempo e ao espaço pois subsiste em Jesus ! Lucas 1.33 e 13.31
5 - O clamor de Jesus, na cruz: - 'está consumado !' João 19.30
a) Meu corpo, dado por vós: Lucas 22.19
b) Meu sangue _ derramado por vós
c) Fatos relembrados a cada Ceia: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes
do cálice estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha’ 1 Co 11.26
*FÉ NESSES FATOS, INDEPENDE DE SENTIMENTOS OU VAGAS SENSAÇÕES
A FÉ tem em vista os FATOS acima referidos,
apesar dos sentimentos e sensações que possam vir a ocorrer até diante da pior cena de
desolação que se possa imaginar.
# Por favor,decore Habacuque 3.17-19
> “Ainda que a figueira não floresça,nem há fruto na vide, o fruto da oliveira mente, e os
campos não produzem mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos
currais não há gado,todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.O
Senhor Deus é a minha fortaleza, E faz os meus pés como o da corça”
# Louvado seja Deus por estes fatos!
Mas a fé inabalável, não precisa de fatos: está firmada na pessoa que Deus é...

OLHE PARA UMA FLOR
*Nossa vida é como uma flor... olhe bem para ela, é efêmera!
Aos poucos, de modo imperceptível mas inexorável, está se esvaindo, murchando...
*Todos os seres humanos possuem espírito eterno, que existe separado de Deus
- só Jesus dá a Vida eterna, religando cada um a Deus, por opção pessoal específica.
*Caso contrário...como as flores depois de um tempo, acabará indo para o “lixão” das boas
obras, das boas intenções, dos “Eu não sabia...” dos “Eu não pensei que...”
* E o pior dos argumentos:“ Eu não acreditei !” #
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09 GRANDE

MISERICÓRDIA

Tendo de explicar a escolares não crentes o que era misericórdia, fiquei ante o Senhor
esperando explicação .
Então me veio à mente; os gladiadores romanos lutavam até um deles cair na arena, com a
espada pressionando a veia jugular_ estava praticamente morto MAS... era costume todo o
estádio, inclusive os gladiadores, voltarem-se para o Imperador que estendia mão com o dedão
direito esticado silêncio ! tensão ! respiração suspensa...
Dedão voltado para cima, dava vida ao caído...
Misericórdia é deixar viver o que merece morrer
Para deixar nos deixar viver, a nós, raça de pecadores cuja única sentença justa e devida é a
morte ( Rm 3.23 ) há uma oferta: Rm 3.35
> 'a Jesus Deus [propôs] como propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstração
da sua justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos' 'o
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo' Jo 1.29
Como , por que vc aceitou Jesus ?
Só há salvação de existir para sempre separado de Deus a quem aceita, recebe para si a
oferta de Deus proposta em Jesus : ler com atenção João 3.36 e João 5.24
Cientes, bem conscientizados de que somos agraciados pela misericórdia de Deus
- só por causa da morte de Jesus na cruz ( ler Isaías 53.4-7)
- há conseqüente mudança radical de atitude :
1- GRATIDÃO e CONSAGRAÇÃO A DEUS só pude ser religado a Deus
por Sua misericórdia ter bolado o plano da Redenção,
por Jesus tê-lo executado e pelo Espírito Santo aplicá-lo à minha vida cada dia
2- CESSA O ESPÍRITO CRÍTICO: como julgar e condenar meu próximo ?
Para refletir: Deus,o Soberano do Universo
tendo todo o direito de me condenar justamente me dá a chance de viver e eu, mero mortal,
tão pecador quanto meu próximo ( talvez não nas mesmas áreas )
me arvoro a juiz criticando, condenando, sem lhe dar chance alguma ...
Todos precisamos cuidar para não sermos credores incompassivos, Mt 18
3- 'o amor de Cristo me constrange' 2Co 5.14
Sem Jesus,todos caminham para a condenação eterna: ‘ em nenhum outro há
salvação; porque [debaixo] do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em
que devamos ser salvos. At 4.12
# Como posso deixar de avisar quem passa do meu lado ?
Convertida, durante uns 20 anos não sabia evangelizar: fui a Deus que me deu estratégia
que uso naturalmente , desde então com regularidade, equilíbrio e discrição
Disponha-se vc também : Deus dará a estratégia e o jeito.... Deus os abençoe

