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NOTA  INTRODUTÓRIA  
Também pode ser usado como base para estudos em grupo  ou devocionais( cobre um mês)   

DA VIDA SE LEVA, A VIDA QUE A GENTE LEVA... 

           * O que se pensa sobre a morte determina nosso estilo de vida e 

             *  o que adoramos define nossas prioridades nas escolhas. 

* A maioria das pessoas tem uma religião  ou uma filosofia de vida. Poucos são  ateus, de fato  

*Fato é que nascemos no Tempo para escolher onde passar a Eternidade. Se 

queremos passar  a Eternidade com Deus, convém nos inteirarmos das condições de ingresso 

* Deus Se revelou através das Escrituras hoje reunidas em um livro chamado Bíblia. 

* Diz –se que a Bíblia é a Palavra de Deus por Ele ter deixado por escrito tudo o que o homem 

precisa saber e tem condições de entender a respeito, principalmente, de como viver na 

Terra andando com Deus   de modo a  continuar indo com Deus  quando 

morrer.  Requer buscar a verdade para não levar um susto depois da morte, ao perceber que, 

por  toda sua existência na Terra, se esteve  enganado . Deus põe ‘as cartas na mesa’ para 

fazermos escolhas  acertadas de acordo com o critério de ingresso no céu : onde se 

convencionou chamar o lugar eterno sob a  jurisdição de Deus 

* Conhecer  a Deus pelo estudo das Escrituras, determina escolhas e prioridades de cada um ,  

conforme o padrão de Deus _o que   certamente  terá  efeito glorioso por toda a Eternidade  

Cap  01 DEFININDO CRITÉRIOS PARA  MELHORES ESCOLHAS 

1-UM FATO BÁSICO:    & antes de tudo: Nascemos no tempo para escolher onde queremos 

passar a Eternidade.  *.Deus dotou o homem de livre arbítrio e o colocou em situação de 

escolha:duas árvores. Deus disse; da árvore do conhecimento do Bem e do Mal, dele não 

coma . No dia em que dele comeres, certamente morrerás’( Gn 2.17) querendo dizer que eles 

iamse separarde Deus 

Sob a sugestão dos argumentos do diabo incorporado na serpente, a mulher, vendo...Gn 3.6 

Achou que era boa, comeu e deu ao marido. Imediatamente se separaram de Deus e se viram 

nus ( Gn 3.7) pois a glória de Deus que os vestia se foi. ( Salmo 104.1-2) A Humanidade tornou-

se   raça de pecadores ( todos nascem pecadores pois filho de peixe peixinho é...) O diabo veio 

a ser o  príncipe deste mundo ( LER João 12.31, 14.30 e 16.1) e o homem seu servo pois está 

escrito ’ sois  servos desse mesmo a quem obedeceis’  Romanos 6.16 

No Seu amor, Deuscontinua a Se revelar ao homem através das Escrituras : fala ao nosso 

coração e nos dá a chance de opção:  o céu e a terra tomo hoje por testemunhas  contra ti de 

que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição  >escolhe, pois, a vida(isto é: 

escolhe se religar a MIM, espiritualmente)para que vivas, tu e a tua descendência’Dt 30.19-20  

O Novo Testamento explica: ‘quem tem o Filho tem a vida; quem todavia, se mantém rebelde 

contra o Filho não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece’ João 3.36.      

2-UMA PERGUNTA ( perguntas de Deus são para nos fazer refletir) 

 ‘que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e  perder  a sua vida? ou que dará o 

homem em troca da sua vida?’’( Mt 16.26)    
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_ A Jesus ‘Deus propôs como propiciação, pela fé, no seu sangue, para demonstração da sua 

justiça por ter ele na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos’ (  Romanos 

3.25)           >  quem crê em Mim como diz  a Escritura ( João 7.38) Tem de ler a Bíblia 

 

3-  UMA DIRETRIZ :’não ameis o mundo, nem o que há no mundo.Se alguém ama o mundo, o 

amor do Pai não está nele.Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a 

concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo.Ora, o 

mundo passa, e a sua concupiscência;- mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece 

para sempre’ ( 1Jo 2.15-17 e 5.19 ) _ O mundo jaz (permanece separado de Deus) no maligno’ 

Cap 02     HOJE, VOCÊ PODE ESCOLHER 
Notem: 

 onde Eva caiu( Gn 3.6)    Jesus venceu ( Lc 4)  e nós devemos vigiar, 1João 2.16 

‘Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e 

árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele 

também comeu ‘(Gn 3.6  ) O ‘achômetro’ é  uma desgraça pois se baseia no que se vê MAS 

Deus conhece a realidade espiritual que nossos sentidos não podem perceber, daí nos alertar 

Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Diabo:se és Filho de 

Deus& contrapondo-se a Deus que afirmara: ‘Tu és Meu Filho Amado’ ( Mt 3.17) o diabo tenta 

colocar dúvida em Jesus , levá-lo a brios para provar que era de fato Filho de Deus. Mas 

Jesusnão entrou no jogo do diabo, não lhe deu ouvidos porque firmava-Se na Palavra :   

1-Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de 

Deus& concupiscência  é desejo determinante  da carne. A natureza decaída precisa comer 

para não morrer Jesus colocou a palavra de Deus acima doinstinto natural de sobrevivência 

 

2-   Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus    & o diabo conhece bem a 

Palavra mas a usa de modo deturpado:  caso   Jesus Se lançasse do  pico do Templo e não 

morresse, todos iriam reconhecer a divindade de Jesus . o diabo apela para  a  soberba da vida  

3- Vai-te, Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás 

& desta vez a proposta apelou para a concupiscência dos olhos: mostrou-lhe ( fez ver ...)  todos 

os reinos do mundo, e a glória deles; disse-lhe: ‘Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares’( 

Mt 4.6-7)  &Aqui, uma dica sobre o agir do inimigo:  ele oferece o mundo sob a condição de 

que a pessoa se  humilhe (prostrado) e o coloque no lugar que, de direito, pertence  a Deus  ( o 

adore) pois conhece o princípio espiritual básico : ‘sois servos desse mesmo a quem obedeceis: 

do pecado para a morte...da obediência para a justiça  ‘  Rm 6.16  

 

Cap 03 

      Não terás  outros   deuses diante de mim.  Êx 20.3 
Deus é Único, o Soberano do Universo e o Criador de todas as coisas ( Gn 1.1) por isso,dEle é 

a primazia, o primeiro lugar, em nossa vida e  coração. Assim comoo autor tem o direito sobre 

uma obra de arte  que criou ou um livro que escreveu. Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a 

minhaglória , pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas’  Isaías 42.8                   

‘A minha  glória  não a darei a outrem’  Isaías  48.11 

1-Em tudo é devido dar glória a Deus :Ele nos criou, Ele nos capacita e dá habilidades,  Ele 

nos proveu resgate em Jesus, Ele nos  fez Seus filhose nos deu  um propósito e um ministério  

2-Todo orgulho e auto suficiência do homem é afronta a Deus: ‘ vos jactais das vossas 

presunções; toda  jactância  tal como esta é maligna’ (Tg 4.16) _  ‘Onde a jactância? Foi de 

todo excluída’ Pois, quem te diferença? E que tens tu que não tenhasrecebido ?E, se o 

recebeste, por que te glorias, como se não o houverasrecebido?’ 1Co 4.7  &tudo o que somos e 
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temos foi nos dado por  Deus : ser homem ou mulher, tempo,, inteligência, habilidades,saúde, 

disposição,e condições de usarmos bem as oportunidades que Ele nos concede. 

ah! Não raro, a gente usa mal o que Deus nos deu e culpa a Deus das más consequências. 

3-Então, todo o sucesso conquistado é devido a Deus e não dar-Lhe o crédito é errado do 

mesmo modo que ganhar um prêmio  por  trabalho que um outro deu a idéia  é roubo . 

Por isso, está escrito:no céu, 24 anciãos com coroas de ouro ‘prostravam-se diante do que 

estava assentado sobre o trono, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos; e lançavam 

as suas coroas diante do trono, dizendo: - Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a 

glória e a honra e o poder; porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e 

foram  criadas ‘   Ap 4.10-11  &  

Cap 04    IDOLATRIA  
 

1- Idolatria é  tudo o que se coloca no lugar de Deus, é  a essência do diabo. Um certo 

querubim  quis tomar o lugar devido a Deus, o que o levou à Queda (por terra te lancei Ezequiel  

28.17)  vindo a se tornar   o diabo:  ‘tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu; acima das estre-

las de Deus exaltarei meu trono; no monte da congregação me assentarei’ LER Isaías 14.13-15 

 

2- Rebeldia, por ‘ se achar ‘...  denota o mesmo caráter  do diabo que exerceu sua influência 

em Eva levando-a a ignorar a diretriz deixada por Deus : ‘ dele não comerás’ ( Gn 2.17)  vindo 

a agir de modo contrário ao que Deus diz... e  sofrendo  as conseqüências funestas por Ele 

advertidas:  ‘morrerás’& morrer é separação : uma pessoa morre quando o corpo  separa-se 

do espírito.  >Esse é o dilema básico da Humanidade:  Deus diz...vsEU acho, eu quero . 

