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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 que vc afinal
aprendeu : captou, tomou para si conseguiu saber e fazer como devido sem o
instrutor ao seu lado.
Receba as repetições como 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
Pode ser um ‘trilho’ para obreiros leigos

01 VOCÊ AMA A DEUS ?
*O verdadeiro amor evidencia-se praticamente _ Rm 5.8
Deus prova Seu amor...em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores
*Outra prova de Seu amor são as Escrituras
Através da Bíblia, Deus Se revela- conta como Ele é, o que pensa e gosta, como age.
O verdadeiro amor requer reciprocidade
...Amor não correspondido faz sofrer tanto !
...Jesus disse em João 14.23 _ Se alguém Me ama, guardará Minha Palavra
*Como alguém pode guardar o que nem sequer se importou em tomar conhecimento ?
...A primeira prova de amor a Deus é ler a Bíblia.
... Ler só por ler ? Do tipo “entra por um ouvido sai pelo outro”?
...Como você se sente ao ser amado só por “obrigação” ?
Amor se ensina / se aprende –sabia ?
...Muitos não sabem expressar amor por não terem tido quem os ensinasse,
...Por não terem tido quem os amasse de verdade.
...Amor se ensina indo junto. Por exemplo:
...Amar é acompanhar o passo de uma criança, em vez de ir puxando-a pelo braço
Amor também é evidência entre cristãos ...
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Por isso, resolvemos ir junto com você, encaminhando-o pelas Escrituras, como um guia
turístico que_ ao levar em passeio por cavernas _vai direcionando a lanterna aos pontos mais
bonitos, interessantes ou importantes, de modo que, ao sair,
# o turista está maravilhado !
Venha “passear” conosco pela Bíblia, copiando ao menos um versículo por dia dos que
serão apresentados nos estudos que faremos juntos.
...Talvez, no começo, terá que prestar um pouco de atenção por estar “andando” onde
nunca esteve antes. Pode até ter passado por lá, mas ninguém o orientou, direcionando seu
olhar para as belezas escondidas. Um guia experiente sabe mostrar onde colocar o pé e em
que direção olhar para se obter o máximo daquele “passeio”.
# Depois de um tempo, com certeza, [ irá se maravilhar ! ]
Seguem versículos que serão os primeiros degraus de maravilhosa aventura através da Bíblia
_
> para ler e copiar um por dia. João 2. 5 , 2.22, 5.24, 6,68, 8.31-32, 8.37,
João 8. 47, 10. 27 – 28, 12.47-48, 14.21, 14.26, 15.7 e 20
***
Sugestão: copiar e recortar este Estudo 1,
- colar na folha à esquerda de um caderno espiral, “espetar” caneta no arame,
- deixar junto com a Bíblia em lugar à mão.
- Achar o livro na Bíblia e deixar um marcador à vista.
- Quanto mais facilitar, mais incentivo terá para criar o hábito de copiar, ao menos, um versículo
por dia: é evidência prática de estarmos colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida.#
FIM-1 AMA?

02

ACEITEI JESUS, PRONTO !

É assim com você ? Aceitou Jesus, foi batizado, freqüenta a igreja regularmente ..
- Pode ser que até já exerça um cargo ! PRONTO
É assim...? - fiz vestibular, passei ... PRONTO !
.......
. - já fiz a matrícula ... PRONTO !
...........
. - arranjei um emprego ... PRONTO !
.............
. - fui promovido ... PRONTO !
.............
- c a s e I [viva !] ... PRONTO !
# não é assim, não!
*Todas essas situações representam etapas vencidas, fatos consumados mas para terem sentido e representarem algo efetivo em nossas vidas,
requerem compromisso, fidelidade, adequar-se a elas, sem desistir.
*Implícita em cada uma dessas situações, há uma pergunta : ... e agora ?
* o verdadeiro filho de deus diz : aceitei Jesus... e agora ?
* Lá vão mais alguns “degraus” para prosseguirmos em conhecer o Senhor através de Sua
Palavra: Gálatas 1. 21 >Efésios 5.8 >Filipenses 1.2 > Colossenses 1.21 e 2.13,
Colossenses 3.1-2 e 5, 7-8, 9-10 e 12-14 >1 Pedro 2. 10 e 25 > 1 Pedro 4.3 e 7.
*Convém sempre ler o texto no seu contexto, isto é, ler umas linhas acima e outras abaixo das
referências indicadas para se ter noção correta do que o autor quis dizer. Copiar só as
palavras essenciais à idéia.#
FIM02 PRINTO