10 PERDÃO _ EXTENSIVO A TODOS
Eu, Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim” Isaias 43:25
Apesar de tanto lermos a Bíblia, esquecemos de alguns dos seus registros;
ex: de que nenhuma das promessas de Deus sobre perdoar o pecado tem qualquer validade
a não ser que ... você concorde com Ele: entenda que merece a morte, que fique triste de ter
feito o que fez... entenda que foi devido à sua natureza decaída
Que vc se arrependa ; - ‘ quisera nunca ter feito o que fiz !
Que vc creia /aceite o princípio da Substituição: o inocente morre em lugar do
pecador
Nos dias do Antigo Testamento, quando um homem “falhava”, ele trazia um cordeiro até o
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altar em pagamento por seus pecados. O fato curioso era que o sacerdote não examinava o
homem, ele examinava apenas o cordeiro. Se o cordeiro atendesse às exigências de Deus, o
homem era instantaneamente perdoado. Este fato não mudou: ainda é assim que funciona!
O ofertante impunha as mãos sobre o animal do sacrifício e confessava seus pecados.
'tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito ' Romanos 15.4
Quando você fracassa / peca _ só precisa se aproximar de Deus e dizer:
“Pai, venho em nome de Jesus lhe confessar meu erro ( citar cada um deles)
- e pedir perdão”. Nesse instante, o foco do Pai sai de você e se volta para o Cordeiro
de
Deus...se volta para Cristo, e você é automaticamente perdoado. Que bênção!
Mas você também deve perdoar a si mesmo.
Se não o fizer, estará se fazendo mais santo do que Deus. Isso é idolatria ! Se um Deus
perfeito diz que Ele o perdoará, sob que argumentos você (alguém imperfeito) recusa-se a
perdoar a si mesmo ou ao seu próximo ?
O perdão de Deus é a coisa mais cara do mundo, custou à vida do Seu Filho. Pode não
ter lhe custado nada, mas custou tudo a Deus. É o orgulho que nos faz pensar que de algum
modo temos de pagar a Deus, ao menos em parte, pelos nossos pecados. De fato, sofremos
as conseqüências e a correção de Deus que levam à construção do caráter, mas não pense,
erroneamente, que eles são uma expiação ( um pagamento) pelo seu pecado !
# são apenas as conseqüências de seus atos e suas escolhas
Quando Jesus bradou “Está consumado!” Deus escreveu “Quitado” sobre cada dívida
pelos pecados de que você um dia foi devedor. E você deve aceitar isso pela Fé. Por quê?
Porque nada mais do que isso jamais será exigido,
e nada menos do que isso jamais será aceito ! Aleluia! Glória ao Cordeiro.-xwww.palavraparahoje.com.br postado por; Bertrant Vilanova Pastor IEB Varadouro
www.juvep.com.br JP-PB 83.8885-2875 #

11 - ‘ PARECE ‘CEGO’ ! NÃO ‘VÊ’
QUE ...’
Certas pessoas parecem ‘cegas’ : elas não percebem com clareza as coisas espirituais
A Bíblia explica:
1 não glorificaram a Deus... nem Lhe dar graças Rm 1.
2

‘o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus’ 2Co 4.

3 ‘ olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe,
- corvos do ribeiro os arrancarão, filhotes da águia os comerão Pv 30.17
# com os olhos ‘comidos, consequentemente, ficarão cegos !