O  ‘achômetro’ é uma desgraça  pois a pessoa decide com base em ideias de outraspessoas  

ou sem ter tido a sensatez de verificar a verdade dos fatos, o que, muitas vezes ,é impossível, 

especialmente em se tratando de coisas espirituais. Temos de crer no caráter de Deus, Tt1.2 

3- Princípio espiritual básico: ‘sois servosdesse mesmo a quem obedeceis’,Rm 6.16  

 & Escolhendo obedecer às sugestões da ‘serpente’ o primeiro casal fez do diabo  o  ‘príncipe 

deste mundo’ ( LER  João 12.31, 14.30  e 16. 11 ) _  ‘o Deus deste século’( 2Co 4.4) sendo 

que‘o mundo jaz  ( permanece morto pois separado de Deus) no maligno’  (1Jo 5.19)  

 

cap  05   DEUS SABE O  MOTIVO 

 Toda ordenança de Deus traz em siatender a uma necessidade básica do homem,ser  que 

Ele criou, por isso, bem o  conhecemelhor do que ele mesmo : ‘ele conhece a nossa  estrutura ; 

lembra-se de que somos pó’ (Sl 103.14) >Não terás outros Deuses diante de mim ( Êx 20.3 ) 

pode parecer  afirmação  egoísta, egocêntrica, arrogante, despótica MAS NÃO é pois Deus 

sabe que : 

1- Deuses são disfarces do diabo para tomar o lugar de Deus no coração humano: ‘o ídolo 

nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só’   1Co 8.4’ _  as coisas que sacrificam 

( aos ídolos) , sacrificam-nas a  demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes 

com os demônios’  1Co 10.20 

2-Outros Deuses  levam o homem à perdição eterna,Mt 7.13 ‘ Entrai pela porta estreita; 

porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à  perdição , e muitos são os que 

entram por ela’  _ em nenhum outro há salvação; ...nenhum outro  nome há, dado entre os 

homens, em que devamos ser salvos’ Atos  4.12 

3- Os Deuses não preenchem a necessidade mais básica e vital da Humanidade: ser 

religado a Deus que ‘estava em Cristoreconciliando  consigo o mundo, não imputando aos 

homens as suas transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação’2Co 5.19 Todas 

as religiões atendem à necessidade básica do homem,bem expressa por Pascal: ‘ no coração 

do  homem  há um’ vazio’ no formato de Deus’_ como se,  montando um quebra-cabeças,  

faltasse a   última peça: nunca  estará  completo, sempre faltará  aquela peça ! Por isso, a 

pessoa sem Deus no coração é insatisfeita, buscando desesperadamenteuma porção de 
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outras coisas para preencher aquele vazio, aquela insatisfação, que NADA  preenche 

satisfatoriamente.    

Cap 06     CRISTÃO TEM ÍDOLOS?        
Talvez haja quem diga: _ Mas, hoje em dia, cristãos não são idólatras .Muito me espantou ler  

sobre os ídolos do homem moderno ( ‘Psiquiatria de Deus’ de Charles Allen, Ed  Betânia)  

PODER _EU posso... estou em posição de exigir, de mandar e ser atendido... 

DINHEIRO_  EU compro ... eu posso pagar... 

PRAZER _ como EU gosto, o que me satisfaz ( momentaneamente)  

FAMA_  EU sou o máximo, aplaudam-me ...                             

CONHECIMENTO_EU sei ... é a pessoa sábia aos próprios olhos_ & eu  acrescento a estes: o 

ídolo do  LAR,  a TV: - ‘Shhh! A TV está ligada, cale-se diante dela toda a família’ uma 

paráfrase de  Hc 2.20: ‘o Senhor está no seu santo templo; cale -se diante dele toda a terra’ 

Pela TV a família começou a ser morta : acabaram-se os serões familiares, as conversas 

depois do jantar, as visitas entre amigas. Foi o fim da conversa...mas há  um  outro, mais  

recente :  a web , o  computador  _ agora, falamos com a máquina que leva nossas palavras  e 

ideias através da rede ou faz com que a pessoa se isole em um mundo só seu, imaginário, 

irreal, pernicioso  &cabe um aparte: tudo  o que existe vem de  Deus, o homem só descobre o 

princípio..Em Jesus, ‘estão escondidos  todos os tesouros da sabedoria e da ciência’ Cl 2.6. 

Sem Jesus, nada do que foi feito se fez.( João 1.3) mas... compete a cada um decidir o uso 

que fará de tal conhecimento pois Deus deu ao homem o domínio sobre a Terra, Gn 1.26  

Cap 07       EM RESUMO ... 
Revendo a linha das ideias até aqui:  

1-Deus dá diretrizes ( SIGA→) que visam apenas suprir necessidades básicas do homem 

2-  Deus conhece bem nossa estrutura decaída que conhece o bem e o mal, mas  tende  à  

       prática do mal  e não consegue fazer sempre, só  o bem  

3-  Conhecendo o  dilema básico, diário, da Humanidade: ‘Deus diz... vs Eu quero...’  Deus  dá 

diretrizes eavisa quanto às conseqüências: existimos em sistema de  ação /reação,  sistema 

de escolhas conseqüentes: a cada escolha segue a devida conseqüência: açúcar, adoça e sal, 

SALGA!   ( é isso aí, ‘sem choro nem vela’ , simples assim !)   

5-Deus não obriga, apenas sugere( e fica torcendo por nós) :escolhe a vida....Dt 30.19 

6- Deus respeita os princípios que ele mesmo estabeleceu :  o livre arbítrio !  

7- Deus não precisa de nossa obediência mas nós precisamos de Suas diretrizes 

8- Deus não castiga, apenas sofremos as conseqüências de nossas escolhas    

9- Deus fala a Verdade para nos  livrar do engano do diabo que leva á perdição eterna  

10- Deus nos quer religados a Ele: por isso, pagou alto preço enviando Jesus para nos remir &   

O PIOR DO INFERNO SERÁVER QUE SE FOI LÁ PELAS PRÓPRIAS PERNAS,  devido às 

suas próprias escolhas.   

 

Cap  08  CORREMOS PERIGO !  
 

Deus avisapois conhece  o perigo que corremos:a influência do diabo ,o querubim que ousou 

querer tomar o lugar de Deus e foi banido do céu  (Is 14.14   Ez 14.28)  com seus seguidores, 

sendo   a Terra abalada por ocasião de sua Queda  Isaías  48.15, Gênesis 1.2  

No princípio, havia apenas uma jurisdição mas, com a Queda do  querubim,  passou a haver 

duas ‘jurisdições’  a de Deus e a  do diabo.  Então, Deus restaura a Terra e nela coloca um ser 

criadopara escolher a quem quer servir, adorar.  A Terra foi dadaao homem,  Sl 

115.16‘NASCEMOS NO TEMPO PARA ESCOLHER ONDE PASSAR A ETERNIDADE’ Nodi 

Deus avisa sobre o sistema de  ESCOLHA  CONSEQÜENTE,e Se afasta : deixa o homem  livre 
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para escolher mas, não se conformando com sua expulsão do  céu, o diabo vem sugestionar  

a Eva que se deixa enganar e decide agir por conta própria, à revelia da diretriz de Deus, e  leva 

o homem à desobediência, também. Gn 2,17 e 3.6&Não conseguindo ser Deus no céu, o diabo 

rouba o lugar de Deus fazendo-se Deus no coração do homem.  Como se disfarçou, 

incorporando-sena serpente,  hoje se  ‘esconde’  atrás de ídolos  e filosofias que substituem o 

verdadeiro Deus   no coração humano. Segue o texto queexplica o que houve no éden: ‘sois 

servos  desse mesmo a quem obedeceis Rm 6.16  Então a Terra se tornou ‘jurisdição’  do 

diabo: ‘o mundo jaz no maligno ‘ 1Jo 5.19 _  ‘ o Deus deste século’   2Co 4.4 _  ‘o príncipe 

deste mundo’ João 12.31, 14.30 e 12.11 . Na tentação, o diabo afronta a Jesus jogando na 

cara dele o que houve no éden: ‘ ‘Então o Diabo, levando-o ( Jesus) a um lugar elevado, 

mostrou-lhe num relance todos os reinos  do mundo...  Dar-te-ei toda a autoridade e glória 

destes reinos, porque me foientregue , e a dou a quem eu quiser’Lc 4.5-6  

Na Suamisericórdia, Deus já tem preparado o plano de Redenção:Gn 3.15promete : o 

’Descendente da mulher’  esmagará  a cabeça da serpente e será ferido no processo & 

Pela redenção em Cristo, ‘Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino 

do filho de seuamor’ (  Cl 1.13) Há um abismo intransponível entre elas ( Lucas 16.26)Só Deus 

pode fazer esse transporte.  

Cap 09   Gênesis 3.15  
> Toda a revelação das Escrituras gira em torno da promessa:‘Porei inimizade entre ti e a 

mulher, e entre a tua descendência e seu  Descendente;este te ferirá a cabeça, e tu lhe 

ferirás o  calcanhar’ Gênesis 3.15   &  calcanhar é o ponto que toca a terra : foi preciso Jesus 

se fazer homem para, como homem,  retomar a autoridade concedida ao diabo, no Éden .   

Calcanhar ferido remete ao corpo de Jesus ferido ao ‘esmagar’ a cabeça da ‘serpente’ na 

cruz.O Velho Testamento mostra a Linhagem da  Promessa, a genealogia do Descendente. O 

Novo Testamentomostra  a vinda do Descendente que  ‘despojou principados e potestades, os 

expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz ‘  Cl 2.15  

‘Deus estava em Cristoreconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas 

transgressões; e nos encarregou da palavra da reconciliação’( 2Co 5.19 ) _  A nova aliança 

no sangue de Jesus ( Mateus 26. 28 ) a instituição da IGREJA com a descida do Espírito Santo, 

 ( Atos  2)  As cartas servem para  dar  as diretrizes  do agir cristão, e o Apocalipse dá resumo 

de tudo,  faz apanhado geral e diz como tudo vai terminar 

E daí, o que eu tenho a ver com isso?  Como todos esses fatos espirituais me afetam?  