03 ACEITAR JESUS é ...
1- é ACEITAR OS TERMOS DE DEUS
1.1 O homem é pecador, portanto, eu sou pecador _ Rm 3.23, 10.18
_ Por pecador, entenda-se por RAÇA, como japonês, coreano. etc.
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_ RAÇA são traços característicos que passam de pais para filhos geneticamente.
_ Independe de posição social, cultura, religiosidade ou de suas ações
sejam elas boas ou más; exemplo:
- No Japão há o imperador _ rico, poderoso
Há os monges _ religiosos, cultos
Há as pessoas simples do povo.
Há os ninjas _treinados em artes marciais, muitas vezes, assassinos.
No entanto, todos são igualmente japoneses!
*Do mesmo modo, cada ser humano é pecador pois nasceu de pecadores, Gn 5.3.
‘Adão gerou... à sua imagem ( física) e semelhança...’ espiritual : separado de Deus
‘todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus’ Rm 3.23
Deus avisou sobre a conseqüência de agir contra a orientação de ‘não comer’
‘ certamente morrerás’ Gn 2.17
‘ a alma que pecar, essa morrerá’ Ezequiel 18.20
A Justiça e Santidade de Deus requerem a condenação de todo / cada pecador

1.2

*Assim, todos...
Estão sob a ira de Deus ( Jo 3.36) e caminham para a perdição, Mt 7.13

1.3

Só há salvação em Jesus At 4. 12

2- é CRER NO NOME DE JESUS _ João 1.12
2 .1 Senhor: o Soberano do Universo Hb 1.1-3
Autoridade para ser obedecida Rm 14. 9
2.2 Jesus : Mt 1. 21# é o nome da única pessoa, depois de Adão, que não pertenceu à
raça de pecadores pois foi gerado pelo próprio Deus- Seu Pai. Digamos que Maria foi a
primeira “barriga de aluguel”. Jesus precisava nascer de uma virgem para não ter
contaminação com a semente (o sêmen) de um pecador. Jesus era homem como Adão
antes da queda e viveu sem pecar_ Hb 4.15
2.3 Cristo: a) o Descendente prometido em Gn 3.15
.......... ......... b) que veio na plenitude do tempo Gl 4.4
.................... c) esmagar a cabeça da serpente Cl 2.15
3 é CRER NO SANGUE DE JESUS_ Rm 3.25
3.1 Todo Seu sangue caiu sobre a terra _ João 19.34
3.2 Perante Deus,o sangue clama! Gn 4.10, Hb 9.14, Rm 3.23 a Gn 2.17
3.3 Quanto mais o sangue do único homem sem pecado,indevidamente morto pois “a
morte é o salário, o que se recebe como combinado, pelo pecado
3.4 Jesus morreu como nosso substituto: João 1.29, Isaías 53.4-6,1Pedro 3.18
4 é CRER NA ESCRITURA , João 7.38
4.1 ‘Quem crê em mim, como diz a Escritura’ # não é crer em Jesus de qualquer jeito,
do seu jeito, muito menos do que dizem dele por aí. Precisa crer como diz a Escritura
4.2 As Escrituras são o recado de Deus à Humanidade escrito por vários homens
inspirados pelo Espírito Santo que está num livro chamado Bíblia , 2Tm 3.16
‘ Toda Escritura é divinamente [inspirada] e proveitosa para ensinar,
para repreender, para corrigir, para instruir em justiça..’
‘ a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens
da parte de Deus [falaram] movidos pelo Espírito Santo. 2Pe 1.21
4.3 Deus só tem compromisso com a Sua Palavra, Jr 1.12
‘diz o Senhor: Eu velo sobre a Minha palavra para a cumprir’
# o que Ele disse e mandou escrever para todas as épocas,
Ele certamente cumpre. Mas só que diz a Escritura
5- é DIZER PARA DEUS : _ Eu creio ... Eu quero... Mt 7.7
# o primeiro passo do andar na Luz, João 3.19-21,
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Momento a momento, falando a verdade para Deus. 1 Jo 1.7 #