Ser cristão é adequar seu viver ao padrão da Palavra, então,
o motivo da dificuldade não resolvida é que vc não vê a saída: por que ???
1- NÃO GLORIFICARSM A DEUS, NEM LHE DERAM GRAÇAS
Ser cristão é adequar seu viver ao padrão da Palavra Então, o motivo da dificuldade não
resolvida é que vc não vê a saída: por que ???
1.1 Glorifica-se a Deus dando-lhe o primeiro lugar no coração: área das prioridades
Atribuindo a Ele todo o mérito de nossos feitos : área das capacidades
( tamanho do vazio, vazio de si mesmo )
O modo como lidamos com os bens que nos dá: área da mordomia
Bens não se trata apenas de dinheiro: é tempo, oportunidades, conhecimento da
Palavra que se deve fazer circular para render juros ao reino de Deus
Pode-se dizer (pensar) que cristão não é idólatra
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Psiquiatria de Deus – Ed Betânia mostra os ídolos do homem moderno
Dinheiro ( eu posso pagar) , Poder ( eu mando) Prazer ( como eu gosto)
Conhecimento ( eu sei...) Fama ( eu sou ótimo, aplaudam-me)
# Acrescento a TV_ ídolo familiar- ‘Shhh! A TV está ligada, cale-se diante dela toda a família’
a web que tem servido para isolar as pessoas dos relacionamentos pessoais
1.2 quer dizer que : o eu está no controle de sua vida,
quando a condição básica para SER discípulo de Jesus é
‘ se quiser ... depende do seu querer, é decisão pessoal , Lucas 9.23
-SER ... tem a ver com o que a pessoa é...
- Meu discípulo ... a quem você segue? )
- tome sua cruz... é onde o EU morre:
# durante anos, minha ‘cruz’ foi uma leiteira suja deixada na pia... quando aprendi a’ tomar
minha cruz ‘e lavar a leiteira sem murmurar, dando graças a Deus por ter família e leite para
esquentar em fogão sem ser a lenha... Sem que eu falasse com quem quer que fosse, , meu
marido comprou um microondas e meu filho passou a esquentar o leite no copo: foi-se a leiteira
suja deixada na pia
CADA DIA... ( muito me ajudou uma propaganda da TV: ‘ PÕE NA CONSUL’ )
# quando algo do cotidiano atiçava o meu EU passei a repetir para mim mesma: põe na cruz!
..;e siga-Me: em primeiro lugar significa que Jesus está à frente de tudo
‘tenho posto o Senhor continuamente diante de mim’
Seguir envolve uma série de decisões e ações : - olhar e ouvir a Jesus,- querer Jesus,
- decidir-se por Jesus e andar na direção indicada por Jesus(a Palavra)
Convém meditar/ adequar-se hoje nesse trecho e continuar a leitura amanhã... ☺
1.3 ’nem Lhe deram graças...’
Há quem diga querer fazer a vontade de Deus,
Há os que dizem não saber a vontade de Deus para suas vidas:
Ao verdadeiro cristão sempre a Palavra traz resposta e direção
EM TUDO DAÍ GRAÇAS...é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco’ Ts 5.18
(há outra:’ esta é a vontade de Deus, a vossa santificação (SIM) ; 1Ts 4.3
que vos abstenhais ( dizer não) à prostituição
# ficava intrigada: - Como posso dar graças POR um braço quebrado??????
Então, ‘cai’ um artigo em minhas mãos: dar graças é diferente de SER grato.
Como é ??? quer dizer:
Se uma pessoa abre a porta para você passar, você diz :- OBRIGADO !
Você não está possuído por intenso sentimento de gratidão por aquela pessoa, devido àquele
gesto : você apenas percebe e reconhece a gentileza do ato, agradecendo
Dar graças a Deus não é sentimento, é reconhecimento : é atitude que reconhece a bondade
e a misericórdia de Deus na situação em que você se encontra; ex:
