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Módulos e Aulas Correspondentes: 

 
I. DEIXE A BÍBLIA FALAR Sobre Sua Eficácia ou Eficiência e Uso Devido 

1a Aula 

A Bíblia ± A Palavra de Deus 
1. A bíblia é um livro realmente confiável? 
2. Como a bíblia foi formada? 

� Como os homens que escreveram a bíblia tomaram conhecimento daquilo que 
escreveram? 

3. Qual a utilidade da bíblia? 
� A bíblia é um livro que produz algum tipo de efeito na vida daqueles que a usam? 
� O que necessário para que eu seja beneficiado por este livro? 

4. É possível entender a bíblia? 

2a Aula 

Como Estudar a Bíblia ± Princípios a Serem Observados no Estudo e Uso 
da Bíblia 
1. Como estudar a bíblia sem cometer erros de interpretação? 

� Erros de interpretação e deturpações (alterações, mudanças no sentido original da 
intenção dos escritores bíblicos) podem acontecer? 

� E como acontecem? 
2. Qual a importância do contexto de uma passagem bíblica? 

� Como definir o contexto? 
3. Como diferenciar doutrinas e práticas bíblicas das humanas nas igrejas de hoje? 

3a Aula 
As Alianças: Mosaica (Velha) e Cristã (Nova) 
1. Hoje nós devemos obedecer às leis de Deus que estão no Velho Testamento, as que estão 

no Novo, ou a ambas? 
2. Existe alguma diferença entre o Velho e Novo Testamentos? 

 
II. DEIXE A BÍBLIA FALAR Sobre o Mundo Cristão Atual 

1a Aula 

A Divisão No Cristianismo ± Suas Causas e Soluções 
1. Como Deus vê a discordância entre as igrejas e religiões cristãs da atualidade? 
2. Por que existem tantas igrejas e religiões consideradas cristãs? 

� O que causou e ainda causa o surgimento de tantas igrejas? 
3. Qual é a solução divina para o problema da divisão e divergência no cristianismo? 

2a Aula 

A Igreja na Bíblia e A Necessidade Atual de Restauração 
1. Quando é que uma instituição criada para ser divina se transforma em humana? 
2. Qual o padrão bíblico de organização e funcionamento que a igreja moderna deve seguir? 
3. Como restaurar uma igreja para ela tornar-se uma legítima igreja de Jesus, como as vistas 

no novo testamento? 

3a Aula 

O Farisaísmo Moderno 
1. Em que casos a igreja cristã dá mais importância ao que não tem tanta importância, e dá 

menos importância ao que é mais importante? 
2. Quais as marcas comuns da religiosidade cristã enganosa? 
3. Quais as marcas comuns da religiosidade cristã autêntica? 
4. Anexos (Por John Reese, adaptações Nilton Barretto)  

a. CRIAÇÃO DE LEIS HUMANAS COMO RESULTADO DE UMA PRÁTICA FARISAICA E SUAS 
CONSEQUÊNCIAS PARA A IGREJA E CRISTIANISMO 

i. UM ESTUDO DE QUESTÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA IGREJA E ATOS ESPECÍFICOS COMO AJUDA 
AOS NECESSITADOS E AULAS BÍBLICAS 

ii. UM ESTUDO DE QUESTÕES SOBRE A CEIA DO SENHOR 

 



 
 
 
 

III. DEIXE A BÍBLIA FALAR Sobre a Identidade e Obra de Jesus Cristo 

1a Aula 

Jesus Cristo ± O Filho de Deus 
1. Quem foi (e ainda é) este homem chamado Jesus Cristo? 
2. Como ele definiu a si mesmo? 

� Quais foram as frases ou palavras que Jesus usou para definir a si próprio? 
� E qual o significado delas? 

3. É possível uma pessoa viver toda a sua vida sem se posicionar a respeito de Jesus Cristo? 

2a Aula 

O Pecado e Seus Resultados 
1. O que é pecado? 
2. Quem é culpado de pecado? 
3. Quais as consequências do pecado?  
4. O que acontece depois da morte? 