Deus envia Jesus, seu Filho, ao mundo para ser salvo por sua morte redentora na cruz: 

Jesusmorreu por todos mas  cada um precisa fazer sua escolha pessoal, crendo em Deus e 

na Palavra: quem recebe  Jesus, é feito filhos  de Deus, nasce de Deus, João 1.12 e 3.5-7 

NVI  >>>‘ouvindo o Evangelho e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo ’ Ef 1.13                     

Então, Deus ‘nos libertou do império das trevas  e  nos transportou para o reino do Filho do Seu 

amor’ ( Cl  1.13 ) ’Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é;  as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo’  2Co 5.17  &   

Cap 10   AMBIENTE DO CÉU    
‘ADORAVAM ao que vive pelos séculos dos séculos; e lançavam as suas coroas diante do 

trono, dizendo:Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder; 

porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas’  .Ap 4.10-11 

O ambiente do céu é de ADORAÇÃOpois Deus é conhecido pessoalmente. Apresençado 

Senhor  é espantosa e da glória da Sua majestade’    ( Is 2.,10, 19 e 21) _   Os montes, como 

cerca, se derretem na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra (Sl 97.5) Os 

montes tremem perante ele, os outeiros se derretem’ Na 1.5 
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Todos os que tiveram a percepção de Deus, caíram sobre seus rostos:  

Jó42.5-6 Com os ouvidos,ouvi ...de ti mas agora te vêem os meus olhos.Pelo que me abomino 

e me arrependo no pó e na cinza’& conhecer Deus pessoalmente traz quebrantamento 

Josué5.14‘ venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com 

o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: ‘Que diz meu Senhor ao seu servo?’  

&conhecer a Deus pessoalmente traz submissão 

ManoáJz 13.20-22  o pai de Sansão  ‘o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre 

seus rostos...e disse: - Certamente morreremos  pois temos visto a Deus’ & conhecer a Deus 

pessoalmente traz senso de condenação: a santidade de Deus evidencia o fato do homem ser  

pecador, como a luz revela as manchas em uma roupa.     

Isaías6.5‘ Ai de mim! Que vou perecendo:sou homem de lábios impuros, e habito no meio dum 

povo de impuros lábios; e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos!                               

&conhecer a Deus pessoalmente evidencia áreas pecaminosas  

Pedro, Lc 5.8‘ prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou 

um homem  pecador ‘  &conhecer a Deus pessoalmente traz a consciência de si mesmo  

João, Ap 1.17   ’ quando O vi, caí  a Seus pés, como  morto... & ver a Jesus glorificado nos 

fazficar petrificados, some toda a auto-suficiência _ ‘ fiquei pois eu ( Daniel) só a contemplar 

 a grande visão, e não ficou força em mim; desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive 

força alguma.’  Dn 10.8  

 Adoraçãobrota do íntimo,   à medida  em que  conhecemos  a Deus. Mas a hora vem, e 

agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade; porque o 

Pai procura a tais que assim o [adorem]. Jo 4.23-24 _ Deus é Espírito: é necessário que os que 

o adoram O adorem em espírito e em verdade. 

Cap 11   CONHECEMOS A DEUS  PELA  PALAVRA 
Adoraçãobrota do íntimo,   à medida  em que  conhecemos  a Deus 

COMOSE CONHECE  A DEUS ?  Deus revela-se, dá-Se a conhecer pela Palavra 

1-As Escrituras trazem o recado de Deus ao homem  :   2Tm 3.16 

Toda Escritura é divinamenteinspirada  e proveitosa para ensinar, para repreender, para 

corrigir, para instruir em justiça’   

2- COMO VOCÊLÊ A BÍBLIA : com reverência, ou só ‘por ler’=  obrigação?     Buscar-me-

eis, e me achareis, quando mebuscardes de todo o vosso coração.’  Jr 29.13 ?  

& Lecionando como missionária, em Mato Grosso, a correspondência vinha pelo trem. Estava 

noiva e, só de ouvir o apito ao longe, meu coração disparava na expectativa de recebercarta do 

meu noivo, que era lida com avidez, várias e várias vezes...   VOCÊLÊ A BÍBLIA  com coração 

‘apaixonado’? Mede-se o amor a Deus pelo seu amor à Palavra :Jo 14.15 ‘se me amardes , 

guardareis os meus mandamentos’ como vou guardar o que não me dei o trabalho de conhecer 

?  

3-Deus ‘ fala’ ao nosso coração pela PALAVRA,   Hb 3.7 e 15, 4.7 ,  Hb 1.1  ’.diz o Espírito 

Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz...não endureçais os vossos corações’ ’ nos fala pelo Filho’  

( o Verbo, João 1.1 e 14 _ a Palavra de Deus, Ap 19.13corr ) &   ninguém vai ouvir VOZES mas 

precisa calar as vozes no íntimo, aquietar o coração _ para ‘ouvir’ o recado de Deus através de 

Sua Palavra, ao ler a BíbliaTambém, uma Bíblia  nunca aberta para ser lida é   o mesmo 

que dizer a Deus:  - Fica calado, aí, no Seu canto  e faça o que tem de fazer                                          

> para atender minhas expectativas e orações  &  



8 

 

Cap12   COMO  TEMOS A BÍBLIA 
Pessoas morreram para que esses escritos chegassem até nós,e muitos ainda vão   morrer por 

causa da Palavra de Deus : ‘fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da 

besta...degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus: 

- não adoraram a besta nem a sua imagem,  não receberam o sinal na fronte nem nas mãos ‘  

Ap 13.14 e 20.4 _  Hoje, muitos cristãos estão sendo perseguidos por causa da Palavra. 

Hoje, muitos não têm a Bíblia completa. Outros conseguem uma Bíblia ou Novo Testamento 

que é dividida em porções a serem decoradas, e depois trocadas por outra porção . Uma página 

épreciosa ! > Vamos valorizar a Palavra pelo que é: a palavra de Deus emuito mais :  

> pela LIBERDADE  que temos de tê-la, de lê-la e de divulgá-la ! ‘Importa que façamos as 

obras daquele que me enviou, enquanto é dia; vem a noite, quando ninguém pode trabalhar’  

João 9.4   &  

*Inicialmente, houve a transmissão oral: os antigos contavam ‘mil vezes’ o que ocorrera ate 

que todos ficassem sabendo mais do que de cor. Houve homens de Deus dedicados que se 

incumbiram de manter a tradição e alguns se destacaram: Adão, Enoque, Lameque, Noé, Gn 5 

* Depois do dilúvio: Sem, Abraão (nessa época começou a escrita em Ur dos caldeus, cidade 

onde Abrão vivia Gn 11.27-28)Chamado por Deus, Abraão obedece erecebe a promessa da 

terra,  extensiva aos seus descendentes: Isaque, Jacó ( cujo nome é mudado para Israel, Gn 

32.28) e  José  _ ocasião em que descem ao Egito ( Gn 21, 25 e 37-46) Por mudança de rei, os 

israelitas ( os  descendentes de Israel, ex- Jacó) são escravizados mas Deus levanta 

* Moisés  para libertar o povo do Egito e manda Moisés escrever toda a tradição oral mais os 

acontecimentos a partir de então. 

*Assim, foi escrito o Pentateuco :Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A partir 

dessa época, a História de Israel passa a ser documentada e preservadanos livros 

históricos:Josué, Juízes ( Rute) Samuel e Reis até quando  a foram cativos para a Babilônia.  

* Esdras e Neemias narram a volta do cativeiro.  Para chamar o povo que se desviara da Lei  

 

* Profetas a partir de Elias(1 Reis 17) são homens enviados por Deus,cheios do Espírito Santo,  

que anunciam o cativeiro como juízo, caso Israel não se arrependesse de seus desvios e 

voltassem para os caminhos do  Senhor   Deus fez com que as mensagens deles também 

fossem documentadas. Deus zelou para deixar escrito e serem preservados para nosso ensino, 

* Poéticos foram chamadosos livros que se acham no meio da Bíbla,  entre os livros históricos 

e Proféticos. Tratam de relacionamentos pessoais com Deus:a história de Jó ,os salmos de 

Davi e os livros de sabedoria de Salomão. Essa disposição parece dizer: o passado já foi, o 

futuro está por vir . E o que vale é o seu HOJE com Deus. 