fim 03 aceitar

04 NASCER DE DEUS (NVI )
1- é preciso nascer de Deus , João 3.3, 5, 7 (NVI)
Nascer independe de quem nasce.
• Nasce quem foi gerado fisicamente pelo homem, João 1.13
• Espiritualmente, quem nasce de Deus, tendo sido gerado de novo
• * pela Palavra 1 Pedro 1.23
• *pelo Espírito Santo João 3.3, 5, 7
2- Nascer é romper com ‘o mundo’ ( vida intra uterina) em que veio a existir
• O bebê já existia há nove meses antes... É criatura de Deus _ Sl 139.13
• As pessoas existem sem Deus Rm 3.23
• Mortas, no espírito, pois separadas de Deus, que é a Vida _ 1 João 5. 112
• Existem em trevas, pois separadas de Deus,que é a Luz _ João 1.4, 12. 46
3- Só quando alguém crê e aceita a Jesus, é feito filho de Deus, nasce de Deus _ João 1.12
• Já existia antes, mas sai do seu “mundo”, onde existia Is 49.9 a, 2 Co 5.17
* Paralelo com nascimento físico:
- sai do útero materno:
- rompe com o sistema que mantinha sua existência_ Rm 11.24 a, Sl 1.1
#é cortado o cordão umbilical, Ef 1.13
- o ar ‘inaugura’ os pulmões: entra o sopro da vida que aí fica até o último suspiro
# espiritualmente é selado com o Espírito Santo, como o ar inaugura os pulmões
Obs_ Antigamente, para oficializar algo, o rei carimbava seu anel sobre cera derretida
- pingada sobre o documento: era o selo do Rei .
Hoje, quando um documento é registrado em cartório, é negócio fechado, a posse é
garantida. Como o umbigo, quem 'nasce' de Deus tem... o Espírito Santo
- é ser lavado da sujeira que trouxe de seu antigo mundo _ Tito 3.5
- Como foi preciso limpar aquela “meleca” com a qual todo nenê nasce
NASCER ... como Jesus é Maravilhoso: falar tanto com apenas uma palavra!
'Deus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho... '
• Cl 1.13 #
FIM 04

05 CRISTÃO VERDADEIRO ?
A

_ NEM TODO ‘CRISTÃO’ FAZ PARTE DA IGREJA DE JESUS

A1 Nas igrejas, há crentes que não pertencem à Igreja de Jesus
1- joio no meio do trigo: enviados pelo inimigo, parece mas não é _Mt 13.25
2- ímpios : são religiosos, legalistas mas 'não dão a mínima' para a Palavra
desprezam a correção do Senhor, Sl 50.16>>
3- bastardos _ filhos fora da aliança : pela fé no sangue de Jesus' Hb 12.8
estão convencidos pela Palavra mas não convertidos a Jesus
4- falsos profetas _ fazem sinais e maravilhas mas são ímpios Mt 7.15-23
'por seus frutos os conhecereis'

A2- No cristão verdadeiro, há certas evidências que,
- principalmente os outros, notam :
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mudança evidente, Gl 1.23-24
motivação espiritual, 1 Ts 1.9
fruto do Espírito, Gl 5.22
testemunho eficaz, At 1.8
unidade e unanimidade entre irmãos, Jo 17.11,21,23
atrai os outros a Cristo, At 2.42,46-47

A3- Condições para ser cristão verdadeiro
3.1 Precisa se arrepender , Lc 15.17
# no original: ‘metanóia’ é mudar de mente, é ver como Deus vê
a) de seus pecados _ faz coisas não compatíveis com a justiça de Deus , Rm 3.23
b) de ser pecador : entende fazer parte da Humanidade decaída
e, como todos está sob a justa ira de Deus , João 3.36
c) é ficar triste por sua situação mesmo sem ter chegado ao fundo do poço.
- Não é remorso: raiva por ter dado errado, nem é medo das conseqüências
ruins.
3. 2_ Precisa se converter , Lc 15.18-21
a) É decidir mudar de rumo =' Vou ao Pai...'
b) É mudar mesmo - Levantou-se... foi
c) É confessar a Deus_ 'Sou pecador, pequei'
O resultado é mudança evidente, Gl 1.13
> ‘ produzí , pois, frutos dignos de arrependimento’ Mt 3.8
3. 3_ Precisa se decidir publicamente : oração da fé e ser batizado
O CRISTÃO VERDADEIR PASSOU POR UMA VERDADEIRA CONVERSÃO
explicada como segue
Obs: Há os que pensam ser crentes, estão nas igrejas mas não passaram por real
conversão
São os ímpios ( Sl 50.16-22) joio ( Mt13.25) bastardos ( Hb 12.8) falsos profetas Mt
7.21