3a Aula 

As Boas Notícias do Evangelho 
1. Qual foi a real missão de Jesus nesta terra? 
2. Por que Jesus morreu de uma forma tão humilhante, dolorosa e vergonhosa? 
3. As principais dádivas do Evangelho de Jesus Cristo estão relacionadas à prosperidade 

financeira ou material? 
� O que é ou quais são as boas notícias do Evangelho? 

 
IV. DEIXE A BÍBLIA FALAR Sobre a Parte do Homem na Salvação da Alma 

1a Aula 

A Fé e o Arrependimento que Deus Realmente Quer 
1. O que é fé segundo a bíblia? 

� Que tipo de fé Deus espera que eu tenha? 
� O que esta fé me levará a fazer? 

2. O que é arrependimento? 
� É necessário arrepender-se? 
� Arrepender-se de quê? 

2a Aula 

O Batismo na Bíblia 
1. Segundo a bíblia como o batismo deve ser feito? 
2. Por que alguém precisa ser batizado (qual o propósito)? 
3. Quando é que alguém deve ser batizado? 
4. E quem pode ou deve ser batizado? 

3a Aula 

O Discipulado ± Para Obedecer a Tudo o Que Ele Ordenou 
1. O que significa ser discípulo de Cristo? 

� Quais as condições que precisam ser observadas para uma pessoa tornar-se um 
discípulo bem sucedido de Cristo? 

� Qual o preço que precisa ser pago por alguém que pretende ser discípulo de Cristo? 

 
V. DEIXE A BÍBLIA FALAR Sobre o Espírito Santo e Suas Ações 

1a Aula 
O Batismo com o Espírito Santo 
1. Quantos batismos são ordenados na bíblia? 
2. Quando é que acontece o batismo com o Espírito Santo? 

2a Aula 

Os Dons Milagrosos do Espírito Santo I 
1. Como os cristãos primitivos receberam poderes milagrosos? 

� Isto continua se repetindo hoje? 
2. O que é o dom de línguas segundo a bíblia e como ele era usado? 
3. Quais as características bíblicas de um verdadeiro milagre? 
4. Qual o propósito da realização de sinais e milagres nas épocas bíblicas? 

3a Aula Os Dons Milagrosos do Espírito Santo II 
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&XUVR��´Deixe a Bíblia Falarµ 

 ´A BÍBLIA ² A PALAVRA DE DEUSµ 
 
INTRODUÇÃO: 

� Você sabia que a bíblia é o livro mais vendido no mundo? 
� A bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas será que a bíblia é o livro mais lido do 

mundo? 
o É provável que a maioria das pessoas que usam a bíblia ainda não leu toda a 

bíblia. 
� Há aqueles que têm a bíblia como amuleto ² a colocam em sua casa em algum 

lugar onde todos possam vê-la, como se apenas a presença da bíblia, mesmo que 
fechada ou não usada, pudesse proteger ou abençoar a pessoa e sua casa. 

o Mas, infelizmente, poucos leem a bíblia. 
o E isto é um fato até mesmo entre os evangélicos. 

� Há muitas razões para isto, mas talvez a principal seja o fato das pessoas não terem 
total certeza de que a bíblia é a genuína Palavra de Deus. 

 
I. A BÍBLIA ² SUA INSPIRAÇÃO 
� &RPR� DV� SHVVRDV� UHVSRQGHULDP� D� HVWD� SHUJXQWD�� ´9RFr� DFUHGLWD� TXH� D� EtEOLD� p� D�

Palavra de Deus"µ� 
o Infelizmente, a maioria das pessoas não recebeu instrução suficiente para 

responder a esta pergunta, oferecendo as razões que as levam a acreditar na 
bíblia como a Palavra de Deus. 

o Nunca pesquisaram, nunca estudaram a este respeito, e na maioria dos casos, 
nunca leram a bíblia por completo. Nem mesmo sabem do que trata a bíblia. 

� Há várias pessoas que têm um respeito incerto e superficial pela bíblia, mas poucos têm 
uma firme convicção e total certeza de que a bíblia é a genuína Palavra de Deus. 

