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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 você,  

afinal,  aprendeu ? Captou, tomou para si ,  conseguiu saber e fazer como devido ‘sem 

pensar’ _  sem  estar o instrutor ao seu lado?    
 

Receba as repetições como  velhas amigas que o colocam e o mantém no trilho 

certo. & feche os olhos: se já sabe dizer o texto de cor,  terá fluência para testemunhar   
 

 Cada esquema pode ser considerado em separado, ser impresso e servir de base a 

uma aula. Serve de ‘trilho’  a obreiros leigos, e também  ser dado a discipulandos para 

copiar referências  em casa.  

http://www.novasperolas.com.br/
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 >  Não convém fazer leitura corrida, a não ser para conhecimento do texto   

>  Convém considerar  um esquema a cada semana  para dar tempo de copiar e 

meditar nas referências,  ‘digerindo’ bem as idéias e fatos  espirituais apresentados. 

01    EVANGELISMO _ O QUE DIZER ?  
 

Situação: uma moça com câncer, em fase já bem adiantada, aceita Jesus: 
                           - e a família como fica?  

Às vezes, imprimir e dar uma mensagem dizendo:  
  - ’ Imprimi de um site’ ,  facilita as coisas.  

 
Eis resumo do básico a ser explicado sobre a salvação  
 
1-  DEUS CRIOU  'TUDO DE BOM'  Gn 1.31  
      - mas o homem   escolheu  conhecer o Bem e o Mal,  
      - apesar de advertido quanto às conseqüências, que era morrer , sendo que  

        Morte significa separação: a pessoa morre quando a parte espiritual se   
          separa do corpo por falência do físico, mas a pessoa continua a mesma,   
          apenas passa a existir  na dimensão espiritual. No caso do ocorrido no  
          éden, pode ser entendido assim:  dele não coma, pois no dia em que dele  
           comeres,certamente vai se separar de Mim’   Gn 2.17 

 
2-  JESUS,VEIO COMO HOMEM,  mas não era da raça de pecadores  
           (Jesus foi gerado por Deus fora do útero de Maria, Salmo 2.   ) 
  

 2. 1 -   viveu sua vida toda sem ter pecado  
 
2.2   Na cruz, o justo juízo de Deus caiu sobre a Humanidade pecadora 
representada por  Jesus  que  pôde Se oferecer para morrer em lugar do 
pecador, por não ter pecado próprio.  
 
2.3  Ressuscitou, pois a Morte não pôde reter Jesus que não tinha pecado 
próprio, pois...  Morte é  salário ( o combinado a receber)  
                         - pelo pecado  Gn 2.17 Rm 6.23  
                        &  sendo  pecado   a transgressão da Lei de Deus:  
                            > quem nunca mentiu, cobiçou algo , nem foi rebelde ?   

 
3-  JESUS MORREU POR TODOS, 
      MAS CADA UM PRECISA CRER E RECEBER JESUS   
       como seu Salvador  pessoal e Senhor,   João 1.12 
       
     A seguir, precisa receber cuidados especiais ( nenê não se alimenta  sozinho) 
                  -  precisa crescer, se fortalecer para vir a ser útil no Reino de Deus  
 
4-  AO RECEBER JESUS, A PESSOA É RELIGADA A DEUS:  
     ’ Deus que nos reconciliou consigo  mesmo por Cristo, 
       >  e nos confiou o ministério da  reconciliação’    2Co 5.18  
       >   ‘vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante (Deus)    
             vos apresentar   santos, sem defeito e irrepreensíveis ’ Cl 1.22  
 
5-  ‘PELO QUE, SE ALGUÉM ESTÁ EM CRISTO, NOVA CRIATURA é 
     -  as coisas velhas já passaram;   eis que tudo se fez novo’ 2Co 5.17  
     - por isso se diz que   - quem aceita Jesus ‘nasceu de Deus:  é nova criatura !  
           -  Deus vê o convertido como NÂO tendo pecado,  
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pois seus  pecados foram quitados  diante de Deus pela morte substitutiva de Jesus na 
cruz :   Àquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós;  
             -  para que (em Jesus)   fôssemos feitos justiça de Deus’ 2Co 5.21  
 
 
6-  SALVOS DA CONDENAÇÃO DE EXISTIR  SEPARADOS  DE  DEUS, 
                     > por toda a Eternidade  João 3.36,  5.24  
 
       -  justificação  é  fato espiritual,  jurídico, diante de Deus , Rm 5.1  
        
       -  Mas o fato natural é que ,  apesar de remidos pela graça de Deus, pela fé em 
Jesus,  todavia, não estamos isentos da  condição de pecadores, Rm 7.14 
 
          > ‘ miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte? 
          
       - Também não ficamos isentos das condições naturais do mundo,    João 16.33 
          >  ‘ no mundo tereis aflições mas tende bom ânimo, Eu venci o mundo ’  
   
* O novo nascido, agora filho de Deus, entra em processo de santificação do Espírito:  
                -  A renovação da mente pelo culto racional, Rm 12.1-2  
  
> Santificação: nada mais é do que: separa-se do pecado, separar-se PARA Deus  
 
7-  NO TEMPO DETERMINADO POR DEUS, MESMO O CRISTÃO VEM A FALECER  
 
    ‘ aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo’ Hb 9.27  
        ‘Os meus dias estão nas tuas mãos...’  Sl 31.15  e  Ec 3.1-2 
        ‘há tempo para todo propósito debaixo do céu.  
         Há tempo de nascer, e tempo de morrer’  

• só que _ ao  morrer,  o cristão   é ‘promovido’ à glória de Deus  !  
                 - Jesus disse ao ladrão na cruz que crera nEle: Lc 23.43 
                    > ‘ Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso’.  

▪ -  é a grande diferença entre o filho de Deus  
o e os outros homens_ criaturas de Deus  

•  é  o grande consolo aos filhos de Deus que perdem seus entes 
queridos:   saber com certeza que estão com Jesus,  

o  na glória de Deus !   

•  Ainda há mais:  

•  tem a certeza ( fé _ Hb 11.1 e 6) d e que esse seu corpo, 1Ts 4.13-18  

• irá ressuscitar glorificado quando Jesus vier nas nuvens, buscar Sua Igreja !  
 
*Princípio espiritual fundamental explicado por Jesus, (João 12.24) 

 ‘ em verdade vos digo:  Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só;  
>    mas se morrer, dá muito fruto’ 

 
 

Obs: Quem sabe Deus planejou que aquele parente enfermo que 
aceitou Jesus , além de ir a Deus, seja o instrumento que dará muito 
fruto para o Reino de Deus através da salvação de toda sua família _ 
que talvez... nem ele, nem os outros, se achegassem a Deus, não 
fosse essa dolorosa situação. Atendendo a uma situação em especial 
serve de esquema básico a todos. 
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02   ABORDAGEM EVANGELÍSTICA  
 

( trabalho do seminário)  

 
1o. passo   HÁ UM DEUS,SOBERANO,CRIADOR:  
                  que ama Suas criaturas, deseja ter comunhão com elas. 
  
2o. passo  NO CORAÇÃO DO SER HUMANO UM VAZIO que só Deus preenche 
                  há uma busca a esse Ser superior   Por isso, há tantas religiões, filosofias,  
                 -  empenho em boas obras. Mas, sempre  fica a sensação de faltar algo,  
                                       > o que leva muitos ao ceticismo e ateísmo.  
3o. passo   Por que ?  
                  HÁ UM ABISMO QUE NOS SEPARA DE DEUS  Lucas 16  
                                Parábola do  rico e o Lázaro  

Ao dar ouvidos e obedecer à serpente, o ser humano se tornou raça de pecadores.  
Ser pecador é RAÇA . Explico: existe japonês Imperador, monges, pessoas 
simples do povo, e ninjas assassinos. 
> Não importa como agem, são todos japoneses.  
                                               Assim, todos somos pecadores !  
 