Ex: Fui teimosa: graças Te dou por Tua misericórdia que não me trata como mereço
ah! A Palavra diz EM... não POR... ‘ em tudo dai graças ...’ não por tudo
Graças te dou...pelas pessoas( ‘anjos’) que me socorreram num lugar isolado, pelo Convênio
médico, pelos recursos da medicina a meu dispor nesta época em que nasci, pela estratégia
que o Senhor me deu e, afinal, foi o Deus Quem me restabeleceu, pois a gente fica em
repouso mas o Senhor, ao nos criar, bolou um sistema em que o próprio organismo consolida
o osso ... e por aí vai ! Convém meditar/ adequar-se hoje nesse trecho e continuar a leitura
amanhã
: Deus nos livra na tribulação e não da tribulação; ex Daniel na cova dos leões
..........................................................................................................................................
2 - ‘O DEUS DESTE SÉCULO CEGOU OS ENTENDIMENTOS DOS INCRÉDULOS,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
- que é a imagem de Deus’ 2Co 4.4
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Este trecho refere-se aos perdidos mas explica algo que pode ocorrer, também ,
- em filhos de Deus : ‘o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos’
A solução:‘Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em
nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo’
2 Co 4.6 (sem’ ver ‘a Jesus nada acontece na vida de ninguém )
INCREDULIDADE dá brecha ao inimigo para atacar na mente, faz ser insensato !
*Faz a pessoa agir de modo que outros digam:
- ‘ Como pode ser tão burro, e prejudicar a si mesmo desse jeito ? ...
Então... como não resolve SÓ ouvir, precisa PRATICAR :
-Vá ao senhor e peça-Lhe que sonde seu coração mostrando-lhe áreas de incredulidade:
Você crê que Jesus ... que o sangue purifica, liberta, etc...
‘quem crê em MIM, como diz a Escritura...’ Jo 7.38
# não é de qualquer jeito, nem do seu jeito (ACHO) é : ‘ como diz a Escritura...’
A conseqüência de se crer em Jesus como diz a Escritura... é que :
‘ rios de águas vivas correrão de seu ventre’ LINDO! Mas, e daí? O que significa?
Água viva é figura de Jesus: fala de satisfação interior que flui sem esforço Jo 4.10-11
- acaba aquele anseio por algo que nem se sabe o quê...
Água nos fala de lavar : flui a purificação do sangue de Jesus (‘lavou os pés...João 13)
Água para regar e dar fruto: fala de alimentar as raízes para haver fruto abundante
Ilustração inesquecível: na volta de uns dias fora, a casa de certo missionário FEDEU quando
abriram a torneira ...e corria só um fiozinho de água podre. Ele havia feito uma calha a céu
aberto para que sua esposa não tivesse de ir buscar água como as nativas do lugar . Então, foi
andando ao lado da calha quase totalmente seca, ATÉ...encontrar um rato morto há dias,
impedindo a água de fluir, fazendo a água limpa se derramar pelos lados’
O apelo no final da mensagem foi:
Vá indo em direção à fonte de água( Jesus) buscando até achar onde está o rato morto ( o que
impede) a água limpa de fluir purificadora e vivificante em sua vida ‘ e TIRA
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
- mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia ‘ Pv 28.13 .
Convém meditar/ adequar-se hoje nesse trecho e continuar a leitura amanhã ☺
..........................................................................................................................................
3