*A partir do cativeiro, a História de Israel é entremeada com a História dos grandesimpérios da 

antiguidade:Babilônia,medo-persa,grego e Romano. No império grego, as Escrituras dos judeus 

são traduzidas do hebraico para o grego para que todos os povos pudessem conhecer 

aoSenhor : essa tradução do hebraico para o grego se chamou SEPTUAGINTA e era a versão 

lida nas  sinagogas  no tempo de Jesus 

http://www.perolaspreciosas.com.br/artigos.asp?id_TipoDestaque=38&id_Destaque=2839 

 * Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Só muitomais tarde, quando o cristianismo já 

não era mais perseguido e passou a ser religião oficial do império romano,as Escrituras forma 

traduzidas para o latim numa versão chamada VULGATA.( 390 a 405 AD) Como passar dos 

tempo, ninguém mais falava o latim e só os padres aprendiam latim para  poderem ler a s 

Escrituras  

* A REFORMA de Lutero e outros seus contemporâneos , muitos  séculos depois, é que as 

Escrituras começaram a ser traduzidas para as diversas línguas faladas pelos povos e qualquer 

pessoa que soubesse ler poderia ler as Escrituras por si mesma. Também, a invenção da 

imprensa foi fundamental para possibilitar o barateamento e a impressão de muitas Bíblias de 

uma só vez ( antes precisava copia uma a uma: era um trabalho enorme. )     

http://www.perolaspreciosas.com.br/artigos.asp?id_TipoDestaque=38&id_Destaque=2839
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buscar  https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/qual-e-importancia-de-sao-jeronimo-

para-igreja/ 

Cap 13   REVELAÇÃO  DO ESPÍRITO SANTO 
Outro modo pelo qual conhecemos a Deus épela revelação  do Espírito Santo  

> Nada de místico, nem esquisito!  Revelaçãoé quando‘cai a ficha’  sobre o que Deus quis 

dizer em certo trecho : muitas vezes, lemos e até pregamos sobre uma passagem, mas um dia, 

aquelas palavras caem no coração de modo diferente, e percebemos seu significado intrínseco.   

& quando estudava, decorava o enunciado dos problemas e suas continhas, para ir bem 

nas provas.  Mas, de repente, um  certo dia:- EUREKA !   Eu percebia o raciocínio 

matemáticopor trás das continhas! Assim é com a Palavra:‘CONSIDERA ( a Palavra) o  Senhor  

te  dará  entendimento   em tudo’ ( 2Tm 2.7 ) ‘quem jamais conheceu a mente do Senhor?  

Rm 11.34 _  

’Deus no-las reveloupelo seu Espírito’ ( 1 Co 2.10) ‘ que o Deus de nosso Senhor Jesus 

Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação   no pleno conhecimento 

dele’  ( Ef 1.17 ) _ Em geral, há diversidade de opiniões por diferenças de crescimento e de 

entendimento das Escrituras mas a orientação é:‘se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus 

também vo-lo  revelará’ (  Fp 3.15) Importa que, focado em que seja feita a vontade de Deus 

em vez de que prevaleça a opinião pessoal,  cada um busque a Deus para ser instruído por 

Ele.&não é para ficar discutindo doutrina, é para buscar a Deus e ler a Bíblia:  ‘Buscar-Me 

eis e Me achareis quando Me buscardes  de todo o coração’  Jr 29.13 

>>> ‘ cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios,  e esperai inteiramente na 

graça que se vos oferece na  revelação  de Jesus Cristo’ ( 1Pe 1.13) ‘ transformai-vos pela 

renovação da vossa mente... que é o vosso culto racional’  ( Rm 12.1-2) Outros textos a 

considerar:  ‘Todas as coisas me foram entregues por meu Pai; e ninguém conhece Filho 

plenamente, senão o Pai; e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a 

quem o Filho o quiser  revelar’ ( Mt 11.27 )  _ Paulo disse: ‘quando aprouve a Deus...revelar seu 

Filho em mim, para que eu o pregasse aos gentios, não consultei carne e sangue’ Gl 1.15-16 

 

‘porque Deus no-las revelou pelo seu Espírito; pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, 

mesmos as profundezas de Deus...1Co 2.12 Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, 

mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram 

dadas gratuita[mente] por Deus...Pois, quem jamais [conheceu] a mente do Senhor, para que 

possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo’1Co 2.10-12, 16. 

Cap14   O HOMEM NATURAL NÃO ENTENDE 
1- ‘ o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura; 

e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente ‘ ( 1Co 2.14) Mas Jesus   

disse: ‘eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Ajudador / Consolador  para que fique convosco 

para sempre...o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber‘ João 14.16-17  

2- Aqui, uma questão fundamental :  Jesus disse : ‘o que é nascido da carne é carne, e o que 

é nascido do Espírito é espírito; necessário vos é nascer deDeus ‘ João 3.3, 5 - 7  NVI _   

Como ocorrre?  ‘ouvistes a palavra da verdade,o Evangelho ( a Palavra)...e  tendo nele crido, 

fostes selados com o Espírito da promessa‘ ( Ef 1.13) O Espírito Santo vem habitar no cristão 

quando a pessoa   aceita  Jesus  como seu salvador pessoal e é feito filho de Deus ( João 1.12) 

‘ a todos quantos O receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus’  

>>>  Você já  recebeu a Jesus como  seu Senhor e Salvador ? 

3‘quem  crê em Mim  como diz a Escritura’ (João 7.38)  &não se pode crer em Jesus de 

qualquer jeito, nem do seu jeito, nem do que dizem dEle por aí. Precisa crer ‘como diz a 

Escritura’e a gente só sabe o que diz a Escritura ao ler  a Bíblia  ( no link de BUSCA digitar  

‘aceitar Jesus’  e ‘ nascer de novo’ artigos que explicam direitinho seu devido significado ) 

acessar: WWW.perolaspreciosas.com.br 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/qual-e-importancia-de-sao-jeronimo-para-igreja/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/qual-e-importancia-de-sao-jeronimo-para-igreja/
http://www.perolaspreciosas.com.br/
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*Tendo aceitado Jesus, nascido de novo, e sido selado com o Espírito, começa uma nova 

vida em Cristo:  ‘se alguém está em Cristo, nova criatura é ;’ as coisas velhas já  passaram ; 

eis que tudo se fez novo’  ( 2 Co 5.17) Agora, precisa crescer pelo alimento da Palavra: ‘desejai  

como recém nascidos o leite racional ( da Palavra) para que por ele vades crescendo‘ 1Pe 2.2   

& 

Cap 15   TEMPLO DO ESPÍRITO 
 

Revendo ideias principais:  Adoração  brota do íntimo,   à medida  em que  conhecemos  a 

Deus através da leitura de Sua Palavra. Também conhecemos a Deuspela revelação  do 

Espírito Santo    com o qual fomos selados ao receber Jesus como Senhor e Salvador.Então, 

começa uma nova vida em Cristo, Jo1.12,  3.3,5 e 7,  Ef 1.13   2Co 5.17  e  1Pe 2 .2    

VOCÊTEM  REAL NOÇÃO  DE SER TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO? 

1- ser selado com o Espírito significa ter marca indelével de Deus em nosso espírito>  é 

como o umbigo :  quem nasceu, tem ! ‘se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a 

Jesus habita em vós...há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que 

em vós habita’Rm 8.11. 

2-fostes comprados por preço;  glorificai pois a Deus no vosso corpo: não sabeis que o 

vosso corpo  é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de 

Deus, e que não sois de vós mesmos ?’  1Co 6.19-20  

3-Você aceita e vive o senhorio  de Jesus em seu cotidiano? Jesus_morreu por todos, para 

que os que vivem , não vivam  mais para si,  mas para aquele que por eles morreu e 

ressuscitou’  ( 2Co 5.15) _  ‘foi  para isto  mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser 

Senhor tanto de mortos como de vivos’( Romanos 14.9)  

*Essas são questões fundamentais que precisam ser bem definidas conforme a Palavra 

desde o início da vida cristã, antes mesmo  de se pretender  conhecer a Deus-Pai,   pela 

Palavra  & Naturalmente,  um  filho só   vem a conhecer seu pai depois que nasce e,  

até, só depois que cresceu  um pouco.  Espiritualmente é a mesma coisa ...   & 

 

Cap 16   ATUAR DO ESPÍRITO 
Não existe verdadeiro cristãosem ser selado com o Espírito Santo : marca indelével no 

seu  espírito que habita em seu corpo  ( no site WWW.perolaspreciosas.com.br link de 

BUSCA digitar : ‘somos em Cristo’’  : artigos que explicam tudo direitinho ) 

& quando se tem hóspede em casa, muda-se toda a rotina comum para recebê-lo BEM 

 Quanto mais precisamos mudar a rotina comum deANTES ...para conviver bem com o 

Espírito de Deus que veio habitar em nosso espírito que  existe em nosso corpo .  

Ao morrer, o espírito se separa do corpo mas nós continuamos  os mesmos: existimos 

igualzinho a nós,  só que na dimensão  espiritual  

O Espírito Santo é imprescindível ao nosso relacionamento com Deus  

Aceitando Jesus, nascemos de novo, e somos selados com o Espírito que: 

1-Testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus, Rm 8.16  

2-É  ‘ o CONSOLADOR ... fica conosco para sempre,  João 14.16, 26 

3-o Espírito da Verdadeensina, faz lembrar, glorifica a Cristo, Jo 16.7-14 

4-““- convence do pecado , da justiça e do juízo          

http://www.perolaspreciosas.com.br/
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5-Milita contra a carne:  nos sentimos mal ao agir COMO ANTES... Gl 5.16 

6-‘ Ajuda ... intercede por nós ...’ Rm 8. 26-27 

7-Produz fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,  

         (fé) fidelidade, mansidão,domínio próprio ‘  Gl 5.22   

  Este é o ministériodo Espírito Santo no íntimo do cristão  &  

Cap 17     SE VIVE, ANDA... 
Uma palavra nos põe em xeque, como nojogo de xadrez : 

1-  ‘ se vive... anda no Espírito’   ( Gl 5.25-26 ) &Passei um tempo me perguntando  : - Como é 

andar no Espírito ?  - Como é andar no Espírito ?????  >só faltou ouvir gritar no meu ouvido : - 

LEIA O RESTO  DO  VERSÍCULO : ‘não cobiçosos de vanglória  ( ou glórias  vãs  ) sem irritar...  