4o passo  POR SER IMPOSSÍVEL AO HOMEM ALCANÇÁ-LO,   
                  Deus cobriu a distância que nos separa dEle:  
                  
                 a) Enviando Jesus, Seu Filho: _ Santo, pois é Deus em Seu espírito  
                                                                  -  Perfeitamente humano em Seu físico 
                  
                b) Tentado em tudo, como homem, Hb 4.15 , 2.18  
                                    Jesus sempre escolheu fazer a vontade de Deus, João 8.29 
                  
                c) Não tendo pecado próprio, não merecia morrer Gn 2.17 ,  Rm 6.23                             
                               
Morte é  o salário que foi estipulado receber ao se transgredir a orientação de Deus 
 
5o passo    JESUS, SE OFERECEU  PARA CUMPRIR O PLANO DE DEUS. 
  
                a)  Jesus, o Único que poderia salvar o homem, 
                                   >  Se ofereceu  para restaurar  a comunhão com Deus  
                 
                b) Jesus assumiu nossa culpa e levou nosso castigo,  Isaías  53 

 
                c ) Não tinha pecado próprio   Hb 4.15  
 
6o passo   JESUS FOI CRUCIFICADO  e MORREU  DE FATO. 
                         -  Mas não permaneceu morto, Ele ressuscitou . 
                a)  Foi elevado aos céus, onde está vivo. 
 
                b)  Assentado à destra da Majestade nas alturas,  
 
                c)  Prepara lugar aos que crêem e aceitam para si a morte- substitutiva de    
                    - Jesus, para serem isentos (como no Imposto de Renda)  
                                                     da condenação do  pecado: não precisa pagar!  
 
Jesus morreu por todos, mas a opção é de cada um! Você escolhe: 
               a) Pode continuar buscando, sem ter certeza de chegar lá  
               b)  Ou escolhe Jesus, que disse:  João 14.6 
          ’Eu sou o Caminho, a verdade e a Vida. ninguém vem ao Pai senão por MIM’  
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Obs.:  Sem Jesus ninguém tem acesso ao Pai, assim como sem a senha correta não 
se tem acesso ao programa do computador ou ao seu próprio dinheiro no banco.  
      
          - Toda senha tem momento definido e decisivo em que é implantada, que é 
          >feito quando você crê e entrega a vida aos cuidados de Jesus, pedindo: 
                   “Creio em Jesus e quero que Ele seja meu Salvador e Senhor. 
                          Entra em meu coração, cuida de minha vida. “ 
     
        c ) Quer fazê-lo AGORA? Repita comigo:... E a pessoa repete a oração supra. 
 
 
7o passo   COM UMA SIMPLES ORAÇÃO,  DÁ  PASSO DECISIVO : 
                 - escolhe  e aceita   Jesus como  seu  Senhor e  Salvador.  
 
*Mas é  o 1o passo de uma nova vida, 
                -  como quando se entra na Faculdade, arranja emprego ou casa.. 
 
 *É  preciso dar continuidade a essa decisão, cada dia, comparecendo às aulas, indo  
trabalhar e vivendo com o cônjuge até que a morte os separe.  
 
*Como se faz   isso  em relação a Jesus?  
                 >  Lendo a Bíblia.  
                                  Pela Bíblia, Deus fala ao nosso coração: 
                                   > orienta, consola, corrige, dá entendimento 
                 >  Orando .  
                                 Orar é falar com Deus, conta toda a verdade que há no coração. 
                     
                > Cuidando para não entristecer o Espírito Santo, Ef 4.30 -32  
                                             Ser renovadamente cheio do Espírito, Ef 5.18-21 
                   Assim, percebe-se, na prática, a comunhão com Deus restaurada 
                              > E temos paz, como nada e ninguém pode nos conceder.  
 

Conclusão:  
 

Considerando algumas possibilidades:  
 

1-  Se não aceitou, dizer: 
* Leve com você esse esquema. 

• _ Tem bíblia? Procure e copie os textos, lendo contexto.  

• _ Ler João cap 3 várias vezes, pedindo que Deus o ilumine.  

• _ Pode ler um Salmo por dia  
                                                   i) anotar o o que chama sua atenção. 

ii)  anotar  o que o Senhor é... ou faz.* 
- A qualquer momento, você pode , mesmo sozinho,  
              - pedir a Jesus para ser Seu Salvador e Senhor.  
                 &  como eu o fiz um dia, sozinha, em meu quarto, mas perante Deus! 

 

2- Se aceitou, dizer:  
_ Agora começa sua vida com Deus.Como um recém nascido você precisa de 
cuidados, aconchego e muita “mamadeira” da Palavra. Gostaríamos ajudá-lo 
nesta fase, convidando a participar de nossas reuniões ... (Já ter levado m cartão 
com  endereço, horário, telefone)  Pegar os dados do recém convertido.  
* Se preferir, marcar discipulado pessoal. Por escrito: dia, hora, local, fone ...  

 

3- Havendo ocasião 
 Deus deixou na Bíblia tudo o que o homem precisa saber sobre as coisas espirituais 
que nossos sentidos naturais não são capazes de perceber (podemos ser enganados)   
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*Deus fala a Verdade sobre os fatos espirituais que nos dizem  respeito 
                            (não tudo o que existe)  para nossa proteção, está escrito:    
                                      ‘as coisas ocultas são do Senhor,    Dt 29.29    
 Não é para  ir  xeretar lá !  -x-  

03    Você vale mais do que o mundo todo    

Compartilho  idéias  de  interessante  devocional:  

Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?' Mt 16. 26  
 
Um deles é Naamã (2 Reis 5) 
                                tinha tudo o que se poderia querer, humanamente falando, 
                                - mas estava leproso  
 
Outro, é o cego Bartimeu (Marcos 10:46) não tinha nada, e ainda não podia ver  
 ( o que talvez lhe desse condições de conseguir bens materiais com dignidade )  
 
Ambos na mesma condição : ‘pobres’:  seus recursos eram insuficientes  
                                               - para conseguir o que precisavam e desejavam  
 
Só Jesus dá  (impossível adquirir)  chance de escapar da terrível condenação de 
existir para sempre separados de Deus, apenas por termos nascido de pecadores, 
       
 &  pela Queda, a Humanidade passou a ser raça de pecadores. Ser pecador faz 
parte da natureza humana assim como trazemos os traços físicos da raça de nosso 
pai, sejam de que raça forem:   japoneses, negros, índios, brancos... 

URGE 'cair a ficha' de que importa mesmo : não é o que se faz, 
                                                                         mas, sim, o que se crê  
             

 Ainda agora o diabo age sempre da mesma forma: 
 

       -  desvia a atenção do importante que não se vê , o ETERNO  
              > para o que se vê:  ‘vendo a mulher...’  Gn 3.6   
 

       -  usa forma atrativa para captar nossa atenção  
 

      -   sugestiona com argumentos que parecem certos, verdadeiros  
 

 *Acontece que todas as obras estão destinadas ao fogo: 
 

‘ Virá, pois, como ladrão o dia  do Senhor, no qual os céus passarão com grande 
estrondo, e os  elementos , ardendo,  se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, 
serão descobertas’  2 Pedro  3.10  
 

Em  geral, há duas possibilidades , João 3.36 b 
 
A )   O que não crê no Filho ( se mantém rebelde) não verá a vida,  
        - mas sobre ele permanece a ira de Deus’  
 

B )  Quem crê no Filho tem a vida eterna; João 3.36 a  
      ‘ Quem crê em Mim, como diz a Escritura ,... João 7.38   
      &  não  é de qualquer jeito, do que se ouviu dizer, nem do seu jeito (o que você 
acha)   -  é  crer ‘como diz a Escritura ‘. Então, precisa ler a Bíblia buscando         
            -  revelação de Deus para conhecer Jesus cada vez em maior profundidade,  
                > todas Suas múltiplas facetas : isso vai levar toda a Eternidade. 
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Enfim,  
‘a todos quantos o receberam  deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ; 
                a saber, aos que crêem no Seu nome .’  
 

* Eis a mensagem do nome Senhor  Jesus Cristo  
 
* Senhor _ soberano do Universo, Mt 28.18, Fp 2.5-9 
               ‘morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos ‘  Rm 14.9  
 

* Jesus _ nome da pessoa, Hb 2.14 
                 cujo sangue inocente foi o preço do resgate de todo aquele que crê  
 

*Cristo_ o Descendente da linhagem da promessa  de Gn 3.15 
               - que ‘esmagou a cabeça da serpente ‘ ao morrer na cruz,  Cl 2.15  
                o Messias, da linhagem real, Mt 1  
                                   'filho de Davi' com direito legal ao trono de Israel  

 > Você crê nesse Jesus? Como é o Jesus que você crê?  &  

04      CHAMADOS A EVANGELIZAR    
 

SIM,  MAS   QUEM  ESTÁ  EM  CONDIÇÕES  DE EVANGELIZAR?  