� Mas, será que podemos mesmo confiar nesta coleção de livros chamada de bíblia? 
� Como ela foi escrita? 

o A própria bíblia explica como ela foi escrita. 
2 Timóteo 3.16,17  
2 Timóteo 3.16 ´Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a 
verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 17 E isso para 
que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de 
boas açõesµ (NTLH ² Nova tradução na linguagem de hoje).  
� Há três afirmações ou declarações muito importantes nestes versículos: 
1. ´Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deusµ� 
� Quando o apóstolo Paulo fez esta afirmação, somente uma parte do todo que hoje 

FKDPDPRV�GH�´(VFULWXUDVµ�HVWDYD�FRPSOHWD�² O Velho Testamento. 
o A outra parte seria o Novo Testamento, que ainda estava sendo preparado 

quando esta carta foi escrita, inclusive esta própria carta a Timóteo tornou-se parte 
do Novo Testamento. 

� Paulo afirmou nestas palavras, que aquilo que eles tinham em mãos, não era um texto 
ou livro qualquer, mas palavras inspiradas por Deus. 

o E isto não mudou com o acréscimo do Novo Testamento, que se tornou a parte 
mais especial da bíblia, porque lá estão as palavras de Jesus e as histórias sobre 
sua vida. 

 

Nilton Barretto (Revisor, Reformulador e Coautor) 
2ª edição em 2005 e 3ª edição em 2019. 

Curso criado e desenvolvido em 1986, 
Em Salvador ² BA, Brasil, por Tim Brumfield. 
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o Hoje, diferente do que tinha o jovem Timóteo, nós temos em mãos a completa 

palavra inspirada de Deus. 
o Ele tinha uma parte, nós temos o todo. 

2. ´E é útilµ� 
� A segunda importante afirmação ou declaração p�D�TXH�GL]�TXH�D�´(VFULWXUDµ�p�~WLO� 

o Isto quer dizer que o que temos em mãos, não é um livro feito para enfeitar mesas 
ou prateleiras, ou que conta histórias que não tenham importância para nós hoje. 

o Este livro tem poder de transformar nossas vidas. 
o Útil porque funciona. 

� Ela ensina a verdade ² sobre a salvação da alma, sobre a eternidade, sobre o 
casamento e família, sobre como ser bons pais, sobre como disciplinar e educar os filhos, 
e muitas outras coisas. 

� Ela ensina sobre como ter uma vida abundante e justa aos olhos de Deus, uma vida 
realmente feliz. 

� Ela condena o erro e corrige as faltas ² lendo a Bíblia vejo onde estou errado e o que 
preciso mudar. 

� Ela ensina a maneira certa de viver (ou educa) ² a Bíblia me mostra a melhor maneira de 
viver, o caminho certo nesta vida. 

3. ´Para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo 
tipo de boas açõesµ� 

� Não é possível alcançar as condições para ser e fazer o que Deus espera e deseja sem a 
bíblia. 

o Muitos buscam as condições para a perfeição em lugares onde não a 
encontrarão ² meditação, orações, ou declarando e praticando uma fé qualquer 
sem a bíblia.  

o Tudo isto (meditação, oração e fé) tem o seu lugar, mas não sem a bíblia. 
o Estas práticas, e todas as outras feitas em nome da fé, precisam ser feitas de 

acordo com as instruções e aprovação da bíblia. 
� É a bíblia que torna o homem de Deus preparado e pronto para fazer todo tipo de boas 

ações. 
o Não é somente a fé da pessoa, ou a religião da pessoa, é a bíblia + a fé do 

indivíduo. 
o A fé do indivíduo sem a bíblia não terá valor algum.  

2 Pedro 1.16-21  
2 Pedro 1.16 ´Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês 
a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos 
a sua grandeza. 17 Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a 
YR]�GD�6XSUHPD�*OyULD�GL]HU��¶Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria!·. 18 Nós 
mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no 
monte sagrado. 19 Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos 
profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem. Pois ela é como uma luz 
que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no 
coração de vocês. 20 Acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar, por si 
mesmo, uma profecia das Escrituras Sagradas. 21 Pois nenhuma mensagem profética veio 
da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam 
a mensagem que vinha de Deusµ (NTLH ² Nova tradução na linguagem de hoje).  
 