B _ A VERDADEIRA CONVERSÃO TEM DOIS ASPECTOS :
como toda moeda, para ter valor, precisa estar cunhada dos dois lados: cara e coroa
> Também, a eletricidade só funciona havendo os pólos positivo e negativo

B 1 - Aceitar Jesus é agir do homem
é aceitar os termos de Deus de que
*Sou pecador, Rm 3.23, 10.18
* Estou sob a ira de Deus, João 3.36
* Caminho para a perdição, Mt 7.13
* Só Jesus pode me salvar, At 4.12
1.1 é crer ... na Palavra de Deus que é fiel para cumprir o que promete
1.2 é crer no Seu nome:
SENHOR = soberano do Universo, autoridade para ser obedecida_ Hb 1.1-3, Rm 14.9
JESUS = nome da pessoa sem pecado pois foi gerado por Deus;
( não é da raça de pecadores )
a pessoa que morreu indevidamente, pois morte é o salário do pecado _ Rm 6.23
# sendo salário = o que se combinou receber por se fazer tal coisa , Gn 2.17
a pessoa que assumiu morrer pelo meu pecado, levando sobre Si o meu castigo_
a pessoa que derramou Seu sangue todo : o preço do nosso resgate,
Jo 19.34, Isaías 53 1Pedro 1.18
CRISTO , o Descendente prometido em Gn 3.15, que,'na plenitude dos tempos'
veio esmagar a cabeça da serpente, Gl 4.4 (obra realizada na cruz, Cl 2.15)
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1.3 é crer no sangue de Jesus que faz Deus tornar-Se propício ao pecador
pois o sangue testifica : i) que o Substituto foi imolado no lugar do pecador
ii) que a Justiça de Deus foi satisfeita
iii) que o diabo foi derrotado, Cl 2.15
Princípio espiritual ( P ) ‘ o sangue derramado clama desde a terra’ Gn 4.10
‘ Jesus, o mediador de um novo pacto,
e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel ‘ Hb 12.24
A ressurreição de Jesus prova que o sacrifício vicário de Jesus foi aceito por Deus
- pelo fato de Jesus não ter pecado próprio : por isso a Morte não pôde retê-lO

1. 4 é dizer para Deus_ 'Eu quero...Eu creio ! O primeiro passo do Andar na Luz .
orei simplesmente: - 'Deus, faz de Jesus o meu Salvador'
Ele o fez, pois 'vela sobre Sua Palavra para a cumprir' Jr 1.12.
Depois, deu-me entendimento, pois está escrito :
Jr 33.3
'Clama a MIM e responder-te-ei, ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes'
É preciso reconhecer que não sabe para ser ensinado por Deus.
Ah! aos ‘ sabe-tudo’ Deus não fala nada pois eles não estão abertos ao aprendizado
1.5 é assumir essa decisão e posição diante de Deus e dos homens.
# é como casar ou assumir um cargo: ex: chefe de seção
> tem uma nova posição e tem de agir de acordo

B 2 _ Nascer de Deus é agir de Deus , 'nascer de Deus' Jo 3. 3, 5, 7 NVI
O nascer físico ilustra o nascer espiritual:
1 Sair daquele 'mundinho 'onde passamos a existir,único que conhecíamos
2 Romper com o sistema de vida do antigo 'mundo' Rm 11.24
3 Ser lavado da imundícia que trouxemos daquele 'mundo'
Maravilhoso Jesus que sabia usar as palavras de modo tão significativo, ao dizer tanto em uma
só palavra como NASCER ! Nascer de Deus é estar no mundo, sem ser do mundo , João
17.16

B 3- Revolução nas regiões celestiais
O que ocorreu nas regiões celestiais quando alguém aceitou Jesus/nasceu de Deus
?
01- Foi regenerado pela Palavra , Tg 1.18, 1 Pe 1.23
02- Foi justificado por Deus, Rm 5.1
# Antigamente, quando um aluno faltava, no dia seguinte, precisava levar para a
escola
- justificação do pai para poder entrar na classe! Cl 2.15 13?
03- Foi liberto do império das trevas / transportado para o Reino do Filho_
04- Foi vivificado , pois existir sem Deus é estar sem vida espiritual, Ef 2. 1, 5
05- Foi ‘cortado’ do natural zambuzeiro, Rm 11.24 a
06- Foi 'enxertado' na videira verdadeira, Rm 11.24 a
# para o que, foi preciso ser 'cortado' da árvore natural = como enxerto de plantas.
07- Foi remido fala de restituir: comprado para ser restaurado à sua herança, 1 Co 6.19 20
Obs: Para o judeu a figura do remidor era muito significativa, como exemplificada pela
figura de Boaz, o remido de Rute (Rute_cap 4) por certo preço, ela, uma gentia,sem
direito
a nada... foi restituída à herança da família na terra, ficando o remidor responsável por
suscitar descendência _ o que lhe garantiria a posse permanente da terra.
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08- Resgatado (1Pe 1.18 ) fala de tirar de sob a tirania do diabo
pelo sangue de Jesus, o preço pago por Deus para nos livrar do que nos prendia
09- Foi feitos filho de Deus , João 1.12