  

*Os discípulos haviam passado três anos junto a Jesus   

 > mas ainda precisaram esperar a descida do Espírito Santo,  ,Atos 2  

 > até estarem habilitados a obedecer à ordem:  `Indo...fazei discípulos, Mt 28.19 

> e cumprir  o plano de vida de Jesus para eles: ‘sereis Minhas testemunhas  At 1.8    

            

           *   Tudo o que esta escrito na Bíblia ‘para nosso ensino foi escrito, Rm 15.4 

           *  Todo o Velho Testamento é uma grande ilustração de fatos espirituais.  

             >  Mostra a  libertação do povo do Egito até à conquista de Canaã, em paralelo  

           com a salvação pelo sangue de Jesus até o arrebatamento, na vida do cristão.        

                                       &  ver Vida Cristã Progressiva,  

           > Também apresenta  Princípios de Vida Vitoriosa 

                                      &  nas batalhas de  conquista ao inimigo.  

1- CONDIÇÃO PARA ENTRAR NO TABERNÁCULO: 

     >  cada dia, lavar-se na bacia de cobre, 

                          feita dos  espelhos das mulheres, não por acaso. Ex 30.17-31, 38.8  

       Ensino:  antes de ir servir ao Senhor, é preciso  

                      1.1  inclinar-se a fim de... > deixar o orgulho, a auto-suficiência 

                      1.2   ver  a si mesmo  como realmente é... (bacia de espelhos ) 

                      1.3   lavar-se - em água limpa: conferir com a Palavra  : 

                                          -   mãos > suas  atitudes   

                                          -   pés    >  seus caminhos: como andamos   
 

* Não é possível servir ao Senhor sem atender tais  condições: ‘quanto mais o 

sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,  

purificará  das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? ‘  

 Hb 9.14 
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*ANUNCIANDO A VINDA DE JESUS, ZACARIAS DISSE:  Lucas  1. 74 -75 

     1.1 livres da mão de inimigos... O adorássemos / O serviríamos 

          & impossível adorar / servir ao Senhor com algum rabicho enroscado no inimigo 

      1.2 sem temor :   só não teme, quem não deve!   

                                 Também, o medo é sentimento natural no ser humano decaído 

                                  Daí, Deus dizer, muitas vezes, através das páginas da Bíblia:  

                                                               > ‘ Não temas’   Sl 56.3 

                                  O salmista disse: ‘quando eu temer, hei de confiar em Ti’ 

     1.3 em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida.  

 

2- “NÃO POR FORÇA, NEM POR VIOLÊNCIA, MAS PELO MEU ESPÍRITO, 

                                                                                  diz o Senhor” Zc 4.6  

      Ensino: a obra do Senhor é feita na dependência e direção do Espírito Santo,  

                    - não na força da carne : nossa natureza decaída com suas habilidades  

* A carne é muito competente: tudo o que é feito pelo mundo é feito na carne; ex artes, 

trabalho, política, ciências, grandes eventos, esportes, todo o trabalho humano, etc. 

>  exceto quando / se executado por filhos de Deus sob a direção do Espírito Santo)  

 

3-  VEJAMOS AS DIRETRIZES  QUANTO AO ESPÍRITO SANTO   

 

3.1  ‘Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne” Gl 5.16-17 

        -  O cristão está ciente que vive o conflito carne versus Espírito   

        - Jesus, que venceu o mundo, a carne e o diabo,  pode nos fazer vencedores  

        - Tentar   vencer por si mesmo, é tão insensato e frustrante como tentar tirar um   

           . braço de ferro consigo  mesmo,   João 16.33    Cl 2.15   Cl 2.6 

           . >  'se vivemos em Espírito, andemos Tb no Espírito’    Gl 5.24-25  

*COMO SE ANDA NO ESPÍRITO?  Sem cobiçar glórias vãs, sem irritar, sem invejar.  
  

*O atuar do Espírito é silencioso, no íntimo, resulta em fruto, brota do íntimo: amor,  

   alegria, fé, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio 

         

* O atuar do Espírito é progressivo no nascido de novo que busca e deixa Deus 

completar a obra iniciada, efetuando tanto o querer como o realizar: sela, dá acesso ao 

Pai, habita, corrobora, opera, gera unidade no corpo de Cristo: a Igreja, concede dons  

       >  para edificação da Igreja, fortalece, completa nossa oração, santifica.   

       Fp 1.6, 2.13   Ef 1.13, 2.18, 22 3.16, 20 4. 3, 11 6.10, 18 Rm 8  2Ts 2.13  

3.2    ‘NÂO entristeçais o Espírito Santo de Deus  

          >no qual estais selados para o dia da redenção’.   

       

      COMO SE FAZ PARA NÃO ENTRISTECER O ESPÍRITO?   Ef 4.30-32 

      > Longe de vós  toda  amargura, cólera, ira, 

    Gritaria: pensamentos viciosos como disco rachado, quando direitos são violados,  

                    e/ou    necessidades básicas não são atendidas.  

                     & Clamemos ao Senhor( sim) - não contra pessoas ou circunstâncias. 
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     Blasfêmia: crente blasfema?   Blasfêmia é pensar no coração que Deus não vê, 

que Deus não liga, que Deus não toma conhecimento: ‘Por que blasfema de Deus o 

ímpio dizendo no seu coração que Tu não inquirirás?  Tu o viste...” Sl 10.13 –14 corr  

    >  “Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos  dAquele  com Quem temos 

detratar (corr) / a Quem temos de prestar contas “ Hb 4.13  

    Malícia, no dicionário diz: intenção maldosa, seja “brincadeira”, seja para humilhar,  

                   - para ofender, diminuir, rejeitar, vingar-se, ofender... completa sua lista!  

      

     *COMO SE VIVE  SEM  ENTRISTECER O ESPÍRITO?  

      Antes... é prioridade !  

       >  sede uns para com os outros:  

      Benignos,  não malignos:  sem ‘fazer mal’ (indigesto) ao outro, como um câncer. 

      Misericordiosos    não críticos  & num instante, a gente julga, condena executa,  

                                enterra, e põe uma lápide: “É assim, pronto, não tem mais jeito !  

      *Mas  Jesus, veio “buscar e salvar o perdido” “ não esmaga a cana trilhada,  

      nem apaga a torcida que fumega” >  em outras palavras: não acaba  quem está   

      “por um fio”, n em quem já deu tudo o que tinha de dar;  Lc 19.10, Mt 12.20  

     Perdoadores: não  rancorosos nem ressentidos por tudo e por nada.  

                             Todos já ouvimos alguém dizer: - “Imagine, fazer isso COMIGO! 

                                                                                        (com outro pode?) ou 

                           -  Para mim, fulano morreu’ ( não perdoa e ainda ‘mata’ a pessoa) 

Obs: na Bíblia há princípios ( P )  que precisam do não /  sim como a eletricidade 

precisa  dos pólos negativo e positivo para funcionar ( por isso as tomadas têm dois 

pinos) > Não entristeçais o Espírito:-  Longe de vós TODA...  

           > Mas  “SIM_” enchei-vos do Espírito.  Ef 18-21  

 

 COMO SER RENOVADAMENTE CHEIO DO ESPÍRITO?  

           i) Tomando seu lugar no corpo de Cristo  

              - falando...’a boca fala do que cheio o coração’ Ouça suas palavras! Mt 12.34  

              - louvando...o Senhor pelo que Ele é.   Âmbito do coração.  

              - dando graças em tudo, é atitude da mente 2Co 10.5   

                             & Antídoto contra o hábito de ser murmurador, da reclamação. 