OS OLHOS QUE ZOMBAM DO PAI, OU DESPREZAM A OBEDIÊNCIA À MÃE,
- corvos do ribeiro os arrancarão, filhotes da águia os comerão Pv 30.17
# com os olhos comidos, CONSEQUENTEMENTE, ficarão CEGOS !
➢

COMO VOCÊ OLHA PARA SEU PAI ? Olhar fala de critério,
- modo de encarar uma situação ou considerar uma pessoa.
Você tem consideração por seu pai ? seus valores, critérios, modos de ser
Ou você se ‘esconde’ dele? não compartilhando sua vida com ele
- por saber que ele não irá aprovar certas decisões e diretrizes que você adota
Ao deixá-lo sem saber, de certa forma, o está ‘FAZENDO de BOBO’, está zombando dele,
dando a impressão / fazendo ele ter uma impressão errada a seu
respeito,
Principalmente, se faz pensar que esta ´tudo bem’ quando não está...
➢ VOCÊ OBEDECE À SUA MÃE ? # aí, o ‘bicho pega’ nos adultos e casados
Deturpada interpretação da Palavra gera heresias, desvios da orientação correta de Deus
‘deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne’ Gn 2. 24
‘ Agora casei, meus pais não mandam mais em mim' ! (se não dizem, os homens pensam...)
ENFIM, A TÃO ESPERADA LIBERDADE: AGORA, MANDO EU !
De fato, esse trecho quer dizer:
Deixará, o homem: casar requer e implica em ter de abrir mão de muita coisa, muitas regalias
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-‘COMO Cristo amou à Igreja, Ef 5.25 ’ deixando Seu trono de glória,
# é outro estudo...
- o homem tem de deixar seu trono de machão !
PAI _ fala de independência financeira:- ele deixa o pai
- por ter condições de sustentar sua família com dignidade
MÃE _ fala de maturidade psicológica indispensável a um líder equilibrado
Está em condições de tomar decisões sábias, que ...
' governa bem sua casa, filhos em sujeição, com toda a modéstia ’ 1Tm 3.4
Caso contrário, o filho ainda precisa do conselho da mãe até obter maturidade suficiente
- para resolver com sabedoria e prudência as coisas da vida
‘DEIXARÁ PAI E MÃE... ‘ tem sido mal interpretado há muito tempo, por filhos rebeldes
que não querem mais a intromissão dos pais em seus ERROS !
Obs: se tudo estiver correndo bem, por que precisarão se intrometer?
Elí foi chamado à responsabilidade por Deus para repreender seus filhos adultos,
sacerdotes, casados ... e, por não tê-lo feito com a devida energia, veio a ser causa de
morte na família, derrota ao povo e afronta a Deus: arca levada ao templo de Dagom
>> 1-

>> 2- Onde está escrito: HONRA TEU PAI E TUA MÃE ... ATÉ CASAR, ATÉ aos 21 ANOS
?
Mas está escrito: Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem Ef 6
Ouve teu pai, que te gerou, não desprezes tua mãe, quando vier a envelhecer. Pv 23.22
# Pode significar: - que a mãe ficou velha e, conseqüentemente, o filho já é adulto,
casado...
( melhor dito seria : ‘ quando esta vier a envelhecer’ )
- ou que o filho veio a envelhecer
Seja como for... está falando a homens adultos
- está falando de dar ouvidos ao pai e à mãe
Ex de Elí: Deus mandou ele repreender os filhos sacerdotes, casados, 1 Sm 6.13-14
- ele não os repreendeu, ou não fez como deveria ter feito, 1Sm 2.23 e 29
- o que Deus considerou pecado imperdoável , 1 Sm 6.14
Ex: da Palavra O padrão de Mulher VIRTUOSA, que os homens tanto apreciam, Pv 31.1
Está na Bíblia : 1º pela permissão de Deus que aprovou e honrou a atitude do REI LEMUEL
- quanto às palavras de sua mãe em relação à esposa exemplar
# único texto do VT ‘assinado’ por uma mulher
>> 3-

O Novo Testamento orienta os líderes da igreja a que... Tito 2.4-5
’ as mulheres IDOSAS... ensinem as MULHERES novas a serem
- moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos,
- a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada’