> pela fé no Seu nome, pela fé no Seu sangue,

10 - Foi selados pelo Espírito Santo , Ef 1.13 > que testifica ao nosso coração, Rm 8.15 b
# selo era marca feita sobre cera quente com anel imprimindo o brasão do dono.
Era a marca de posse legal, como hoje é lavrada a escritura no cartório.

C 1 _ Fatos espirituais decorrentes de ter sido feito filho de Deus
* Nome no livro da Vida, Ef Ap
* Pertence à família de Deus, Ef 2.14
* Leva o nome de Deus = da Silva, Ef 3.15
* Somos herdeiros, Rm 8.17
* Temos acesso ao Pai, Hb 10.19 Ef 2.18
* Estamos sob a disciplina do Pai, Hb 12.
* Estamos guardados pelo poder de Deus, 1 Pe 1.5
1- como filhos : espera-se que cresça e obedeça , 1 Pe 2.2 e 1.14
Será edificado : Ef 1.7 , e provado, 1 Pe 1.
Deus tem um plano para cada filho Seu:
um projeto de vida = obras boas , Ef 2.10
um propósito = formar a imagem de Jesus, Rm 8.28
uma vontade específica a todos: santificação > 1 Ts 4.3
> em tudo dar graças, 1 Ts 5.18
# Ler. Decorar ,Viver , 1 Tess 5.16-22
2 _ por causa desses fatos espirituais
2.1 é preciso adequar o modo de agir à nova posição
1- Transformai-vos pelo renovar da mente Rm 12.2
2- Fiquem firmes na liberdade, Gl 5.1 não é libertinagem da carne!
3- Ter andar digno da vocação Ef 4. 1
4- Ser imitadores de Deus Ef 5. 1
5- Portar-se dignamente cf o Evangelho, Fp 1.27
6- Andar dignamente diante do Senhor, Cl 1. 10
7- Buscar as coisas lá do alto, Cl 3.1
8- Pensar nas coisas de cima,
9- Ser irrepreensíveis / sinceros Fp 2.15
> Como recebestes de que maneira convém andar e agradar a Deus,
10 - Assim andai para que possais progredir cada vez mais, 1Ts 4. 1
11 Não vos movais facilmente... 2 Ts 2. 2
> Escrevo-te ... para que:
12 Saibas como convém andar na casa de Deus, 1Tm 3.15
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 - Acertar o passado, Filemon
2.2- Observar instruções gerais dadas nas cartas de Tiago, Pedro, Judas e João
Dar ouvidos às advertências de Jesus nas cartas às sete igrejas de Apocalipse 2 e 3
2.3- Essas instruções constituem o GABARITO de Deus para o verdadeiro cristão, pelo qual
se confere e verifica se as opções foram corretas, como quando se confere as opções
do Vestibular com o Gabarito publicado no dia seguinte.
3 _ Ah! seria muito bom... se depois de ter feito uma prova,
fosse possível acertar nossas opções com as do Gabarito...
Exatamente para isso é que temos e precisamos ler as Escrituras!
Um dia, todos iremos comparecer diante do Tribunal de Cristo , 1 Co 3.11-15
- para avaliação de nossas escolhas e receber galardão
( ver parábola dos Talentos_ Mt 25.14 )
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*Galardão, não serão 'estrelinhas' para dizer que somos melhores do que os outros, mas _
de acordo com a avaliação de nosso desempenho nos negócios do Reino durante a vida na
terra, teremos responsabilidades no Milênio, ao reinarmos com Jesus. Nossa vida aqui, não é a
definitiva, é rascunho do que vamos ser no Milênio
# Na escola, fazíamos desenhos à lápis; depois, era preciso passar tinta Nankin-_ um traço
fino e seguro sobre o melhor traçado. Enfim, passava-se borracha em todo o desenho, ficando
só o traçado bom, a Nankim ! Não se preocupe com os 'traços' incertos de sua vida.
*Seremos 'passados a limpo' para o Milênio. É PRECISO LER A BÍBLIA ! N