                             O padrão de pensamento do cristão é Fp 4.8 decorar, viver  

                             “ levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo’   

              - sujeitando-vos uns aos outros: aceita o outro como ele é  

                             & não é ser conivente com  o erro;  

                            - mas é, sim,  não querer dobrar outro ao seu jeito de ser, 

                                                                                            ao seu bel prazer 

         ii) Tomando seu lugar entre os homens: 

             - na família: cônjuge (mulher, marido)  filho ( somos todos filhos) e  pais,  

             -  na sociedade: servos (servimos alguém) e patrões (mandamos em alguém)  

         iii) Tomando seu lugar na batalha espiritual:  

                -  fortalecido pelo Senhor e na força do Seu poder  

                -  revestido com toda a armadura de Deus,  Ef 6.10-18  

                -  bem treinado : maneja bem a Palavra, ‘a espada do Espírito’, 2Tm 2.15  
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3. 3   ‘NÂO  extingais o espírito      1 Ts 5.19 

  

          * COMO SE EXTINGUE O ESPÍRITO ?   

          Por ignorar ou desobedecer sistematicamente à Sua direção, 

                 >   com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia   

         Teste sua reação: - Estou ocupado, já vou! - Ótima idéia, mas... - Chiii! Esqueci! 

          - ‘ Eu ACHO que eles...( não vão gostar, não vão querer, não vão ouvir, etc.)  

          - Não tenho tempo... - Não tenho jeito...  

05  OBJEÇÕES  
  

 

1-   IMPOSSÍVEL VIVER ESSE PADRÃO  !  é UTOPIA ! (dizem alguns...) 

           - Realmente, na carne, ninguém vive tal Gabarito, mas é o padrão da Palavra   

             Será que pensam : 

      1.1  Ser a Palavra meras frases de efeito, e não querem dizer o que está escrito?  

      1.2   Nem é para ser e fazer como está escrito?  

                >será a Bíblia é só ‘encherão’ de lingüiça?  

     1.3     Na prática não funcionam?  

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

           * CRISTÃO quer dizer ‘como Cristo’  _ Miniatura de Cristo: ‘cristinho’  

              Ser cristão é viver em obediência à Palavra, como Jesus, que  

              “aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu” Hb 5.8   

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

2- DESOBEDIÊNCIA: recusa  fazer o que Deus diz,  do jeito que Deus diz   

            -   é tratada por Deus com disciplina: ‘Se estais sem disciplina...’   

                -   CUIDADO! Disciplina é só para os filhos. Hb 12.5, 8 

                      - ninguém educa ou corrige o filho do vizinho, ou moleques da rua.  

 

 3- REBELDIA: não aceita a soberania e senhorio do senhor em sua vida.           -      

     * É a base da desobediência, 1Sm 15.23  

       > mas pode haver obediência ( comportamento )   em rebeldia (no coração)            

SOLUÇÃO:  O que fazer  quando  há dificuldades em se  obedecer à Palavra?   

                     > Não se pode fazer nada, humanamente falando.  

                     >  Só podemos  andar na luz:  ir falando a Deus,   1 João   1.7  

                                                                      a verdade que há no íntimo,  

                                                                      momento a momento. João 3.19-21,                      

* Ao confessar nossas reações naturais,  acionamos o sobrenatural de Deus: 

                    > ‘o  sangue de Jesus purifica de todo pecado’ 

                    * Então , o Espírito não entristecido  > opera em nós...    

                      ‘ opera em nós o que perante Ele é agradável’  Hb 13.21               

                      ‘opera em nós  o querer e o realizar a Sua vontade’  Fp 2.13 
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 06      EVANGELISMO   VITORIOSO  

 
           Evangelizar é invadir o território do inimigo: 

           Evangelismo se faz como batalha espiritual !  

   1- SOB A INTERCESSÃO  CONTÍNUA  DA  LIDERANÇA, Ex 17. 11  

   2- SOB A  ALIANÇA  DO SENHOR   

            2.1     circuncisão do coração, não na carne Js 5  

            2.2    vida de compromisso com Deus, o que se faz por ocasião da  

            2.3     Ceia , quando tomada discernindo o corpo de Cristo, 1Co 11.27-32  

   3- SOB A ESTRATÉGIA DO SENHOR, VITÓRIA EM JERICÓ, Js 6  

 

   4- SOB OBEDIÊNCIA ESTRITA À ORDENS RECEBIDAS DA PALAVRA   

                Desobediência é pecado. 

                O menor pecado escondido, leva à derrota todo o exército! Js 7  

               & Em vista do montante do despojo destruído, Acã pegou uma ninharia 

 5-TODO PECADO OCULTO PRECISA SER TRAZIDO À LUZ, E EXTIRPADO  

              ' confessa e deixa’  Pv 28.13  

               “o que encobre suas transgressões não prospera”  

 6- TOMA TODA A  ARMADURA  DE  DEUS   

            6.1  verdade... que põe tudo no devido lugar 

6.2 justiça... justificado pela fé no sangue de Jesus, e andando na luz 

6.3 pés calçados...andar protegido pelo testemunho de Jesus 

                               ao que bem ordena seu caminho...Sl 50. 

6.4 escudo da fé...> confiança em Deus Sl 91, Sl 15 Sl 112  

                              > firmados na Palavra      

6.5  discernindo os dardos inflamados do maligno... 

             tudo o que nos deixa “queimados” e nos levam a agir na carne, 

                           o que dá lugar ao diabo Ef 4.27  

6.6   capacete...levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo  

 

6.7  manejando bem a Palavra da Verdade... 2Tm 2.15  

 

Enfim:     mantém contato com a base, pela oração no Espírito. Ef 6.18 

07- TRABALHA   EM   EQUIPE:  Jesus enviou de dois em dois, Mc 6.7  

                                                   -    e conta com a oração dos irmãos. Ef 6.19-20  

➢  sob os princípios da Palavra, agora sim : bom evangelismo !  

 

*O EXÉRCITO MAIS PODEROSO 

                       >  é TÃO FORTE..QUANTO SEU SOLDADO MAIS FRACO !  

* Caso de Naamã, Josué  cap. 7  
                  -  Em luta, cada um é responsável por ser o melhor :*  
                  -   Zela pela comunhão no Espírito: 4 ordens...Gl 5 Ef 4 e 5 1Ts 5.19  
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                  -  Vigia para não cair em tentação  
                  -  Cuida para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da Paz  
 
* Vamos evangelizar, visitar crianças?  
 
      * Depende de você sermos  todos vitoriosos: 
                    ‘tudo foi escrito... para nosso ensino’ Rm 15.4   
 
 

07    ao evangelista: BOA  COLHEITA!    

         
 AO SEMEADOR, como obter  BOA COLHEITA (noções de evangelismo) 
  

           FRUTO. é produzido espontaneamente, sob princípios da Natureza 

           RESULTA das condições nas quais a tal semente foi semeada .  

 

Interessante a parábola do semeador:  

 

1-   HOUVE INTERESSE, DISPOSIÇÃO E AÇÃO 

       O semeador saiu a semear.  

         

        1.1 Houve BOA semente lançada à terra;  

                          > mas os resultados não foram os mesmos.  

          

        1.2 O retorno dependeu da natureza do ‘solo’ ( do coração) onde foi semeado. 

                         >  Serve de consolo e explica muita coisa.  

  

         1.3   Serve de advertência a quem trabalha na seara do Senhor:  

                        > dá visão realista dos fatos. 

 

2-    POR QUE SEMEAR EM LUGARES ÁRIDOS, ALEATORIAMENTE  ?  

       Para dar oportunidade igual a todos: o que você fez com o que recebeu de Deus ?  

 

 

 

 3-   POR QUE TUDO NÃO ERA BOA TERRA?  

       Diferentes condições e tipos de terra  

                          - exemplificam a diversidade do coração humano  

       3.1 à beira do caminho, onde todos passam e pisam: 

                              - quantas pessoas “endurecidas’ por terem sido tão ‘pisadas’!  

        

       3.2 entre espinhos, os que são ‘sufocados’ pelos que o rodeiam,  

                              -  impedidos de crescer,  

                              - roubados do que lhes é vital. Cansados de competir, fenecem.  

 

       3.3 Pedregais, muitas pedras em terra boa: 

                               acolhem a mensagem de boa vontade, com intenção de seguir,  
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                                - mas, sem forças de lutar contra a dureza dos que estão à volta .   

                                -  sucumbem   & Às vezes,  até  na própria igreja.  

 

4-    A BOA TERRA. Existe boa terra, naturalmente? (eu fiquei matutando...)  

                                           -  A resposta é NÂO!  