� Há muitos fatos importantes neste texto. 
1. Pedro fala em nome dele e dos outros apóstolos ² Y������´QyVµ� 
2. Eles não mentiram e nem estavam falando sobre nenhuma mentira quando escreveram. 
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� Então, como escreveram? 
� Ele explica através de um exemplo (v.17, 18). 

o Pedro dá um exemplo para explicar qual foi a forma por meio da qual o Novo 
Testamento foi escrito ² relatos de acontecimentos feitos por testemunhas 
oculares. 

o Os apóstolos falaram do que viram, pois, haviam sido testemunhas oculares dos 
acontecimentos. 

3. A que Pedro compara as Escrituras? Veja versículo 19. 
� Um dos reformadores da idade média, chamado João Calvino, disse certa YH]�TXH�´DV�

Escrituras são como um par de óculos que destroem a escuridão e nos dão a clara visão 
de 'HXVµ� 

o E isto é a verdade. 
� As Escrituras vão iluminar no sentido de dar o conhecimento necessário para o 

relacionamento com Deus e para a salvação. 
4. Quanto das Escrituras vem de homens? Que parte das Escrituras é ideia de homens ou 

pensamentos e criação de homens? Veja versículos 20 e 21.  
� Nenhuma porção ou parte das Escrituras se baseia na vontade humana ou no 

pensamento humano. 
o Da mesma maneira que os profetas, os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo 

naquilo que escreveram ² Jesus havia feito uma promessa aos apóstolos. 
� João 14.25 ´Tenho dito isso enquanto estou com vocês. 26 Mas o Auxiliador, 

o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas 
as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocêsµ (NTLH).  

o A promessa dizia que o Espírito Santo iria ensiná-los e fazer lembrar de tudo o que 
Jesus havia dito a eles. 

o Inclusive alguns dos Evangelhos foram escritos muitos anos depois da morte, 
ressurreição e ascensão de Jesus (o evangelho de João foi escrito em torno do 
ano 90 DC). 

o E como os apóstolos que os escreveram tinham ainda na memória os fatos e 
detalhes que relataram ao escrever? Jesus explica com esta promessa. 

� Em João 16.12-15 Jesus renova a promessa dizendo que aquilo que o Espírito Santo 
ensinaria aos apóstolos seriam as palavras do próprio Jesus. 

João 16.12 ´Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar 
isso agora. 13 Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a 
vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as 
coisas que estão para acontecer. 14 Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a 
vocês, e assim ele trará glória para mim. 15 Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse 
que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocêsµ (NTLH).  

o Logo, todo o Novo Testamento, e não apenas o que lemos nos Evangelhos, são as 
palavras de Jesus. 

� A Bíblia é resultado de um processo de transmissão ou comunicação por etapas. 
 

 
 
 
 

Deus 
p 

Jesus 
p 
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Espírito Santo 

p 
Homens (Profetas e Apóstolos) 

(Que escreveram e a transformaram no livro que chamamos de Bíblia) 
p 

A Bíblia Sagrada 
� O significado da palavra grega inspiração é DTXLOR� TXH� IRL� ´VRSUDGR� SRU� 'HXVµ. Em 

WHUPRV�VLPSOHV��´'HXV�IRL�D�FDXVDµ ou ´'HXV�p�R�DXWRU�GD�%tEOLDµ� 
o Ele tornou a verdade conhecida e seus servos a registraram ou a escreveram em 

muitos livros, que se juntaram para formar a Bíblia Sagrada. 
o Embora falada por homens, a Bíblia é a Palavra de Deus porque foi criada por Ele. 
o Os Profetas e Apóstolos foram os instrumentos ou as ferramentas de Deus. 
o Ilustração: Quando escrevemos uma carta para alguém, usamos uma caneta. 

Mas, a autoria da carta (aquele que a criou ou idealizou) não é da caneta, e sim 
nossa, que a escrevemos. Os homens que escreveram a bíblia foram como 
canetas nas mãos de Deus. 