DI

CAP 05 VERDD

06 AOS BATIZANDOS
Quando uma pessoa aceita Jesus é momento de alegria para todo o corpo de Cristo
espalhado pela face da Terra pois ele tem eterno peso de glória, sendo a decisão mais
importante que um ser humano pode fazer e que baliza ( serve de sinal como um farol) toda a
nossa existência.
Há festa nos Céus quando isso acontece : anjos celebram conosco. Digo-vos que ...
haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove
justos que não necessitam de arrependimento” Lc 15.7
Mas afinal,
> o que significa aceitar a JESUS como Senhor e Salvador de nossas vidas?
Resposta a essa pergunta se encontra por meio do estudo da Palavra, que nos liberta de
todos os conceitos errôneos que recebemos através de diversas fontes através a vida.
Continuaremos a aprender cada vez mais sobre tal significado enquanto vivermos.
> Ser cristão é MODO NOVO de viver e amar como na família: filhos, cônjuges,pais,
- cidadãos, irmãos, amigos, chefes/ subordinados…
Em síntese, ir adequando seu viver às diretrizes da Bíblia ( ex: com vimos em Romanos)
SER SALVO é VOLTAR... A SER UNIDO A DEUS
De todas as religiões, somente DEUS nos permite chamá-lo de PAI, João 1:12
'Vede que grande amor tem nos concedido o PAI, a ponto de sermos chamados filhos de
DEUS;
- e, de fato, somos FILHOS DE DEUS' I João 3:1:
- JESUS nos ensina a orar: 'PAI nosso…' Mateus 6:9,
Sejam bem-vindos de volta ao Pai, de volta ao lar.
Essa decisão leva ao Caminho (Jesus) que nos leva a Deus (santificação).
Leva a passarmos a aprender a ser pequenos Cristos (cristãos).
Passo-a-passo:
1 - Criados por Deus, sem pecado ( Gn 1.27 + 2.17) foi dado o livre arbítrio
colocado em situação de escolha
advertido da conseqüência: morrer
2 - Sob a influência do diabo incorporado na serpente
- houve a escolha de Conhecer o Bem e o Mal
- imediatamente se separaram de Deus ( morte espiritual )
- passaram a ser servos do diabo, ler Rom 6.16
pois o constituíram ’ príncipe deste mundo, Jo 12.31.14.30 e 16.11
‘ o mundo jaz( permanece separado de Deus) no maligno’ 1 Jo 5.19
# Essa ocorrência é chamada de a Queda da Humanidade no Jardim do Éden Gn 3
3- Depois, todos nasceram separadso de Deus: com a mesma natureza espiritual de Adão:
Por isso, a tendência natura é agir contra as diretrizes de Deus: isso é pecar. Rom 3:23
- Desobedecemos, nos rebelamos, nos afastamos do nosso Criador e Pai.
- Merecemos ficar separados de Deus: a morte eterna , João 3.36 e Rm.6:23
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4- DEUS, com amor constrangedor (ágape, incondicional – João 3:16), imerecido ( pela
graça
e incompreensível, nos envia seu Filho para morrer por nós na cruz , Rm.5:8; 1 Pe.2:24
pois ‘o salário (o combinado a receber)
do pecado (o agir fora da orientação de Deus) é a morte .
5- Por não ter pecado próprio, Jesus pôde assumir nossa culpa e receber nosso castigo
:
nos resgatar (Mateus 20:28), cumprir a Justiça de Deus (único sacrifício que poderia apagar
nossa ofensa e rebelião – I Jo. 2:2) - e, assim podermos ser religados a Deus (religare =
religião)
5.1-Crer nesse sacrifício de amor gera arrependimento e conversão (muda de direção,
180º.),
- Confessa pecados que são perdoados / apagados ( 1 João 1: 9)
- Justificado e religado a Deus, passa a ter vida eterna.
- Temos aliança com Deus pela fé no sangue de Jesus
- Volta a se relacionar diretamente com Deus por meio de Jesus Cristo, o Senhor.
- Confessa com a boca e publicamente pelo batismo, Rm.10:9;13
5.2- Essa nova aliança é selada ( marca indelével em nosso espírito ) Efésios 1:13 _ com o
Espírito Santo que vem habitar no convertido / salvo passando a agir do seguinte modo :
- convence do erro (João 16:8-11), batiza (1Co. 12:13), intercede por nós (Rm.8:26; Ef.
6:18),
- habita em nós (I Co. 6:19), ensina e faz lembrar ( Jo. 16:12-15), inspira, guia (Rm.8:14),
- testifica em nosso espírito (Rm. 8:16), faz-nos testemunhas de Jesus ( Atos 1.8)
- dá poder espiritual (At.1:8), dons (I Co.12), fruto (Gálatas 5:22,23), consola (Jo.14:16)
Ah! é impossível viver a vida cristã a não ser no poder do Espírito Santo : Rm 8.8
‘os que estão na carne ( agem movidos pela natureza decaída) não podem agradar a Deus’
5.3- Tem seu nome está escrito no Livro da Vida, Ap.3:5
5.4- Jesus, agora à direita do PAI e em nossos corações:
- intercede por nós, Hb 7.25
- socorre ao sermos tentados, Hb 2.18, Hb 4.15 e 1Co 10.13 Tg 1.13-14
- voltará nas nuvens para buscar os salvos, 1 Tess 4.16
# e estaremos com Jesus para sempre: certeza de vida eterna
5.5 Depois, Jesus virá com grande glória e poder para julgar as Nações,Zac 14.12
para implantar o Milênio, Ap 20.1-6
- quando reinaremos com Cristo