 *Há diferentes qualidades de solos: todos precisam ser preparados para a semeadura  

       4.1-   preparar  a terra para ficar boa: limpar o terreno  

                                              (espontaneamente, do coração só brota ‘mato’  

       

      4.2-   revolver  a terra   (ninguém gosta de Deus re-virando sua vida 

                                          expondo partes endurecidas a fim de removê-las) 

       

      4.3 -  adubar  a terra  para por  nutrientes que faltam à terra :  

                                           é o contato pessoal mostrando como receber Jesus  

       

      4.4-  regar a terra  regularmente ( discipulado)  

                                    > ensino regular, constante, pessoal da Palavra 

  

      4.5-  proteger  a terra de pragas e pedir a Deus que livre das calamidades: 

                                  >  oração vigilante  

 

5 -    QUANTO TRABALHO PARA SE OBTER COISAS QUE ACABAM (comida) 

        . (eu penso...) 

      E a gente pretende que uma colheita de almas dê menos trabalho,  

                           > aliás: nenhum trabalho,     

     A gente quer que espontaneamente brote coisas boas, haja retorno admirável pelo 

simples lançar da  Semente.  

     A gente não quer ter trabalho, e ainda critica a natureza ruim do ‘solo’(coração) que  

não nos demos o trabalho de preparar, orando, para receber a semente, nem dando 

especial  atenção, depois, para garantir boa colheita !  

 

6-     VAMOS FAZER A OBRA DO SENHOR COM ESMERO... Jr 48. 

       ‘maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente/negligentemente  

           - e maldito aquele que vedar do sangue a sua espada! 

                   (nega-se a lutar as lutas do Senhor) 

 

     6.1   ORAR   POR  NÓS  MESMOS, ORAR   PELOS EVANGELISTAS 

 

     6.2  TIRAR DO NOSSO CORAÇÃO TUDO O QUE ENTRISTECE O ESPÍRITO SANTO  

                AMARGURA, cólera, ira,  

               GRITARIA: (pensamentos qual disco rachado girando na cabeça)  

               Blasfêmia: pensar que Deus não está nem aí com o que ocorre no mundo 

               Malícia:_ intenções maldosas  

                                 > expressas até por um simples olhar enviesado, ou muxoxo.  

   ANTES: 

   Ser benignos    (sim) não malignos: que ‘roubam’, ‘matam’, ‘destroem’ as pessoas;  

   Misericordiosos (sim) não críticos: que ‘mete a boca’ em tudo e em dos  

   Perdoadores     (sim) não ressentidos que se ofende por tudo e por nada !  

                                      Nem rancorosos: incapazes de perdoar 
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 *O Espírito só atua se não estiver entristecido 

      > seja no coração de cada um, seja  no meio da igreja.  

      > O trabalho do Senhor não é feito ‘na carne’ : na competência natural da pessoa. 

      >  ‘Não por força, nem por violência; mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor’ Zc 4.6    

          

     6.3 ORAR NO ESPÍRITO  

            i )  pelos que serão evangelizados: 

                 >  que o Espírito Santo batalhe nas regiões celestiais   

                 > destruindo fortalezas inimigas que porventura hajam nos corações delas,   

                 >  tirando toda a   resistência natural do coração humano e           

                 >  desembaraçando-os para estarem na reunião marcada.  

                         Ver relato da oração de Daniel 10.12-13  

           

         ii)  pelo preletor,  que ele também se prepare:  

               > tira de sua vida tudo que entristeça o  Espírito Santo,  

               > que se esvazie de si mesmo, para ser cheio do Espírito Santo, e que   

               >lhe seja dada, no abrir de sua boca, a palavra que cada uma precisa ouvir .  

 

            * Paulo pediu oração nesse sentido:  

             ‘E por mim ( Paulo) para que me seja dada, no abrir da minha boca,  a palavra   

             com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho’ Ef 6.19  

           Se Paulo precisava das orações de cristãos anônimos , quanto mais nós...  
        
       iii) para que a Palavra não seja roubada do coração dos ouvintes, 
            -  mas que o Espírito  Santo a use para trabalhar no coração  
                        >  tirando empecilhos     >  exaltando a Deus ;    2 Coríntios 4.4 - 6 
             ‘ o deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos... 
             >  Deus, que disse: Das trevas brilhe luz, é quem brilhou em nossos corações,  
                  - para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo’  

 

Parte II   MÉTODO e ACOMPANHAMENTO  

  
   a)  Há diferentes abordagens: 

         bom resultado requer mensagem adequada ao ouvinte  

 

       b )  Discipulado é andar junto,   como Jesus fez com os discípulos  

             Acompanhamento é muito importante para firmar a pessoa no Evangelho  

-x-  
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Adendo   ESTUDO DE FILIPENSES: manual de  evangelismo  

   Adendo aos discipuladores e evangelistas:  

   Convém lembrar  que estes esquemas 

                    >   servem de base para aulas avulsas e discipulados   

                    >   servem de  ‘trilho’  a obreiros leigos  

                    >   servem para auto exame.   

* Convém  imprimir  e  ir considerando  aos poucos 
 

F i l i p e n s e s, manual de evangelismo  

                            mas traz importantes princípios de discipulado  
 

*Indo levar o Evangelho, sendo que evangelizar  é  invadir o campo do inimigo 

 *Diretrizes  para evangelismo   eficaz  conforme  a Palavra  

                  - é trabalho de equipe Fp 1.1 

                  - é necessário cooperação na equipe Fp 1.5 
 

Evangelismo  costuma ser feito em reuniões em que cristãos convidam os não salvos. 

Acontece que, em geral, as pessoas não estão a fim de ir a uma igreja de crente.   

    *  Evangelismo eficaz se faz  testemunhando de Jesus no cotidiano, 

                                                   >  em sua área de  influência.  

        > O cristão precisa estar firme na fé   e  na Palavra.  
 

*Discipulado, em geral, se faz individualmente, acompanhando novos convertidos 

                                        > até ficarem prontos a discipularem outros, 2 Tm 2.2   
      

Discipulado se faz  indo junto _ também, pode ser como apoio a cristãos em geral,   

                                                   > em grupinhos não mais do que cinco pessoas, como  

                                                   > incentivo ao crescimento  e  amparo nas aflições. 
  

* Afinal, estamos todo 'sendo feitos' até sermos 'providos à glória' ( ao morrer)  

 

             Características do evangelista / discipulador   

             Ora por outros, apesar de sua situação particular  Fp 1.3- 4 

     -  está se deixando aperfeiçoar por Deus _ Fp 1.6 

     -  é participante da graça de Deus _ Fp 1.7  

     -  Deus é testemunha de seu viver _ Fp 1.8 

     -  Seu coração é afetuoso para com os irmãos  

GABARITO 1  
 

1-   Relatórios são vitais _ 1.9-11, 12  

2-  Tudo contribui para o avanço do Evangelho  

3-  Há real progresso _ 1.13  

4-  Ação que estimula outros _ 1.14 

SITUAÇÃO _ Alguns sinceros, outros não 1.15 -17  

IMPORTANTE :  Cristo estar sendo  anunciado 1.18  

                            Libertação: pela súplica dos irmãos 1.19 

                                                pela provisão do Espírito Santo 
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ATITUDE: -   em nada serei envergonhado, apesar das circunstâncias 1.20 

                   -  Cristo  engrandecido pela vida ou morte  

                   -  Razão de viver é dar fruto 1.22 –24   

                   -  Ministério é para proveito dos irmãos 25,26   

                   -  Vida digna do evangelho _ 1.27  

                   -  Unidade, juntos (ausente,  mas não alheio )  

                   -  Não intimidados pelo adversário _ 1.28  

                   -  Graça para crer e padecer por Cristo _ 1.29 

CONSCIENTE de ser elo da corrente do evangelismo até o arrebatamento:  

                        chegou a ele porque outros testemunharam  

                        chegou a nós porque outros testemunharam e padeceram _ 1.30 

APELO à união, unidade no Espírito (2.1-2 ) Motivo de regozijo  

GABARITO 2 _  Fp  2.3- 4, 15-16 
 

 1-   Cristo é o Modelo _ 2.6 –11 

 2-   Obediência à Palavra _ 2.13 - 14 

3-  Deixa Deus operar crescimento pessoal 

4-  Sem fruto, o trabalho é vão _ 2.16 b 

5-  Razão de regozijo: dar-se inteiramente 2.17,18 

6-  Interesse pelo trabalho dos outros 2.19 

7-  Constata que poucos são sinceros, dignos de confiança 2.20  

                             ( em geral, são egoístas _ 2.21 ) 