Não diz que precisa ser estranha, que não pode ser pessoa da família...
o critério da Palavra é: As mulheres idosas, ...sérias no seu viver, como convém a santas, não
caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem; para que ...
ensinem as mulheres novas a serem... Tito 2.3-5
O que hoje se vê é o império da rebeldia sob pretexto de obediência à Palavra:
- impossível haver bênção nestes termos
Outro exemplo: Os pais de Sansão eram pessoa tementes a Deus, o anjo do Senhor ( teofania
)
apareceu para orientar-lhes como criar o filho a ser gerado Jz 13
Mas Sansão teve de andar por onde não devia, OLHAR para as filhas da terra, casar com que
não devia... Será possível que pais tementes a Deus não tivessem dito nada ?
Mas Sansão se achava... era o fortão... ungido do Senhor Jz 14
Sansão estava com Dalila...será que pais tementes a Deus não tivessem dito nada?
Mas Sansão fez o que bem entendeu ... Jz 16 .
usou o poder de Deus para SE vangloriar
E onde Sansão foi parar ?
CEGO ! ‘os filisteus lhe arrancaram os olhos’ Jz 16.21 > Pv 30.17
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AMARRADO ! a uma situação opressiva, humilhante, cansativa
- da qual não podia se livrar ...
‘andava moendo...’ andava girando sobre seus próprios pés,
- servindo, dando todo o fruto de seu trabalho ao inimigo
Teve bastante tempo para pensar , refletir em suas escolhas, se arrepender...
O fato visível foi o cabelo crescer, mas Deus olha para o coração: 1Sm 16.7
Está escrito: ‘a coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus’ Sl 51.17
E Sansão teve um gesto final estranho... : ele se suicidou !
‘Esforça-me agora, só esta vez, Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus , pelos
meus dois olhos ‘ Jz 16.28 # Há textos na Palavra que só nos cabe ler e ... só ler,
sem dizer nada, sem pensar NADA ! este é um deles para mim.
Que fim de vida triste para quem foi gerado de forma tão maravilhosa por Deus, com propósito
tão especial de Deus para sua vida, e que a estragou por auto suficiência, rebeldia, e que se
deixou atrair e manipular por mulheres que não eram de Deus.
Coloque-se diante de Deus e peça que Ele mesmo faça a aplicação pessoal desse texto em
sua realidade
Ah! Também, não há só mulheres vilãs:
há exemplos positivos de Débora, Rute, Abigail e Ester
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O NOME DO SENHOR

NOME É REFERENCIAL: quando se diz o nome de uma pessoa, seus conhecidos sabem a
quem se refere, ao dizer o nome de um remédio, sabem do que se trata . O nome de uma rua
localiza na cidade. E por aí vai. Assim, o nome do Senhor com suas inúmeras atribuições
serve de referencial entre as pessoas e até nas regiões celestiais.
No Velho Testamento, o nome do Senhor conduz em vitória:
Invocarei o nome do Senhor, digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos _ Sl 18.3