� O resultado final é que as Escrituras possuem autoridade divina, é a Palavra de Deus na 
linguagem dos homens. 

 
II. A BÍBLIA ² SUA EFICÁCIA 
� E esta Palavra é uma palavra que funciona, atua, produz resultados. 
1 Tessalonicenses 2.13 
1 Tessalonicenses 2.13 ´E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. 
Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a 
aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem 
de Deus, o que, de fato, ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que FUHHPµ��17/+�.  
1 Tessalonicenses 2.13 ´Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem de 
nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas 
segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os 
que creemµ��1ova Versão Internacional).  
� A palavra falada, pregada e escrita pelos apóstolos, vinha de Deus, e, portanto, era a 

palavra de Deus. 
o E, de acordo com o texto bíblico acima, ela funcionava ou fazia alguma diferença 

na vida dos ouvintes? R. Sim. 
o De que tipo de ouvintes? R. Dos que criam. 

� Para que a palavra de Deus faça alguma diferença, produza resultados e seja eficaz em 
sua vida, você precisa crer nela. 

Hebreus 4.12 
Hebreus ����� ´3RLV� D� SDODYUD� GH� 'HXV� é viva e poderosa e corta mais do que qualquer 
espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o 
íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração GHODVµ��17/+��� 
� Neste versículo a Palavra de Deus é apresentada como viva e poderosa. 

o A palavra de Deus é forte com a força de Deus. Quando Deus fala, coisas 
acontecem. 

o A palavra de Deus não é inativa. Ela é forte, ela é eficiente, ela é capaz, ela é 
potente ou poderosa. Ela atua e trabalha nas vidas dos que nela confiam. 

o Ela produz efeitos invisíveis e visíveis nas vidas dos que nela confiam. 
� A Palavra é comparada a uma espada que corta dos dois lados. 

o No passado uma espada que podia cortar dos dois lados era uma arma poderosa 
e muito útil numa batalha travada no corpo a corpo. 
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o No sentido figurado ou imaginário, a bíblia é capaz de cortar por ser afiada 

como uma espada. 
� Mas a Bíblia corta, em que sentido? 

o 1XPD�FRPSDUDomR�HQWUH�XP�´ELVWXULµ, que é um instrumento cortante de grande 
precisão, usado por médicos para cortar o corpo durante uma cirurgia, e a 
palavra, os dois cortam para tirar o mal. 

o O médico corta com o bisturi para tirar um tumor e a Bíblia corta para tirar o 
pecado de nossas vidas. 

� A bíblia julga ou examina e depois determina se são certos ou errados, os desejos e 
pensamentos do coração. 

o A bíblia é o livro que nos lê. 
o Quando eu leio a bíblia, me vejo como num espelho. E posso reconhecer o que há 

de bom ou mau em minha vida. 
� Há resultados que podem ser vistos na vida espiritual das pessoas que leem e praticam a 

Bíblia. Mudanças importantes acontecem. 
o A igreja cristã, através dos séculos, é uma das maiores testemunhas de todas as 

transformações que a Escritura tem causado. 
o Porque ela atua com eficácia, lembrando o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 

2.13, naqueles que creem. 
� A tecnologia e o desenvolvimento da ciência não tem mudado o homem. Há uma 

esperança comum de que a ciência e a tecnologia mudem a vida para melhor. 
o Os avanços científicos e tecnológicos não têm atuado no interior do homem, no 

coração do homem, na mente do homem. 
o Isso não é facilmente percebido? 
o O homem continua com suas propensões (tendências) para o mau. 
o A tecnologia e o desenvolvimento da ciência não tem mudado o homem, mas o 

retorno à Bíblia sempre tem dado resultado em melhorar a humanidade. 
� O famoso filósofo alemão Immanuel Kant, foi sábio ao dizer que��´$�H[LVWrQFLD�GD�EtEOLD�

como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou e todo 
o esforço para depreciá-la (ou rebaixar o seu valor) p�XP�FULPH�FRQWUD�D�KXPDQLGDGHµ� 

o De fato a bíblia é o maior benefício que a raça humana já possuiu. 
o Famílias que estavam quase destruídas ou já destruídas, por causa da Bíblia, são 

recuperadas e tornam-se famílias saudáveis. Pessoas que estavam caminhando 
para uma vida de amargura e desilusão tornam-se fontes de esperança e amor, 
por viverem e pregarem o Evangelho de Jesus. 

o Nenhum livro humano fez mais do que a Bíblia tem feito na transformação de 
indivíduos, leis, sociedades e do mundo. 