8-  Pessoalmente é  prestativo, irmão, cooperador, companheiro,  

                              é confiável, disposto a dar sua vida pelo Evang _ 2.22 - 25 

9-  Regozija-se no Senhor, apesar da situação pessoal,  Fp 3.1 4 .4 2.26-27,30 

10 -- UM ALERTA _ guardai-vos   Fp 3.2  

 &  não ser ingênuo, esperando aplausos ou aceitação  por parte de todos 

GABARITO 3  
  EXEMPLO DE PAULO: SERVE A DEUS, GLORIFICA A JESUS 

1-  PESSOALMENTE  

    

                  1.1-  Não confia na carne, mesmo que possa   Fp 3.3  

                                                           ( Isso nada vale ) Fp 3.4 – 6, 7   

                   1.2-  Não confia em sua justiça própria _ 3.9 

   1.3- _ Quer identificar-se com Jesus _ 3.10 

   1.4-  Quer andar no propósito de Deus ( Rm 8. 29) 

   1.5-  Quer ser feito conforme à imagem de Seu Filho 
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2- ATITUDE 

    2.1   Prossigo par o alvo, busca ao Senhor para ser esclarecido   

                (   não é turrão, “cabeça-dura”) 3.12 e 15 

    2.2    Humildade, vazio de si mesmo   

    2.3   Firme no que já chegou   Fp 3.16 e 3.17   

3-  RELACIONAMENTOS   

                        3.1   Busca unidade: reciprocidade> há cuidado uns pelos outros  

                        3.2   Demonstra cuidado  

                        3.3  Aceita o cuidado dos outros 

 4- ALERTA - todos são exemplo: bons ou maus _ Fp 3.18  

                    -  Não se fia nas aparências   

                    -  Critério para se avaliar: Só pensa em coisas materiais ? 

5-   FOCO  : tem como alvo:  a cidade nos céus e o arrebatamento_ Fp 3.20,21 e 4.5 

GABARITO 4  
 

1-  PROPÓSITO DE CADA UM  -  Firmes no Senhor _ 4.1  

                                                     -  Unidos entre si,  

                                                    -   Ajuda mútua _ 4.3-4  

2-  GABARITOS : atitudes exemplares a serem seguidas à risca  

                            2.1  Evidentemente moderados 

                            2.2   não inquietos, orando, em paz 

                            2.3    No que pensar   Fp 4.5 - 8 

3 - PRIVILEGIO POR TEREM EXEMPLO DE PAULO PARA SEGUIR   Fp 4.9 

GABARITO 5  
 

1-   ATITUDE QUANTO AOS OUTROS:  

                                                               - agradecido,  regozijo  pela atitude dos irmãos  

                                                                >  não é bajulação nem interesse, 4.12-  
 

2   ATITUDE DO CORAÇÃO :  aprendeu a estar contente: com o que tem_ corr 4.11 

                                                - em toda e qualquer situação: experiência de vida,4.12 

                                                  _  Posso todas as coisas ... 
 

3-  A FONTE DE SEU VIVER:  Aquele que me fortalece _ 4.13  

                                                 - Fortalecido por Cristo, 4.13   

                                                   ( não depende de si mesmo ) > Fp  4.17 
 

4- MOTIVO DE LOUVOR:    - atitude de participação _ 4.14  

                                              - atitude de reciprocidade _ 4.15  

                                              - atentos às necessidades_ 4.16 

5- TESTEMUNHO   _ estou suprido _ 4.18 

6-  IMPORTANTE PRINCÍPIO ESPIRITUAL: Fp 4.18,19   

     Deus supre aos que suprem aos obreiros da seara do Senhor  

 7 -  DÁ  GLÓRIA A QUEM DE DIREITO _  Fp 4.20   
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Saudações finais _ 4.21 23 

Obs _é insensatez entrar, invadir o terreno do inimigo “tocando fanfarras”,  

                                           >  despreparado ou indefeso. 

 Como soldados em guerra, 

> cristãos precisam... > ser fortalecidos e treinados  > estar equipados e alertas 

                                     > saber obedecer e improvisar  

 

 * adendo sobre MISERICÓRDIA  

 
*MISERICÓRDIA  pode ser definida como: deixar viver ao que merece morrer.  

* Deus pode usar de misericórdia para com o homem sem ferir Sua justiça,  
- pois Jesus ( todos os sacrifícios do Velho Testamento apontam para a cruz)  
- na cruz, ofereceu-Se como sacrifício vicário ( em lugar de...) todo aquele que crê  

 

1-  MISERICÓRDIA  DE  DEUS É CONDICIONADA  AO   ARREPENDIMENTO 
 
     A misericórdia de Deus está condicionada  a  
      > se reconhecer digno de morte por causa do pecado  
     >  e apelar ao princípio da Substituição proposto por Deus, em Cristo: Rm 3.25 ARA 

         A Jesus_>  Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue,  
          -  para demonstração da sua justiça por ter Ele na sua paciência deixado 
impunes os pecados anteriormente cometidos; tendo em vista a manifestação 
da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador 
daquele que tem fé em Jesus” (Romanos 3:25-26, ARA)  
 
Obs:  definição de SANTOS_ fizeram com Deus pacto com sacrifício’ Sl 50.5 .  
 
 Ver      VT  Gn 19.19, 43.14,  -  Jz 1.24  - 1Sm 15.6 e 20.8   - 2Sm 24.14  - 1Rs 8.50   
                    2Rs 13.23   1Cr 21.13  - 2Cr 6.42    -Ne 9.19, 27-28, 31  - Jó 37.13    
           NT _  Rm 9.23  - 1Co 7.25 
 
1.1  MISERICÓRDIA  é  CARACTERÍSTICA DE DEUS ( faz parte de Seu caráter)  
        ’Ex 20.6 ‘ faço misericórdia a milhares 
                      condição:  dos que me amam e aos que guardam os meus preceitos Nm  
 
Êx 14.18 -19  ‘O SENHOR é longânimo, e grande em misericórdia 
                 > que perdoa a iniqüidade e a transgressão  > que o culpado não tem por 
inocente, >  visita a iniqüidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração 
Perdoa, pois, a iniqüidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia e 
como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui’.  
 
Dt 32.43, 5.10   ‘Jubilai, ó nações, o seu povo, porque  
                          ele vingará o sangue dos seus servos,  
                           e sobre os seus adversários retribuirá a vingança,  
                           e terá misericórdia da sua terra e do seu povo’  
 

Salmo  36.5  Tua misericórdia, SENHOR, está nos céus,  
                     Tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens ‘    
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‘a tua misericórdia é grande até aos céus, e a tua verdade até às nuvens. 57.10 _  
 

'A ti também, Senhor, pertence a misericórdia; 
            pois retribuirás a cada um segundo sua obra.‘ Sl 62.12 ' 
            Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? 
     Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Sl 77. 9    & (Selá.)  
   -faz a pergunta por ser impossível  Deus ir contra Sua natureza e caráter.  

 
 85.10    misericórdia e a verdade se encontraram; justiça e a paz se beijaram, na cruz!  
 89. 14    Justiça e juízo são a base do teu trono;  
                misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. 
100. 5    o SENHOR é bom, eterna  sua  misericórdia;  
              sua verdade dura de geração em geração 
103. 4    Que redime a tua vida da perdição;  
              que te coroa de benignidade e de [misericórdia] 
116.       Piedoso é o SENHOR e justo; o nosso Deus tem [misericórdia] 
106.45   'lembrou da sua aliança, 
               e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias 
106. 46  ' também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. 
116. 5     Piedoso é o SENHOR e justo; o nosso Deus tem misericórdia 
 
Pv 16. 6  Pela  misericórdia e verdade a iniqüidade é perdoada,  
                - e pelo temor do SENHOR os homens se desviam do pecado. 
 