No Novo Testamento o nome de Jesus é essencial / indispensável para a salvação da
alma: ‘ a todos quantos o receberam , deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus;
a saber : aos que crêem no seu nome' João 1.12
1- O SIGNIFICADO DO NOME _ SENHOR JESUS CRISTO
1.1 SENHOR _ ‘... para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver,
- para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos ‘ Rm 14. 9
# Senhor fala de autoridade, fala de reinar sobre certas pessoas ou região
- Implica em determinar suas leis e ter o direito de ser obedecido
- Os infratores serão julgados de acordo com a lei e punidos
1.2 JESUS _ o nome da pessoa humana gerada pelo próprio Deus, por isso NÂO da raça
de
pecadores perfeitamente humano porém sem pecado, como Adão antes da
Queda
- por isso chamado ‘o último Adão’ 1Coríntios 15. 45
# jamais haverá outro ser humano nessas condições
*Por não ser da raça de pecadores, e nunca ter feito nada SENÃO só A VONTADE DE
Deus toda a vida, - JESUS estava apto para assumir a culpa da Humanidade e receber seu
justo castigo - Sua morte foi indevida : ele não tinha pecado próprio
- Por isso a Morte _ o salário do pecado_ não pôde reter Jesus e Ele ressuscitou
!
- prova de que Seu sacrifício perfeito foi aceitável como nosso Substituto .
1.3 CRISTO_ Descendente prometido em Gn 3.15 , veio esmagar a cabeça do serpente
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e foi ferido no processo, 'despojando principados e potestades, publicamente
os
expôs ao desprezo triunfando deles na cruz' Cl 2.15
2- JESUS PERSONIFICOU AS ATRIBUIÇÕES DO NOME DE JEOVÁ ( Velho Testamento)
muitos dele constando no Salmo 23
Jeová- Jireh = O Senhor que provê Gn 22.8-14 _ Jo 1.29 > ’nada me faltará Sl 23.1
Deus nos proveu Jesus, “o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo “
-como não nos dará junto com ele, todas as coisas? Rm 8.32
Jeová- Rafa = o Senhor que me sara , Ex 15. 26 e Is 53.5
Jesus, ‘levou sobre Si nossas dores... pelas Suas pisaduras fomos sarados
Jeová- Nissi = o Senhor minha bandeira, Ex 17.15 Is 59.19 corr
vindo o inimigo como um rio, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira’
Jesus, á destra do Pai, vivendo para interceder por nós’ Hb 7.25
Jesus “sempre nos conduz em triunfo”, 2Co 2.14
Jeová- Shalom = o Senhor, minha paz _ Jz 6.24
Jesus disse: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou” Jõ 14.27
Jesus “é a nossa paz” Ef 2.14
Jeová – Raah = Jesus, o bom Pastor, cuida das ovelhas, dá-lhes tudo o que precisam:
proteção, aconchego, alimento, cura, direção,amor Sl 23.1 e Jo 10.10
Jeová-Sabaóti = o Senhor do Exércitos, 1 Sm 1.3 e Mt 28.18
Jesus disse: “toda autoridade Me foi dada no céu e na terra”
Jeová- Tsidkenu = minha justiça Jr 23.6, 33.16 / “...cobriu-me com o manto de justiça” Is 61.10
Jesus : da parte de Deus : ‘se nos tornou...justiça” 1 Co 1.30
Jeová- Shamá = o Senhor presente, Ez 48.35
Jesus, “Emanuel, Deus conosco” Mt 1.23
‘onde dois ou três se reúnem em meu nome, aí estou eu no meio deles
Jesus disse: - IDE...eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos
Quem é Jesus para você ?
De fato, Jesus é a expressa imagem do Ser de Deus Hb 1.1-3
Por isso Ele veio : para ser tudo o que precisamos, # mas é preciso você recebê-lO
Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro; e este será o seu nome, com o qual
Deus o chamará: O SENHOR JUSTIÇA NOSSA

3 OUTROS NOMES DO SENHOR _ também atribuídos ao Messias ( VT )
e ao Cordeiro ( NT )
3.1 Jz 13. 18 E o anjo do SENHOR lhe disse:
- Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é MARAVILHOSO ?
3.2 1Samuel 1.3 ...’ SENHOR dos Exércitos...’’ SENHOR dos Exércitos é o seu nome,
3.3 Isaías 7.14 Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal:
‘...a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel> Mt 1.21
3.4 Isaías 9.6 ‘...um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os
seus ombros, e Seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz
3.5 ‘...e o nome pelo qual Se chama é A Palavra de Deus ‘ Ap 19.13
‘no princípio era o Verbo,...estava com Deus...era Deus’ João 1.1-3
- e o Verbo se fez carne e habitou entre nós...
‘havendo Deus antigamente falado’ ...HOJE nos fala ‘pelo Filho’ Hb 1.1
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4 NOMES de DEUS ( como Ele é chamado nas Escrituras)
ELOHIM.... ADONAI..... JEOVÁ ( SENHOR) .... SENHOR DOS EXÉRCITOS... O ALTÍSSIMO
4.1 assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é SANTO ‘ Is
57.15
4.2

DEUS REVELA SEU NOME pessoal A MOISÉS ( como Deus Se chama) Ex 313
Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser:
O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me disserem:
Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU

.
- Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU ( YHVH) ...me enviou a vós
Sl 83. 18 Para que saibam que Tu, a quem só pertence o nome de SENHOR ( Jeová )
- és o Altíssimo sobre toda a terra
4.3 EU SOU...passou a ser forma verbal atribuída somente a Deus_ daí os judeus ficarem
furiosos quando Jesus dizia : EU SOU... a luz, o pão, a porta, a Ressurreição e a Vida, o
Caminho e a Verdade e a Vida, o Bom Pastor e a Videira verdadeira _ João .....