sem invejar... uns  aos  outros’ ( Gl 5.25-26)  & ahhhh !então passei a observar a qualidade de 

minhas intenções e ações  

2- Algumas ordens a serem observadas: (no site,buscar  ‘andar do Espírito) )  

2.1não  entristecer  o Espírito,    Ef 4.30-32  >   ler, copiar, decorar  

2.2    Enchei-vos   do Espírito,       Ef  5.18-21 >   ler, copiar, decorar  

2.3    não extinguir o Espírito, 1Ts 5.18   _ & com desculpas que encobrem rebeldia: - jà  vou, 

e demooora ! - Não tenho tempo! -Não tenho jeito!  - Eles não vão gostar - Tenho idéia melhor 

 

3-O Espírito Santo impede a manifestação do anticristo: ‘  2Ts 2.7  ‘ o mistério da iniqüidade 

já opera; somente há um que agora o detém até que  do meio seja tirado’   

4-O Espírito Santo garante que iremos com Jesus nas nuvens,ao ser retiradoda Terra        

‘nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações’  2Co 1.22   

’ arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor ‘ ler  1Ts 4.17 

5-Na parábolas das dez virgens, umas cuidaram de ter azeite e foram com o Noivo que chegou 

de surpresa. As virgens com lâmpadas vazias, ao irem comprar azeite, ficaram para trás.  O 

azeite é figura do Espírito Santo      lerLucas 25. 6-9Serve de advertência para nós: ainda dá 

tempo de ‘comprar azeite’ & pagar o preço de uma vida cheia do Espírito Santo  

Cap 18     TEMPO COM DEUS  
Para se conhecer alguém, precisa passar tempo com ele: ‘buscaiprimeiro  o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas’(Mt 6.33 ) O que ocupa o  primeiro lugar 

em sua agenda ?  Mesmo que não escreva, pense o que prioriza em sua vida ?Todos temos 

uma escala de prioridades. Para saber qual é a sua,comece a  anotar como gasta seu tempo e 

seu dinheiro & Há quem deixe de pagar uma conta para -ir a um bom  restaurante,-comprar 

uma bolsa, fazer um ‘negócio da China’ :e você ? _Há quem prefira ..ver TV  a  conversar com a 

família, - trabalhar  a  ir   para   casa, - comer        a         fazer  exercícios : e você?  qual a sua 

preferência ? O que você não troca / não abre mãopor nada deste mundo  ? Está escrito: Bem 

aventurado, felizquem não faz como todo o mundo.ANTES  tem seu prazer  na lei do Senhor e 

nela medita de dia e de noite’ Sl 1.2               

Devocional, o tempo de dispõe para ler a Bíblia diariamente,é ‘ termômetro’ da importância que 

você dá a Deus  em sua vida. Para criar o hábito, deixe a Bíblia à mão(tenho uma prateleirinha 

para ela na minha cozinha)  Obrigue-se a ler um salmo antes de...  tomar café,ver o jornal na 

TV, ver a novela. Em um cartãozinho, ( hoje tem celular...)  copie promessas e leve consigo 

para ler em tempos ‘vagos’: no elevador, no ônibus,na fila do banco, folguinha entre tarefas.  

SE Deus NÃO FOR O PRIMEIRO NO SEU TEMPO,NUNCA O SERÁ EM SUA VIDA    &  
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Cap19   GOSTAR DE DEUS  
 Para se conhecer alguém, precisa GOSTAR de estar com ele Você tem ‘ paixão’ por alguma 

coisa ? O que deixa você feliz, ouo que falta  para  você ser feliz ? Há quem está sempre 

querendo ALGO MAIS... precisa disso e daquilo, falta aquilo outro    Significa que   você 

precisa de Jesus   MAIS  O QUÊ ...????  _’meu povo fez duas maldades: : a mim me 

deixaram, o manancial de águas vivas, -  e cavaram para si cisternas, cisternas  rotas, que não 

retêm as águas’(  Jr 2.13  )_  ÁGUA _ fresquinha em dia de calor, AHHH !  é uma delícia,  traz 

satisfação  Cisternas rotas fala de buscar satisfação em coisas  transitórias, nunca satisfazem 

de fato ‘ ‘cavaram para si’ cisternas...rotas : a busca egoísta de satisfação nunca satisfaz poiso 

EGO é um ídolo insaciável .No entanto, está escrito, como diretriz de Deus para nossa 

satisfação ’ Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de 

todas as tuas forças.E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração’Dt 6.5 -6 

 Deus ocupando o primeiro lugar em nossas vidas, POR AMOR, não por obrigação,- trará uma 

satisfação íntima  que independe das circunstâncias externas e será possível dizer : ‘aprendi a 

estar contente em toda e qualquer situação’  Fp 4.11corr _   ‘ aprendi a contentar-me como que 

tenho’  (Fp 4.11 ARA) _ MAS,  foi preciso  aprender, isto é, houve uma intenção e um esforço 

no sentido de.. Foi preciso perceber o que é mais importante, o queestá acima de tudo na vida            

Foi preciso conhecer bem a deus  para dar-lhe o devido valor !  quanto mais conhecemos a 

deus, mais amamos a deus   & 

Cap 20   A SUA PRESENÇA 
  ‘ No coração do homem há um vazio no formato de Deus’(Pascal)  Nada  o preencherá 

satisfatoriamente, a não ser o próprio Deus !  A Sua presença em nós, faz toda a diferença em 

qualquer situação& sabe quando se está naquela fase de ‘ paixonite’ ? Tudo é divertido quando 

se está com a pessoa amada : tomar chuva,  ficar horas numa fila, acampar em barracas .. Nos 

momentosde  dor e tensão,  há anseio pela pessoa amada. Queremos contar-lhetodas as 

coisas que nos acontecem, repartir  alegrias...Deus almeja  ter um relacionamento  de AMOR 

com seus filhos, não de obrigação, como um pai  se alegra ao ver que o filho aprecia e busca a  

sua presença . ‘irá a Minha presença contigo e EU te darei descanso’ Ex 33.14 

Deus estando presente, o que nos afetará ?o que temeremos ? o que nos faltará?  ‘OSenhor  é  

meu Pastor,  nada me faltará’ (  Sl 23.1) __ ... diante da espantosa presença do Senhor e 

da glória da sua majestade’ ( Is 2.10) Andando na presença do Senhor, começamos  a 

perceber o efeito que Deus causa.  &Pequena fábula ilustra bem esse  fato: um burrico nunca 

montado,  voltou correndo a contar para sua mãe que, quando entrou em Jerusalém,  todas as 

pessoas o aclamaram e puseram palmas no caminho.Sua mãe disse para ele voltar lá e ver o 

que acontecia. Pouco depois, volta o burrico, triste, dizendo que o haviam enxotado eas 

crianças jogaram pedras nele. Então a mãe lhe perguntou: -Antes, quem  você levava  ? - 

JESUS !foi a resposta.>’Jesus Cristo...a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Príncipe 

dos reis da terra... nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados,enos fez reis , 

sacerdotes para Deus, seu Pai,  a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém.(   

Ap  1.5-6)          >  VOCÊ CONHECE JESUS ASSIM ?   & 

Cap 21   NADA ME  FALTARÁ 
 

  ‘O  Senhor  é  meu Pastor,  nada me faltará’   (Sl 23.1)‘Eu sou o bom pastor; conheço as 

minhas ovelhas, e elas me conhecem’( Jo 10.14) _‘ minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu 

as conheço, e elas me seguem’;  eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as 

arrebatará da minha mão’ (( Jo 10.27) Que terrível será ouvir de Jesus: ‘ nunca vos conheci ;  

 ‘apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade’ (Mt 7.23) como foi dito aos que tinham 

feitos milagres e maravilhas em nome de Jesus mas esqueceram de cultivar a santificação e a 

comunhão com Deus que é Santo.  Não adianta religiosidade,  nem grandes feitos ‘ espirituais’ . 

Importa conhecermos  Jesus  e sermos  conhecidos por Ele: seguir a Jesus  é relacionamento 

pessoal,  é reconhecer Sua voz , mesmo à distância ...Que diferença da situação em que Adão 
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disse, após ter pecado : ‘ ouvi a tua voz... e temi... e me escondi ’ ( Gn 3.10) Esse é o efeito do 

pecado : faz temer e se esconder da presença do Senhor .Temor do senhor, no bom sentido, é 

diferente : é reverência ! - é reconhecer quão espantosa é  a Sua presença,- é valorizar o tão 

grande amor  que nos tem TAL pessoa, -é  aborrecer o pecado,  para não aborrecer a Deus 

.Jesus disse: ‘Aquele que me enviou está comigo; não me tem deixado só; porque faço sempre 

o que é do seu  agrado’  ( Jo 8.29) Jesus desfrutava da constante presença de Deus-Pai e, por 

desejá-la, fazia o que era do Seu agrado.  Há importante princípio espiritual que convém ser 

bem considerado:’’o Senhor está convosco enquanto vós estais com Ele... se O buscardes, O 

achareis; mas se O deixardes, Ele vos deixará  , 2 Cr 15.2    & 

>>>  DEUS   NÃO  QUER  OBRIGAR  NINGUÉM   A ESCOLHER a  SUA  PRESENÇA  ! 