30.18       ‘o SENHOR é um Deus de eqüidade’ 
 
Lm 3. 22   As  misericórdia s do SENHOR são a causa de não sermos consumidos,   
                  porque as  suas [misericórdia]s não têm fim;  
                  Novas são cada manhã  Lm 3.23 
Lm 3. 32   ‘ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão,  
                 - segundo a grandeza das suas [misericórdia]s. 
 
Oséias 14. 3  Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e à obra 
das nossas mãos já não diremos mais: Tu és o nosso deus; porque por ti o órfão 
alcança  misericórdia    
 
NT _  
Lc 1. 72     Para manifestar [misericórdia] a nossos pais, 
                    E lembrar-se da sua santa aliança, 
         78     Pelas entranhas da misericórdia do nosoo Deus,  
                   com que o oriente do alto nos visitou; 
 
2Co 1 3     Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,  
                  - o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação; 
 

Ef  2. 4       Mas Deus, que é riquíssimo em [misericórdia],  
                      - pelo seu muito amor com que nos amou, 
 

1.2       MISERICÓRDIA   PROMETIDA   a ISRAEL  
 

Dt 32.43  ‘Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos,  
                  sobre os seus adversários retribuirá a vingança,  
                  - e terá misericórdia da sua terra e do seu povo’  
Oséias 2. 19 E desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-te-ei comigo em justiça,  
                     e em  juízo, e em benignidade, e em misericórdias....  
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                23 ...compadecer-me-ei dela que não obteve [misericórdia]; 
                         e eu direi àquele que não era  meu povo: - Tu és meu povo;  
                         e ele dirá: Tu és meu Deus!. 
 
Zc 1. 16 ‘ Voltei-me para Jerusalém com misericórdia;  
                nela será edificada a minha casa, diz o SENHOR dos Exércitos, 
                  e o cordel será estendido sobre Jerusalém: ☺  
 
1.3   DEUS é SOBERANO QUANTO à SUA MISERICÓRDIA , Ex 33. 19 Rm 9.15  
 
‘Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, proclamarei o nome do 
SENHOR  diante de ti; terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me 
compadecerei de quem  eu me compadecer’ Ex 33. 19 Rm 9.15  
 
Isaías 30. 18 Por isso, o SENHOR esperará, para ter [misericórdia] de vós;  
                        - e por isso se levantará, para se compadecer de vós, 
 
Is 54. 7      Por um breve momento te deixei,  
                  mas com grandes [misericórdia]s te recolherei; 
Is 60. 10     E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros,  
                    e os seus reis te servirão; porque no meu furor te feri,  
                    - mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. 
 
Jr 6. 23      Arco e lança trarão...cruéis...não usarão de misericórdia... 
                   a voz rugirá como o mar, - em cavalos virão montados,  
                   > dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. 
 
16.     assim diz o SENHOR: Não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te         
          compadeças deles; porque deste povo, diz o SENHOR, retirei a minha paz,  
          benignidade  e misericórdia... 13 Portanto lançar-vos-ei fora desta terra, para  
          uma  terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais; li servireis a deuses  
          alheios de dia e de noite,  - porque não usarei de misericórdia  convosco. 
 
Jr 21. 7 ' diz o SENHOR, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus servos, o povo,os  
              que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão 
              de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão  
              dos que buscam a sua vida; e feri-los-á ao fio da espada ; não os poupará,  
                             > nem se compadecerá, nem terá misericórdia. 
 

Jr 42. 12  ‘ vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós,  
                                              - e vos faça voltar à vossa terra 
 

Dn 1.9      ‘Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia 
                                              -  diante do chefe dos eunucos 
 

NT _  
Lc 1.50    E a sua [misericórdia] é de geração em geração Sobre os que o temem. 

54    Auxiliou a Israel seu servo, Recordando-se da sua [misericórdia] 
 

Rm 11. 32 ' Deus encerrou a todos (judeus e gentios) debaixo da desobediência,  
                                - para com todos usar de misericórdia 
 

Tito 3. 5   Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, 
                 MAS segundo a sua misericórdia, nos salvou  
                 pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, 
1Pe 1.3    Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que,  segundo   
                sua  grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança,  
                     - pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, 
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1Pe 2. 10    Vós, que em outro tempo não éreis povo,  
                            mas agora sois povo de Deus;  
                - que não tínheis alcançado misericórdia,  
                            mas agora alcançastes misericórdia. 
 
 
2-   MISERICÓRDIA  É BÊNÇÃO DO SENHOR  
   
      Como abençoar: Nm 6.24-26 _ 27  
      O SENHOR faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti;  
 
       ASSIM, porão Meu nome sobre os filhos... e Eu os abençoarei !  
 
Is 30.18   o SENHOR é um Deus de eqüidade;  
                bem-aventurados todos os que nele esperam.... 
 
NT _ A Timóteo  meu verdadeiro filho na fé:    1Tm 1.2 
          Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai,  
                                                   e  da de Cristo Jesus, nosso Senhor. 
1Tm 1. 13    A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso;  
                  - mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade  
 
Tito 1. 4 e  2João 1.3  
                   Graça, misericórdia, e paz da parte de Deus Pai,  
                                                            e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. 
                    Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai  
                                                            e da  do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai,  
 
3-   O QUE ATRAI / O QUE AFASTA _ A MISERICÓRDIA DO SENHOR  
 
     3.1    ATRAI a MISERICÓRDIA DO SENHOR  
               aos que O amam e guardam Seus mandamentos... Dt 7.9 e 12  
                   SE ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o SENHOR        
P espelho > teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais’  
                       
                ‘não se pegará à tua mão NADA do anátema,  
                 para que o SENHOR se aparte do ardor   da sua ira,e te  
                  faça misericórdia,  tenha piedade de ti, e  te multiplique,  
                               >  como   jurou a teus   pais’ Dt 13.17 
 
‘... em vos convertendo ao SENHOR, vossos irmãos e filhos acharão misericórdia 
perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra; porque o SENHOR vosso          
             Deus é misericordioso  e  compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, 
                               >  SE  vos converterdes a ele ‘ 2Cr 30.9 
‘se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia...’ 
Jó 8.5       ‘Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade  
                 - aos que guardam a sua aliança e os seus testemunhos’  
                                              Sl 25.10 e 32.10  
                                 ‘O ímpio tem muitas dores,  
             mas àquele que confia no SENHOR a misericórdia o cercará’  
               ‘Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem,  
                  - sobre os que esperam na sua misericórdia’ Sl 33.18 e   
Sl 61.7  teme o nome do Senhor: ‘permanecerá diante de Deus para sempre;  
                    - prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem  
Sl 103.11    assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua 
misericórdia  para com os que o temem.... 17  a misericórdia do SENHOR é desde a 
eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os 
filhos dos filhos; 
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Pv 28. 13    O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, 
                  - mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. 
 
Oséias 10. 12 Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia;  
                   lavrai o campo  porque é tempo de buscar ao SENHOR, até que  
                           >  venha e chova a justiça sobre vós... 
 
NT _ Gl 6. 16   E a todos quantos andarem conforme esta regra, 
                       - paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. 
 
2Tm 1.16,18  O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas 
vezes me recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias/ me ajudou em Éfeso  
 
 
3.2       O QUE AFASTA A MISERICÓRDIA DO SENHOR ...  
  
Sl 59.5,10    ‘não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos ‘ 
                                                        - que praticam a iniqüidade’  
 
Sl  109. 16  Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia;  
                   antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado,  
                   para que pudesse até matar o quebrantado de coração. 
 
Sl 106. 7   ‘ não se lembraram da multidão das tuas misericórdias;  
                     antes o provocaram no mar, sim no Mar Vermelho.... 
 
Amós 1.11  Assim diz o SENHOR: Por três transgressões de Edom, e por quatro, não 
retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada, aniquilou suas misericórdias;        
       a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. 
  
       ‘ o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia’ .....  
 