07 SABENDO COMO FUNCIONA...
Ao comprarmos algum aparelho costuma vir junto um livreto:MANUAL DE INSTRUÇÕES’
explicando como usar e obter o melhor rendimento daquela aquisição, tomando as devidas
precauções para não danificá-lo.
Acontece muitas vezes: ler as palavras e não saber aplicá-las.A pessoa fica frustrada:
disseram ser tão maravilhoso, e a gente não sabe usar ! preciso parar, ‘mergulhar’na
linguagem do folheto e conferir com o aparelho.
ao saber COMO FUNCIONA, que alegria, afinal !
Com os FATOS ESPIRITUAIS e a SALVAÇÃO, acontece o mesmo...
1- Como funciona o relacionamento de Deus com o homem?
1.1 com base na Palavra , como qualquer outro relacionamento.
É preciso haver DIÁLOGO: falar e saber que será ouvido
DAR ATENÇÃO: parar para ouvir, olhar para o outro.
# Como vai seu relacionamento pessoal com Deus?
Ou ser cristão é mera formalidade, para você...
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1.2 com base no AMOR , Dt 6.5-6
‘Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração( espírito) toda tua alma (psiquê) , de
todo
o teu poder / força ( físico) . E estas palavras que hoje te ordena estarão no teu coração’
( P ) guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida’ Pv 4.23
1.3 com base na FÉ Hb 11.6
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se
aproxima
- de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.
# Se não for assim, não funciona...e não se usufrui de nossa aliança com Deus .
No Manual de Instruções, lido com atenção,
- também se sabe como se conserta eventuais defeitos para voltar a funcionar bem.
2- Como funciona o ser humano ?
A queda do homem afetou toda a criação, até mesmo certas características genéticas: o
homem passou a ser RAÇA DE PECADORES. Ninguém precisa ensinar egocentrismo,
raiva, birra e rebeldia: o nenezinho desde que nasce já demonstra tais tendências.
Em outras palavras: a configuração do homem é PECAR, sendo pecado a maneira de
ser e de agir que o mantém afastado de Deus. Tudo o que o homem faz naturalmente é
pecado.
*Toda ação da natureza decaída: ‘até a lavoura dos ímpios é pecado’ Pv 21.4 Ler Sl 50.16-22
3- Como funciona a salvação?
Jesus, como homem sem ser pecador, sofreu todo tipo de tentação: vivenciou todas as
possibilidades de agir fora da dependência e contrário à Palavra de Deus, mas não o fez.
# GRAÇAS A DEUS !!!
Jesus sabe como não pecar. Também assumiu nossa culpa, levou nosso castigo para nos
JUSTIFICAR , nos isentando (como no IR) de pagar pelo nosso pecado , Rm 5.1
Jesus trouxe a possibilidade do homem ser re-configurado, agora, nos padrões de Deus.
“a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte” Rm 8.2
# com o as leis da aerodinâmica livram da força da gravidade _ e o avião VOA !
4- Como funciona essa salvação para mim ?
4 .1 reconhecer: - ‘De fato, só faço pecar...e tudo o que faço naturalmente é pecado ‘
4 .2 aceitar os termos de Deus: estou naturalmente perdido, Jo 3.36
posso ser salvo em cristo, Jo 5.24, At 4.12
4 .3 crer na Palavra de Deus e pedir para ser salvo, , Mt 7.7 Ap 3.20
Jesus morreu por todos, mas só é salvo quem crê e PEDE!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aceite Jesus, PRONTO !
NÂO ! você foi apenas (?) JUSTIFICADO perante a Deus.
NASCEU DE NOVO: mudou de sistema de vida
Está livre da condenação de ser um pecador
Recebeu uma nova identidade, nova posição nas régios celestes
Mas, há um longo caminho pela frente.
Então, é melhor dizer: Aceitei Jesus, E AGORA?
O nascimento físico dá início a um processo que dura a vida toda
Espiritualmente, também: é o processo de santificação:
processo de cada um decidir se deixar re-configurar nos padrões de Deus
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 Como funciona a santificação? ‘como recebestes a Cristo, assim andai nele ’ Col 2.6
Por não entender, nem dar início ao processo de santificação desconhecendo ser
essencial ao desenvolver da vida cristão, a maioria dos cristãos fica frustrada ( e não o
confessa! )
*A Bíblia conta tudo, diretinho, o que precisamos saber. ‘como recebestes a Cristo,.anda nEle ‘
> simples assim.
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- Conectados a Deus, pela fé no nome de Jesus e pelo sangue de Jesus,
- Selados com o Espírito Santo: dinamus, a fonte de energia que nos conecta a Deus
- É preciso INICIAR ...dando uma série de comandos (ordens)
# O problema é que, não sendo máquina, o homem se rebela, não entende a
necessidade
de aceitar ser reconfigurado ... E volta à antiga configuração não compatível com
Deus.
Aí começam os problemas, as frustrações, as incoerências: tendo mudado a placa para
programa de última geração, todo o potencial fica inútil, pois só se usa a configuração anterior.
Solução : entender que precisa aprender a usar os novos recursos. Deixar velho hábitos (é
muito difícil , eu sei ! ) e se disciplinar para fazer de acordo com o novo programa.
# aos pouco, irá se habituando e agirá sem perceber.
Obs: esse desconfigurar e re-configurar dura a vida toda.
Acontece à medida em que novas necessidades vão surgindo,
- sendo aplicadas às áreas em que são solicitados novos recursos.
6- Como funciona o ‘novo programa’ ?
- é preciso ir lendo no Manual de instruções, buscando resposta à medida em que as
necessidades aparecem: “apresentai os vossos corpos...que é o vosso culto racional, Rm 12.2
para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de
Deus”
UM detalhe muito importante: é preciso manter-se conectado com a fonte de energia,
pois quando se desliga, volta à configuração antiga e perde-se todo o trabalho
# já aconteceu com você ????
7- Como manter-se conectado, sem nunca deixar cair a ‘energia’?
Andando na luz, falando a verdade momento a momento, para Deus.
Jo 3.21, Sl 51.6 1Jo 1.7,9 Gl 5.25-26, Ef 4.30-32 Ef 5.18-22 1 Ts 5.19