Cap 22    VASOS VAZIOS  
‘Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem’‘minhas ovelhas 

ouvemminha voz,  eu as conheço,eelas me seguem’  Jo 10.14, 27 O  Senhor  é  meu Pastor,  

nada me faltará’   Sl 23.1  DO QUE VOCÊ TEM FALTA ? Seja material, psicológico ou 

espiritual. - PARE!  Reflita um pouco: é comida, vestuário, moradia? - é o amor de alguém, 

realização pessoal,tempo ?  - é mansidão, paz, submissão, aquietar-se diante de Deus? Uma 

viúva em apuros foi falar com o homem de Deus que a orientou, dizendo: pede emprestadas 

vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, e fecha a porta 

sobre ti ...deita azeite em todas...põe à parte a que estiver cheia’ ( 2Rs 4.3 ) E o que houve? 

Colocadas diante do Senhor, Sua Suficiênciafoi enchendo todas elas . até que ... o filho disse:‘ 

não há mais vaso nenhum  ‘ ( 2Rs 4.6)  Quantos  ‘vasos vazios’ você tem  ?  Traga-os diante 

de Deus .  Esvazie seu coração diante do Senhor &como a gente vira sobre um jornal uma 

gaveta  que quer limpar ( e ainda damos umas batidinhas para sair todo o pó  ! )  assim, despeje 

ante o Senhor tudo o que está lá dentro e que lhe faz falta.Conte a Ele TUDO:  necessidades, 

ansiedades, temores,dúvidas, frustrações.Ele já sabe, mas quer ouvir de seus lábios para poder 

intervir  Sl 139.4   ‘Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo 

conheces’   ‘ Se de algum modo os afligirdes...( Êx 22.23 ) O que aflige você ? _ e 

elesclamarem  a mim, Eu certamente ouvirei o seu clamor ’  Clame ao Senhor e Ele ouvirá...-x- 

Cap 23    Vasos vazios e ...limpos! 
Uma viúva levou vasos vazios à presença do Senhor e eles forma cheios.  Quantos‘vasos 

vazios’ você tem  ?  O que aflige você ?Coloquetudo  diante do Senhor,  e Sua Suficiência  

irá   preenchendo  suas lacunas  até que todas estejam   supridas, e  não haja mais nenhuma ! 

Ah!   tem um detalhe importante :  os vasos precisam estar LIMPOS :’ moscas mortas 

fazem  o ungüento do perfumista cheirar mal ‘( Ec 10.1 ) &  uma sujeirinha de  nada pode  

pôr a perder o melhor dos óleos perfumados e caros.Assim, um pecadinho de nada  pode por 

a perder o melhor de Deus para você. Sem neuras, vamos nos colocar diante de Deus e dizer, 

como o salmista: ‘quem pode entender os próprios erros? Expurga-me Tu dos que me são 

ocultos’Sl 19.12  _ Aí, segue umas dicas de erros comuns a todas as pessoas : Sl19.13-14   

>‘da soberba livra teu servo...’ : a soberba paralisa o espírito de servo &  todos querem liderar 

um departamento, ou serem servidos, mas peça para lavar a louça depois do jantar de Ano 

Novo : quantos voluntários  imagina  que vão  aparecer ?>‘que a soberba não se assenhoreie 

de mim’... Pode não ser soberba,mas o que tem dominado você ?  >‘todas as coisas me são 

lícitas mas _ nem todas  convêm’   _  não me  deixarei dominar por nenhuma’ 

 _  mas nem todas as coisas edificam’ (1 Co 6.12 e 10.23) Então, já temos alguns critérios do 

que precisamos limpar do nosso coração:  soberba,  o que me domina,  o que não convém,  o 

que não edifica . O textocontinua: que as palavras de minha boca  e  o meditar de meu coração  

sejam agradáveis  perante   ti , Senhor’(  Salmo 19.14 ) Outro bom Gabarito é o que entristece 

o Espírito Santo :  Ef 4.30-32 :LONGE DE  VÓS  TODAamargura, cólera, ira,               - 

gritaria (pensamentos viciosos que ficam girando sem parar, qual disco rachado ) -blasfêmia é 

pensar que Deus não Se importa daí você tem que ...sedefender, se vingar,  se virar para 

resolver o problema: ‘ por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração: Tu não 

inquirirás?’ ( Sl 10.13) - intenção maldosa ( malícia).Antes sede  bondosos ( não maldosos)  

misericordiosos ( não críticos) perdoadores ( não ressentidos,  nem rancorosos)  como Deus em 
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Cristo vos perdoou ‘( Ef 4.30-32) Observar esta listinha já é um ótimo  começo para se observar 

a fim de confessar.Imediatamente toda e qualquer coisa que possa entristecer a Deus   

Vasilhas vazias e limpas serão prontamente cheias pela suficiência do Senhor &  

Cap 24    VAZIOS DE SI MESMO 
‘Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem’,‘minhas ovelhas 

ouvem  minha voz,  eu as conheço,eelas me seguem’  Jo 10.14, 27     Conhecer a Deus e 

seguir a Jesus faz dizer com fé :  ‘ O  Senhor  é  meu Pastor,  nada me faltará’   Sl 23.1  

Vasilhas vazias e limpas serão prontamente cheias pela suficiência do Senhor.Vivemos em 

sistema onde não há vácuo: sai algo, logo será cheio de outro Também, dois corpos não 

ocupam o mesmo lugar no espaço ; >  entra um sai o outro :  como se põe um pote sujo 

debaixo da torneira aberta para que a água limpa vá tirando, aos poucos, toda a sujeira .> Você  

conhece  alguém CHEIO DE SI ?  Nunca poderá ser cheio do Espírito, a não ser quese esvazie 

de si mesmo : isso   é  renunciar  a tudo quanto tem ’ todo o que... não  renuncia  a tudo quanto 

tem, não pode ser meu discípulo.’ Lc 14.33 &  Renunciar é se abster, é dizer:- Não quero 

issoparamim, - Não quero issoemmim.      Em geral se pensa em desapego de coisas boas: 

posses, família, conhecimento mas pode-se renunciar a um trauma, a um vício,  costume 

desagradável, mau temperamento. Outra condição para ser discípulo de Jesus é :Lc 9.23  Se 

alguém quer vir após mim, - negue-se a si mesmo, tome  cada dia  a sua cruz, e siga-me’ 

Cruz é onde o EU morre: ‘não como Eu quero, mas como Tu queres’ (Mt 26.39) ‘seja feita a                    

Tua vontade...’ ( Mt 6. 10)  Você já  notou (?) que  capacidade é o tamanho do vazio:   uma 

garrafa tem a capacidadedeum  litro quando está  totalmente vazia. Um caminhão tem a 

capacidade de ...quando está  totalmente vazio.Interessante estar escrito:   não que sejamos 

capazes, por nós, de pensar alguma coisa,como de nós mesmos; mas a nossa capacidade  

vem de Deus’  ( 2Co 3.5 )  O apóstolo estava totalmente vazio de si, para ser totalmente 

cheio de Deus& 

Cap 25   VOLTA AO PRIMEIRO AMOR 

 

Jacó só pôde seguir a jornada de volta ao primeiro amorao se desfazer, ele e os seus,  dos 

ídolos que  haviam  adquirido, colecionado através dos anos (Gn 35.2, 4 )  Tirai os Deuses 

estranhos, purificai-vos, mudai vossos vestidos...e os escondeu  (enterrou)  debaixo do 

carvalho ( aos pés do lenho da cruz)  em Siquém’  Vamos ver um pouco mais atentamente, 

além dos ídolos do homem moderno: o que,em geral,  está disputando com Deus, o primeiro  

lugar em nosso coração :  PODER  _DINHEIRO- PRAZERFAMA  e CONHECIMENTO _    

( ídolos do homem moderno: extr de Psiquiatria de Deus Charles Allen, Ed Betânia ) 

Muitas outras coisas menos evidentes podem estar tomando  o lugar de Deus,até mesmo um 

serviço dedicado na igreja,dedicação total a alguma coisa que tem sugado toda sua atenção em 

detrimento de buscar a comunhão com Deus em primeiro lugar às vezes, Deus precisa tirar o 

objeto de sua dedicação para você voltar a se dedicar a Deus como Lhe é devido para que  Ele 

possa  abençoar você como você precisa ser abençoado. Pode ser que vc esteja confiando em 

sua habilidade para fazer a obra do Senhor,o que, logo, conduzirá à soberba. Jesus advertiu à 

boaigreja de Éfeso : ‘Tenho, porém, contra ti que [deixaste ]o teu primeiro amor.Lembra-te, pois, 

donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; e se não, brevemente virei a ti, e 

removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres.   Ap 2.4-5 

Relembrando:Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio 

entendimento  > Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas.  

>Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal.>  Isso será saúde 

para a tua carne; e refrigério para os teus ossos ‘’   Pv 3.5 -8  

& a TV tornou-se o ídolo dos lares, diante da qual toda a família se cala e aWEB  tem   roubado 

o tempo de estar com Deus, isolado as pessoas e, de modo  muito pernicioso, tem 

impressionado  as mentes  e veiculado o mal. Graças a Deus que se pode ESCOLHER O USO 

QUE SE FAZ  DE TODOS OS  MEIOS DO PROGRESSO  HUMANO. Aí estão :  os cultos pela 
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TV alcançando milhares que não podem ir à igreja ,   os sites que ensinam a Palavra, E-mail’s 

que têm unido, edificado e consolado muitos irmãos .Não deixemos que nada e ninguém ocupe 

o lugar de Deus em nosso coração. Quando Deus está no lugar que Lhe é devido, todas as 

coisas vão aos seus devidos lugares’Nodi  & 

Cap 26    CRESCENDO EM CRISTO  
 

Manter Deus no lugar que Lhe é devido é uma luta constante: requer estar vigilante  e  tomar 

posição a cada investida do inimigo que  ‘anda em derredor...( intimidando)  buscando a quem 

possa tragar ‘ ( 1Pe 5.8 ) Efésios é carta que dá noção do desenvolvimento  da vida do cristão 

desde o novo nascimento até à maturidade que capacita a ser vitorioso na Batalha Espiritual . 