Jonas 2. 8    Os que observam as falsas vaidades deixam a sua  misericórdia 
 

4 -   MISERICÓRDIA REQUER  
  
4.1   requer retribuição  
 
      ‘ jurai-me....pelo SENHOR, que, como usei de misericórdia   convosco, vós 
também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal 
seguro... 14 Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela 
vossa até à morte, se não denunciardes este nosso negócio, e será, pois, que, dando-
nos o SENHOR esta terra  usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade’  
                                             Js 2.12 e 14  
Dn ...4. 27   'ó rei, aceita o meu conselho: põe fim aos teus pecados, praticando a 
justiça, e às tuas iniqüidades, usando de misericórdia com os pobres, pois, talvez se 
prolongue a   tua tranqüilidade.... ( usando Deus de misericórdia para com o rei)  
 

Oséias .6.6    Porque eu quero a misericórdia, e não o sacrifício; 
                      - e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos... 
NT 
Mt 5. 7     Bem-aventurados os misericordiosos,  
                 - porque eles alcançarão misericórdia; 
 

Mt 18. 33    Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro,  
                         - como eu também tive misericórdia de ti ? 
Tg  2.13 '    o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia;  
                      - e a misericórdia triunfa do juízo. 
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 4.2   requer  confiança em Deus  
 
        ' àquele que confia no SENHOR a misericórdia o cercará’ Sl 32.10 
        ‘Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem,  
         - sobre os que esperam na sua misericórdia’ Sl 33.18 
        ‘Seja a tua misericórdia, SENHOR, sobre nós, como em ti esperamos’ Sl 33.22 
        ‘Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus;  
        ‘confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente Sl 52.8 
        ‘Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo do que procura devorar-me  
         ‘Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Sl 57.3  
                  > O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro;  
                  > Deus me fará ver o meu desejo sobre meus inimigos... Sl 59.  
 
147. 11   O SENHOR se agrada dos que o temem e 
              >  dos que esperam na sua misericórdia 
 
Is 30.18   o SENHOR é um Deus de eqüidade;  
                bem-aventurados todos os que nele esperam.... 
 
4.3  REQUER  ORAÇÃO ( pode / precisa ser pedida a deus )  
         
Tem misericórdia  de mim, Sl 4.1, 6.2, 9.13, 31.9, 16 44.26, 51.1, 56.1, 57.1, 86.3 e 16  
 
NT       Mt 15.22 17.15, Mc 10.47-38, Lc 16.24 e 18.13, 31, 39 
           

         Tem misericórdia  de nós _ Sl 67.1   Isaías 33.2    Mt 20.30-31,    Lc 17.13,  
 

‘Lembra-te, SENHOR, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são 
desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas 
transgressões; mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim,  
                                      por tua bondade, SENHOR. Sl 25.6 -7 
                ‘Não retires de mim, SENHOR, as tuas misericórdias;  
                - guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade Sl 40.11 
Sl  69.13   Eu, porém, faço a minha oração a ti, SENHOR, num tempo aceitável; 
                  ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da tua misericórdia, 
                              >  segundo a verdade da tua salvação. 
 

69.16 16   Ouve-me, SENHOR, pois boa é a tua misericórdia.  
                - Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. 
79. 8        Não te lembres das nossas iniqüidades passadas; venham ao nosso  
                encontro,  depressa as  tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos 
 

Sl  85 7         Mostra-nos, SENHOR, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação 
Sl 109. 21     ó DEUS o Senhor,...porque a tua  misericórdia  é boa, livra-me...  
            26     Ajuda-me, ó SENHOR meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia 
Sl  119. 41     Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó SENHOR...  
            77      Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva,  
                                      >  pois Tua lei é  minha delícia    
           156    Muitas são, ó SENHOR, as tuas misericórdias;  
                                     > vivifica-me segundo os teus juízos. 
Isaías ...    ‘ Atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação.  
                   Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A comoção das tuas  
                   entranhas,  e das tuas  misericórdias, detém-se para comigo?’  
 

Dn 9. 4     'orei ao SENHOR meu Deus, e confessei, e disse: Ah! Senhor! Deus 
grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam 
e guardam Teus mandamentos. 9 Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia, e 
o  perdão; pois nos rebelamos contra ele...9. 18 Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, 
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e ouve; abre os teus olhos, e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é  
chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face  
fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas  misericórdias. 
 
Habacuque 3. 2  Ouvi, SENHOR, a tua palavra, e temi;   
                              aviva, ó SENHOR, a tua obra no meio  dos anos, 
                              no meio dos anos faze-a conhecida;   
                              na tua ira lembra-te da misericórdia  
 
NT _ Hb 4. 16  Cheguemos pois, com confiança ao trono da graça para que  
                         possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de  
                                 >   sermos ajudados em tempo oportuno 
 
 
5 -    EXEMPLO DE ( A ) ATITUDES   e   ( T ) TESTEMUNHOS  
(A)      ‘ ainda que eu fosse justo, não lhe responderia; 
                 >  antes ao meu Juiz pediria misericórdia‘ 
 
(T)         ‘Vida e misericórdia me concedeste;   Jó 9.5, 10.12 e 33.24 
 
(A) ‘  Então terá misericórdia dele, e lhe dirá: Livra-o, para que não desça à cova;  
‘ o rei confia no SENHOR, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará’ Sl 21.7  
 
 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida;  
                       - e habitarei na casa do SENHOR por longos dias sl 23.6 
 
(T)  ‘Bendito seja o SENHOR, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo  
                        - em cidade segura (sitiada) Sl 31.21 
 
(A)  ‘ Contudo o SENHOR mandará a sua [misericórdia] de dia, Sl 42.8  
         de noite  a sua canção estará   comigo, uma oração ao Deus da minha vida’  
 
(A)   Eu, porém, cantarei tua força; pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia;  
 
(T)          Tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia.  
(A)          A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos; porque  
(T)          Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia’ Sl 59.16-17 e 66.20 
 
(T)           Bendito seja Deus, que não rejeitou minha oração,  
               nem desviou de mim a sua misericórdia  
(T)            ‘grande é a tua misericórdia para comigo;   
                  livraste a minha alma do inferno mais profundo’  Sl 86. 13   
 
(A) 101. 1  CANTAREI a  misericórdia  e o juízo; a ti, SENHOR, cantarei 
(A) 106 1    LOUVAI ao SENHOR. Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, 
                      - porque a sua [misericórdia] dura para sempre....  
 
(A) Is 63. 7  As benignidades do SENHOR mencionarei,  
                     > e os muitos louvores do SENHOR 
  
(T  conforme tudo quanto o SENHOR nos concedeu; e grande bondade para com a 
casa de . Israel, que usou com eles segundo Suas misericórdias, 
                            >   cf multidão das Suas benignidades  
(A)  Lc 1. 58    seus vizinhos e parentes ouviram que ... e alegraram-se com ela. 
(T)                     - tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia  
(A )Mc 5. 19  Jesus... disse-lhe: Vai para tua casa, para os teus,  
(T)                anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez,  
                                > e como teve misericórdia de ti. 
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( T) ‘ por isso alcancei misericórdia, 
         para que em mim, o principal, Jesus Cristo  mostrasse toda a sua longanimidade,   
          para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna’  1Tm 1 16     
 
6-   CRITÉRIOS   NO  NOVO TESTAMENTO  
 
→ Mt 5. 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia; 
 
→ Mt 23. 23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! 
                     pois que dizimais a hortelã, o endro e o   cominho,  
                   - e desprezais o mais importante da LEI , o juízo, a misericórdia e a fé;  
                      >  deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. 
 
→ Lc 10. 37   E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele.  
                        - Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. 
 
Rm 1. 31      Perfil dos ímpios: Néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural,         
                     irreconciliáveis, - sem misericórdia  ...Rm 1. 31 
 
→ Rm 12. 8   (é um dos dons do Esp Sto) o que exercita misericórdia, com alegria. 
 
→ Rm 15. 9    para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, 
                      como está escrito:  
                      Portanto eu te louvarei entre os gentios, E cantarei ao teu nome. 
 
2Co 4.1    ‘ tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita,  
                                       > não desfalecemos 
 
→ Cl 3.12   Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas  
                   de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade;  
 
Hb 10. 28      Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem [misericórdia],  
                           - só pela palavra de duas ou três testemunhas. 
 
→ Tg 3. 17   a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica,   
                     -  moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,  
                     -    sem parcialidade, e sem hipocrisia. 
 
→ Judas 1. 21  Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, 
                        - esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo  
                                                 > para a vida eterna. 
 

7-   PRINCÍPIO ( P ) QUANTO AO  JUÍZO 

       ‘ o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia; 

          -  a  misericórdia  triunfa sobre o juízo’   Tg 2.13 
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