 
III. A BÍBLIA ² CONHECÊ-LA E SEGUI-LA É ESSENCIAL 
Mateus 22.29 
Mateus 22.29 ´-HVXV� UHVSRQGHX�� ¶Vocês estão enganados porque não conhecem as 
Escrituras nem o poder de Deus�·µ�(NVI). 
� Jesus afirma neste versículo que a fonte do erro religioso é a falta de conhecimento das 

Escrituras. E no caso específico dos Saduceus, também a falta do conhecimento do 
poder de Deus para ressuscitar os mortos. 

� Para não sermos enganados, precisamos conhecer as Escrituras. 
Malaquias 2.7-9 
Malaquias ���� ´3RUTXH�RV� Oábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua 
boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. 
8 Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita 
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gente; vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 9 Por isso eu fiz que 
fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os 
meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a leiµ��19,��  
� No período do Velho Testamento, o papel dos sacerdotes era o de ensinar as palavras 

de Deus ao povo. 
o Quando eles não faziam bem o seu trabalho, o povo caía em decadência (ou 

perdia as qualidades) espiritual e moral. 
o Veja que grande mau, que grande prejuízo houve ao povo de Israel, quando os 

sacerdotes não foram fiéis em ensinar ao povo a palavra de Deus. 
o O povo foi prejudicado, perdeu suas virtudes ou qualidades morais e espiritais. 

� A palavra de Deus protege o povo, abençoa as pessoas. Isto não só no passado, mas 
ainda hoje. 

o Dando às pessoas um alto padrão moral de comportamento. 
o E a sociedade pode ser melhorada com o estudo, com a leitura, com o ensino da 

Palavra de Deus. 
o Desde que este ensino seja fiel ao que está escrito. 

Oséias 4.6 
2VpLDV� ���� ´Meu povo está arruinado porque não sabe o que é certo nem verdadeiro. 
Vocês viraram as costas para o conhecimento, por isso eu virei as costas para vocês, 
sacerdotes. Vocês se negam a reconhecer a revelação de Deus, Por isso já não reconheço 
VHXV�ILOKRVµ��%tEOLD�$�0HQVDJHP�� 
� Foi um fato ocorrido no passado, o povo de Deus acabou sendo destruído porque os 

sacerdotes falharam na transmissão da Palavra de Deus. 
o E isso sempre vai acontecer, sempre irá se repetir. 
o 4XDQGR� R� ´VDFHUGRWHµ� IDOKDU�� TXDQGR� D� SHVVRD� TXH� HVWLYHU� encarregada da 

transmissão da Palavra de Deus falhar, o povo de Deus será destruído. 
o Hoje não usamos mais o termo sacerdote para a pessoa encarregada do ensino 

nas igrejas, mas professor da bíblia, pregador, evangelista, mestre ou pastor. 
o Quando estes, que estão encarregados de ensinar as Escrituras, falharem o povo 

será prejudicado, ou seja, sofrerá prejuízos espirituais. 
� Desde já você pode perceber a importância e necessidade que existe de cada pessoa 

ler e verificar por si mesma em sua bíblia o que está sendo passado para ela como a 
Palavra de Deus. 

� Não há necessidade de errar e aceitar uma distorção da Palavra vinda de um 
´VDFHUGRWHµ�GHFODUDGR�´FULVWmRµ� 

Provérbios 29.18 
Provérbios 29.18 ´Onde não há revelação divina, o povo se desvia; mas como é feliz quem 
obedece à lei!µ��19,��  
� Dá para perceber a importância da bíblia, que é a revelação divina? 
� Dá para perceber que temos em nossas mãos hoje um livro poderoso, que produz 

resultados e que trará grandes benefícios à vida daquelas pessoas que fizerem uso 
correto da bíblia? 