5- DEUS AGE POR AMOR DO SEU NOME
Sl 23 3
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu [nome]
Sl 25.11 Por amor do teu nome, SENHOR, perdoa a minha iniqüidade, pois é grande.
Sl 31. 3
Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza;
- assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me
54. 1 e 6 SALVA-ME, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder
Sl 79. 9
Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome;
- e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome
Sl 106. 8 Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido seu
poder
Sl 109. 21 Mas tu, ó DEUS o Senhor, trata comigo por amor do teu nome,
- porque a tua misericórdia é boa, livra-me...
Sl 111. 9
Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre;
- santo e tremendo é o seu [nome]
Sl 115. 1
NÃO a nós, SENHOR, não a nós,
- mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade
Sl 143.
Vivifica-me, ó SENHOR, por amor do teu nome;
- por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia.
Jeremias 14. 7 Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó SENHOR,
age por amor do teu nome; porque as nossas rebeldias se multiplicaram; contra ti
pecamos
6- O NOME DO SENHOR NÃO É PARA SER TOMADO EM VÃO
Ex 20. 7 Não tomarás o Nome do SENHOR teu Deus em vão;
- porque o SENHOR não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Pv 30. 9 Para que, porventura, estando farto não te negue, e venha a dizer: Quem é o
SENHOR? - ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão.

7- INVOCAR O NOME DO SENHOR
# Há os que invocam os nomes de seus ídolos ,os mortos e até mesmo demônios.
- Cristãos não têm o hábito de invocar o nome do Senhor,
mas , dizem: Meu Deus !!! em vão, a toda hora.
- Urge que se retome o hábito de invocar o nome do Senhor como forma de prestar-lhe culto
‘ a Sete também nasceu um filho; e chamou o seu [nome] Enos;
- então se começou a invocar o nome do SENHOR’ Gn 4. 26.
Gn 12.8 e edificou ali um altar ao SENHOR ( para sacrifício, como indicado em Gn 3.21)
( e confirmada a orientação em Ex 20. 24)
- e invocou o nome do SENHOR - Gn 13.4 21.33 26.25
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Ex 3. 15 E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O SENHOR Deus de
vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós;
este é meu [nome] eternamente, e este é meu memorial de geração em geração

Sl 18.3 Invocarei o nome do SENHOR, digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.
80.18 Assim nós não te viraremos as costas; guarda-nos em vida, e invocaremos o teu
nome
99. 6
Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu
nome,
116. 4 Então invoquei o Nome do SENHOR, dizendo: Ó SENHOR, livra a minha alma.
13
Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do SENHOR.
17
Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do SENHOR
Sl 105. 1 LOUVAI ao SENHOR, e invocai o seu Nome;
fazei conhecidas as suas obras entre os povos...
Isaías 12. 4
E direis naquele dia: Dai graças ao SENHOR, invocai o seu nome,
Lm 3. 55
Invoquei o teu [nome], SENHOR, desde a mais profunda masmorra.

SOBRE OUTROS NOMES...
1-

OS NOMES DOS DEUSES não devem ser mencionados
Sl 16. 4 As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro deus;
- eu não oferecerei as suas libações de sangue,
nem tomarei os seus nomes nos meus lábios.
Sl 44. 20 Se nós esquecemos o [nome] do nosso Deus > ERRO
- e estendemos as nossas mãos para um deus estranho,

2-

A IMPORTÃNCIA DO BOM NOME ( nome do justo e nome dos ímpios )
Pv 22.1 VALE mais ter um bom nome do que muitas riquezas;
- e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro
- mas O NOME DOS ÍMPIOS SERÁ DESARAIGADO
Sl 83. 4 Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação,
- nem haja mais memória do nome de Israel
( porque pecaram contra o Senhor, o inimigo prevaleceu )
Sl 109. 13 Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte
geração.
Pv 10. 7 A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá.

3- O NOME DAS ESTRELAS
Sl 147. 4 Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. –xaleluia

Fim da Rev. Importante saber...
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