Conclusão : Não resolve nada ficar frustrado e querer arranjar soluções desgastantes
- se não aprender a usar o programa adequadamente
Hoje, com naturalidade, a gente se submete aos caprichos dos fazedores de novos
programas e fica um ‘isso pode’... e ‘aquilo não pode...’ : é isso aí, goste ou não
Quando Deus diz, a gente se rebela, questiona, reclama, faz um baita auê...
Antes de tudo, o cristão precisa aprender a andar com Deus nos moldes de Deus,
# como se acerta o passo ao andar de braço dado com alguém

Adequar-se a andar com Deus envolve :
1- passar a saber como funciona,.. a razão deste artigo
2- detectar os ‘defeitos’ : isso é com você sob a direção do Espírito Santo
3- levar ao ‘técnico’ Jesus que sabe como ‘deletar a configuração ‘antiga,
- re-configurando -a nos padrões de Deus.
E tudo fica suave de se viver....
- Pela graça de Deus, 1 Co 12.9
- Sob a perspectiva de Deus, já não mais desfocada pelo pecado,
- pode-se apreciar a vida, e o casamento, o trabalho, tudo ... pois está escrito: 1Tm 6.17
Deus...abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos’
> O cristão usufrui de alegria e prazer de viver -x- fim
- Pelo poder do Espírito Santo, Ef 1.19 > Ef 6.10
fim 07 funciona

fim rv ama a deus
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