1- ‘ tendo ouvido a Palavra ...e  crido... fostes selados com o Espírito Santo’  Ef 1.13, 17 

2- ‘ que o Deus...vos dê , em Seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação’  

3- ‘a sobre excelente grandeza do seu poder que opera em vós, os que credes’ Ef 1.19 

4- ‘ que o Pai... segundo as riquezas de sua glória vos conceda - que sejais corroborados com  

poder pelo seu Espírito no homem  interior’ Ef 3.14-16 

5-‘ não entristeçais o Espírito: LONGE DE VÓS toda amargura, cólera, ira...’Ef 4.30-32 

6-‘Enchei-vos do Espírito: falando...louvando...dando graças...sujeitando-vos’ Ef 5.18-21 

7 – ‘ fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder... nossa  luta não é contra carne e 

sangue... tomai  toda a armadura de Deus ... para que possais resistir...e.. feito tudo, ficar 

firmes...para que...seja dada...a Palavra...para fazer notório o Evangelho’ Ef 6.10 

Aqui, em poucas linhas, uma rápida visão dodesenvolvimento de um cristão normal, 

- é o plano de Deus para cada um de Seus filhos: sendo o desejo de todo pai  que seu filho 

seja normal   

*  Não adianta quere enviar meninos á guerra, como acontece em muitos países:- não sabendo 

a potência da arma que empunham, tornam-se alvos visados pelo inimigo, - ficam confiantes e 

descuidados, ao pensar que tal arma os protege; falta-lhes o  devido crescimento e o devido 

treinamento. Manipuladaspor interesses escusos,  crianças são enviadas ao encontro  do  

inimigo,-  à morte certa, dizimando populações, minando um povo que luta pela sobrevivência &   

 

dia  27   C0MEÇA PELA CRUZ 
‘A vida cristã não éum  pic-nic no campo’,  dizia certo professor ...‘todos os que querem viver 
piedosamente em Cristo...sofrerão perseguições’  (2Tm 3.12) O inimigo não deixa barato:’com 
força me impelistes para me fazeres cairmas o Senhor me ajudou’Sl 118.13   Aleluia !  
_Dizer que aceitar Jesus é ter todos seus problemas resolvidos é iludir as pessoas.  
> Cristãos precisam ser devidamente instruídos e preparadospara o que vão  enfrentar.Por 
negligência, insensatez, descuido inúmeros cristãos são levados ao escândalo, derrota e desvio 
da fé _  1º.) é preciso informar o novo convertido,  para ele ficar sabendo que a  vida cristã 
começa com o conflito: carne vs Espírito,   ‘a carne luta contra o Espírito,o Espírito contra a 
carne... se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis’( Gl 5.17)  O dilema entre as 
obras da carne e o fruto do Espírito  Gl 5.16, 19-23 
 
2º.) Aprender a  andar no Espírito...se vive, ANDA: é a solução para o dilema Carne vs 
Espírito,  o início da vitória  ( Gl  5.16 – 25)   Como acontece? ‘E os que são de Cristo Jesus 
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências..25 Se vivemos pelo Espírito, 
andemos também pelo Espírito .26 Não cobiçosos de  vanglorias nem vangloriosos  
provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.&Então, a primeira coisa é 
renunciar a todo espírito de vanglória ou desejo de  ser mais do que os outros,deter o 
reconhecimento dos outros por ser bom ou ‘tão bonzinho’.  
3º.)  precisa crescer : ‘desejai como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual,a fim de 

por ele crescerdes para a salvação’ ( 1Pe 2.2 ) Crescer envolve uma  série de transformações: 
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‘transformai-vos pela renovação da vossa mente ( psiquê )... vosso culto racional ‘Rm 12.1-2 

4º.)Crescimento passa por várias fases :  veremos em Colossenses (no próximo capítulo) 

5º.)Pode haver problemas no crescimento: ‘porquanto vos tornastes negligentes  em ouvir, 

necessitais de que se vos torne a ensinar os princípioselementares dos oráculos de Deus, e 

vos haveis feito tais que precisais de leite, e não de alimento sólido...qualquer que se alimenta 

de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança; mas o alimento sólido é para 

adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o 

mal’  Hb 5.11-14 

6º)  Há os que ficam velhos mas nunca alcançam a maturidade: ‘irmãos ,não vos pude falar 

como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo.Leite vos dei 

poralimento, e não comida sólida, porque não a podíeis suportar; nem ainda agora podeis; 

porquanto ainda sois carnais; pois, havendo entre vós inveja e contendas,- não sois porventura 

carrnais, e não estais andando segundo os homens?’ 1Co 3.1-3  

7º.)Sem maturidade espiritual não se entra na plena posse dos bens  dos herdeiros,‘por 

todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor 

de tudo; mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai’ . Gl 4.1-2         

& eis o motivo detantas perplexidades na vida dos cristãos  - Se sou filho de Deus, Por que não 

consigo... Ainda preciso...Parece que não vai... 

 Como numa escola,há umobjetivo determinado : crescer até à  estatura de Cristo e há um 

programa a ser cumprido, vencendo várias etapas: uns como apóstolos...profetas...mestres 

evangelistas ...pastores & dons são para servir - tendo em vistao aperfeiçoamento dos 

santos, para  a obra do ministério, para  a  edificação do corpo de Cristo;  até que todos 

cheguemos _ à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,- ao estado de 

homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo; para que não  mais sejamos 

meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos 

homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro’  Efésios 4.11-14 

 

ANTES( é prioridade ) 

1º.)seguindo a verdade em amor  

2º.) cresçamos em tudo  

3º.) naquele que é a cabeça, Cristo 

&nunca se viu um corpo, separado da cabeça,crescer. 

>Pode ser um dos problemas das igrejas atuais, característica de Laodicéia(Ap 3.20) do 

Jesus, fora da igreja, faz apelo individual para entrar no coração pois a instituição está falida 

Conclui: o corpo(de Cristo)- inteiro ( é uma unidade indivisível)  - bem ajustado- ligado pelo 

auxílio de todas as juntas  -segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento 

para edificação de si mesmo,em amor’( lembrar que amor é caráter de Deus sendo formado no 

cristão, Rm 8.29 )&Esse é o plano de Deus para o crescimento da IGREJA,o  corpo de Cristo, a 

reunião dos salvos. Aíestá o motivo de igrejas locais frias, cheias de crentes, politicamente 

corretas,  mas sem vigor espiritual.  

Cap  28  FASES DO CRESCIMENTO, Cl 3.1- 17    
Colossenses é a carta que define amaneira de ser do cristão maduro e como chegar lá 

1- Háuma diretriz sob uma condição: SE  pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, 

>buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está .. ( o foco é  Jesus glorificado, assentado à 

destra de Deus) com uma pré-condição : porque morrestes,e a vossa vida está escondida com 

Cristo em Deus.>Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra’  

&ensino básico: a vida ressurreta passa pela cruz. Sem cruz, não há ressurreição 

2- Há um plano maior do que apenas viver esta vida: Quando Cristo, que é a nossa vida, se 

manifestar, então também vós vos manifestareis com eleem glória.’( Cl 3.4 ) ver cap 30 



17 

 

3- Etapas precisam ser vencidas progressivamente  Cl 3.5 -7  

3.1MORTIFICAI as inclinações carnais; prostituição, impureza, a paixão, vil concupiscência, e a 

avareza, que é idolatria; pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência;nas 

 quais também em outro tempo ( antes ) andastes, quando vivíeis nelas’&note que são coisas 

grosseiras, evidentes , que devem ser deixadas de alimentar, por isso  morrem, após uma real  

conversão a Deus  

3.2Agora,DESPOJAI-VOS também de tudo isto: da ira, da cólera, da malícia, maledicência, 

das palavras torpes da vossa boca;não mintais uns aos outros& são coisas mais sutis, menos 

condenáveis pois  comumente aceitas como naturais, ‘afinal, somos todos humanos’ dizem,. 

>Mas, esse agir tem com base uma atitude espiritual  ilustrada pelo batismo: ‘pois...indica 

atitude conseqüente  de algo ocorrido antes : já vos despistes do homem velho com os seus 

feitos  e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento,  segundo a imagem 

daquele que o criou... Cristo é tudo em todos’Cl 3. 8-11 

3.3REVESTI-VOS, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de 

benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,suportando-vos e perdoando-vos uns aos 

outros, se alguém tiver queixa contra outro;  assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei 

vós também’ Cl 3.12 – 13  &Note que parece com as fases de um trabalho em madeira: as 

árvores são cortadas e trazidas para a serraria ( o convertidosai do seu ambiente natural e 

vai aonde será tratado) cortado em tábuas ( é preparado para  finalidade que o dono tem em 

mente: um móvel ) qualquer que  for  o formato, o processo seguinte é lixa grossa (mortificai...)  

depois lixa fina ( despojar-se das sutilezas) e , por fim, orevestimento ( verniz ou pintura)   

 

O ARREMATE FINAL:  sobre tudo isto, revesti-vos do amor... o vínculo da perfeição &Convém 

lembrar que AMOR são atitudes que revelam o caráter de Cristo sendo formado em nós através 

das vicissitudes da vida.  Considera ...o Senhor te dará entendimento em tudo ( 2 Tm 2.7) os 

seguintes textos  ‘...sabemos... (você está bem ciente (?)do fato e considera mesmo  ...)que 

todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito&em geral, a gente repete textos como papagaiosem 

pensar no real significado deles: qual é o propósito de Deus ao permitir todas as coisas na 

vida do cristão ?  > Você, de fato crê que esse seu problema de agora foi Deus quem permitiu? 

Como essa atual situação pode estar cooperando para o seu bem? Situações adversas revelam 

o que há no íntimo de cada um; ex:ao se espremer um tubo de pasta de dente, sai...pasta de 

dente. Ao ser espremido pelas circunstâncias da vida, sai o que cada um tem dentro de si. 

Deus quer atuar nessas áreas de modo que você venha a confessar seu pecado, renunciar o 

mal e venha buscar do Senhor o caráter de Cristo para ser expresso naquela situação. UAU ! 

> Como carecemos de Jesus, do atuar do Espíritopara viver a vida cristã no padrão de Deus.  

‘Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem  

de seu Filho ( cristãos = miniaturas de Cristo)  a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 

irmãos’ Rm 8.29  

Cap 29     A VIDA CONSEQÜENTE 
NasEscrituras temos diretrizes ( →)a seguir  que também servem como  Gabaritos para nos 

conferirmos a fim de vermos se nossas opções de vida estão alinhadas com o padrão de Deus 

1-A PAZ DE CRISTO, à qual também fostes chamados em um corpo domine vossos corações  

> tradução mais antiga e fidedigna diz:seja a paz de Cristo o árbitro em vosso corações. O 

que tira a paz do seu coração ?   Isso não vem de Deus ...&  A não ser que seja convencimento 

de pecado: aí é o Espírito convencendo do pecadoque leva ao arrependimento para você se 

acertar com Deus. &Há tanto o que ensinar sobre a Palavra e, em geral,  fica-se só no rasinho 

em pregações superficiais  para evitar melindres de quem  freqüenta a igreja local por mera 

religiosidade  e não está dando a mínima, sem interesse algum em andar com Deus,  de fato.  

 

>seja a paz de Cristo o árbitro em vosso corações :o que inquieta seu coração ?é sinal de 

que precisa ser tratado na presença de Deus, em oração, buscando a orientação da Palavra e, 
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quem sabe, a opinião de pessoa de Deus confiável. A paz de Deus nocoração  é o sinal verde 

de que você pode ir em frente em algum negócio.    

2-SEDE AGRADECIDOS. _ em tudo daí graças ...é a vontade de Deus( 1 Ts 5.18) dando 

graças a Deus por tudo é forma de ser cheio do Espírito ( Efésios 5.20)  Dar graças não é 

sentimento  mas reconhecer o que Deus faz e agradecer _  como se agradece alguém que viu 

você chegando com sacolas e  lhe abriu a porta do elevador .  Não precisa estar invadido por 

intensa emoção de agradecimento. Não é emoção é reconhecimento racional: quebrei o braço 

mas GRAÇAS A DEUS que proveu quem me acudisse, tenho condições de pagar convênio, 

posso ficar de repouso e tem gente para me ajudar em casa. Tenho promessas deque Sua 

presença vai comigo em qualquer situação.  

3A palavra de Cristo habite em vós ricamente , em toda a sabedoria para  ensinar e 

admoestar   uns aos outros ‘ & A Palavra habita naquele que se detém para ler e considerar as 

Escrituras: nesse, o Espírito impacta, como que carimba,  a Palavra no coração  e na mente e 

depois faz lembrar em ocasião própria. Orar a Palavra é certeza de ser ouvido, 1 João 5.14  

>ensino  e a exortação mútuas ( hábito que não existe hoje em dia e quando existe é arbitrário) 

tem que ser fundamentado na Palavra que habita no coração como estilo de vida de quem 

ensina ou exorta.  

4-LOUVANDO A DEUS com gratidão, no coração _ é outra forma de ser cheio do Espírito. 

Louvar não é, necessariamente, cantar  mas engrandecer a Deus pelo que Ele é... Precisa ler a 

Bíbliamarcando com giz de cera amarelo quando lê que o Senhor é... Começando com 

Salmosaté  pode orar indo de amarelinho em amarelinho  em momentos de nebulosidade 

espiritual .   

5 -tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras,  fazei-o em nome do Senhor Jesus, 

dando por ele graças a Deus Pai ...E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao 

Senhor, e não aos homens, -sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança; 

( Cl 3.23-24) >a Cristo , o Senhor, servis .Outra tradução diz :servi a Cristo, o Senhor’ ( não 

aos  homens.) Lembra o que Jesus  disse: ‘sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, 

mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes’  ( Mateus 25.40 ) &  convém considerar que a 

recíproca é verdadeira: o que fazemos de mal / de negligência, de omissão,  de desprezo... aum 

destes pequeninos, estamos fazendo a Jesus e dEle receberemos a devida recompensa. O que 

leva a outro texto: não vos enganeis: de Deus não se zomba ( Gálatas 6.5 ) cada um colhe o 

que  planta . O que leva a outro texto:’considera a bondade e a severidade de Deus ‘  Romanos 

11.22  

Que maravilha se todos os filhos de Deus crescessem,segundo a vontade e o plano  de  Deus 

 

Cap  30   O ALVO DESTA VIDA  
 

 ‘Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas 

sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele...’ (  1Jo 3.2 ) 

& Em geral, nas pregações, não se ouve falar destas coisas. Sófica sabendo quem se 

propõe a conhecer a Deus pessoalmente, através das Escrituras. Esta vida é um estágio 

preparatório para a nossa verdadeira razão de existir: ser a esposa de Cristo( ver Bodas do 

Cordeiro, Ap 19.7 e 9 )  e função  que será reinar com Cristo no Milênio (Ap 20.6) Função 

essa que será determinada após avaliação pelo Tribunal de Cristo de nosso ‘estágio’ nesta vida 

(  1Co 3.11-15)  Como está sendo sua vida após a sua conversão?   Temos recebido bens do 

Senhor e a nós compete negociar com eles até que venha, como explica a parábola das dez 

minas;ao que fez render dez minas, foi dito: - porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades 

terás autoridade’ ( Lucas 19.17) Galardões são para definir  a ‘patente’  que cada um terá no 

Milênio e será  proporcional ao fruto, Jo 15.15   
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Entre as noções básicas que deveriam ser prontamente apresentadas aos novos 

convertidos está uma de extrema importância: 

 

1-somos a noiva de Cristo:esta  vida é preparação para o encontro com Jesus, o Noivo, 

ilustrado na parábola das dez virgensMateus 25.1-13 >as virgens sábias se prepararam para  

a vinda do noivo providenciando óleo para suas lâmpadas, figura do Espírito Santo. 

 

2 Observe as ordens quanto ao Espírito Santo: 

2.1 crucifica a carne e anda no Espírito sem cobiça de glórias vãs , Gálatas 5.24-26,  

 

2.2  Não entristece o Espírito:longe de vós toda amargura, cólera, ira... decorar Efésios 4.30-32  

ma,sim, Enchei-vos do Espírito falando...louvando, dando graças e sujeitando-vos Ef5.18-21 

 

2.3   Não extinguir / apagueis o Espírito com desculpas esfarrapadas que encobrem rebeldia:- Já 

vou e demooora  ou  não vai - Não tenho tempo - Não tenho jeito - Tenho idéia melhor , 1 Ts 

5.19 

 

&Falta de preparo para a função a ser exercida pode ser muito desastroso como foi bem 

demonstrado na vida da princesa Diana, da Inglaterra .Ela não se adequou ao papel honroso 

que lhe foi concedido pelo casamento.Isso não irá acontecer com a noiva de Cristo, a IGREJA 

Quem não se adequar, preparando-se devidamente nesta vida, vai ficar  de fora, como diz a 

parábola das bodas: vendo um convidado sem as vestes nupciais  perguntou: como entraste? E 

o mandou por para fora. (Mateus 22.1-14  

3-A diretriz da Palavra é : ‘em todo tempo sejam alvas as tuas veste e nunca falte óleo sobre 

atua cabeça’( Eclesiastes  9.8) _  No Apocalipse, os que estavam diante do trono: ‘ lavaram 

as suas vestes e as alvejaram  no sangue do Cordeiro’.. 

   alvejar é  lavar a roupa limpa tantas vezes até  obter o tanto de alvura desejado. Alvejar 

remete ao andar na luz: fala para Deus, momento a momento, a verdade que há em seu 

íntimo..e  o sangue de Jesus purifica de todo pecado’ ( 1 João 1.7 e 9)  

Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro para que tenham 

direito à arvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas ....’ Apocalipse  7.14 e 22.14 

Muito inconseqüente é fazer pensar que tendo aceitado Jesus,tudo está resolvido  de 

modo automático por toda a vida,  isentando por completo de qualquer responsabilidade 

por nossas ações.  A Bíblia não diz isso, de modo algum.  Ler com atenção 1 Coríntios 3.11-15 

Pelo contrário: cristãos são chamados a viver de modo digno de suavocação, Ef 4.1  
‘vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios , Efésios 5:15  
‘fostes chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo 
amor servi-vos uns aos outros.’  ( Gl 5.13) _ ‘Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que 
pessoas vos convém ser em santo trato, e piedade’( 2 Pedro 3.11 )  
 

 Bem, terminamos mais uma revista eficamos sabendo  mais um pouco sobre as maravilhas e 

detalhes da Palavra que nos levam a conhecer melhor a Deus  Até à próxima revista.  

 Deus os abençoa-x- 

 