� Mais tarde iremos estudar sobre como fazer o uso correto da bíblia. 
� Infelizmente é possível usar a bíblia, como é possível usar qualquer outro livro de uma 

forma indevida, inadequada, incorreta e errada. 
Colossenses 1.9-10 
� Paulo escreveu uma carta para os cristãos da cidade de Colossos, e disse que sempre 

orava por eles. 
o Mas, o que será que Paulo pedia a Deus? 
o Que eles tivessem paz, saúde, prosperidade, benefícios materiais, etc.? 
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� Ler. 
Colossenses 1.9 ´Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por 
vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda 
a sabedoria e entendimento espiritual. 10 E isso para que vocês vivam de maneira digna do 
Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no 
conhecimento de Deusµ��19,�� 
� Notou o que Paulo pediu. 

o Paulo não pediu para aqueles cristãos terem prosperidade, saúde, etc. 
o Paulo pediu e pedia com frequência a Deus em oração que os cristãos tivessem 

mais conhecimento e sabedoria e entendimento espiritual. 
� Por que?  Para que? ² ´para que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam 

agradá-loµ� 
o Ninguém vai poder viver de modo digno, agradável a Deus sem conhecer a 

vontade de Deus revelada na bíblia. 
o Não há outro livro no mundo inteiro que nos revele a vontade de Deus, a não ser a 

bíblia. 
o E por isto é necessário ler e estudar a bíblia. 
o Crescimento espiritual, um melhor relacionamento com Deus, depende da atitude 

que temos e do uso que fazemos da palavra de Deus.  
� Note como é importante a Palavra de Deus e quais as atuações possíveis da Palavra de 

Deus na vida daqueles que fazem um bom uso dela. 
� Espero que você seja encorajado, incentivado com estas exortações/encorajamentos 

bíblicos a fazer uso da Palavra de Deus, o uso devido, apropriado, correto, o uso 
adequado. 

João 12.47-48 
João 12.47 ´Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo. Pois eu 
vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. 48 Quem me rejeita e não aceita a minha 
mensagem já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa 
pessoa no último diaµ��17/+�.  
� O que você faz antes de uma prova na escola? 

o Você estuda os assuntos que farão parte da avaliação (prova). 
� O juízo final poderia ser comparado a uma prova ou avaliação pelo fato que as pessoas 

serão avaliadas naquele dia. 
o Mas, avaliadas com base em quê?  

� Na escola nós perguntaríDPRV�� ´4XDO� VHUi� R� FRQWH~GR ou assunto da 
SURYD"µ�� 

o No dia do juízo final este livro (a Bíblia Sagrada) será usado para avaliar as pessoas 
aprovando-as ou reprovando-as. 

� Nós temos que estudar a bíblia, é muito importante. 
� Ninguém escapará ou fugirá desta avaliação. 

o Muitos não gostam de avaliações e provas, ficam nervosos quando estão prestes a 
fazer uma avaliação, uma prova. 

o Mas, no dia do juízo final passaremos por uma avaliação, por uma prova, e o que 
será usado como base para esta avaliação, é a bíblia, a Palavra de DEUS. 

� Estude este livro e procure praticá-lo para ser aprovado. 
 
IV. A BÍBLIA ² EU POSSO ENTENDÊ-LA 
� É possível entender a bíblia? Uma pergunta importante. 
Efésios 3.4-5 
Efésios 3.4 ´Ao lerem isso vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de 
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Cristo. 5 Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras gerações, mas agora 
foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deusµ��19,��  
� O apóstolo Paulo estava escrevendo assuntos importantes aos cristãos da cidade de 

Éfeso. 
� O apóstolo Paulo estava revelando, declarando, manifestando os mistérios de Deus. 

o Os apóstolos não escreveram para ocultar ou esconder, mas para revelar.  
o Portanto, é possível entender a bíblia. 

� Porém é necessário saber utilizar, usar apropriadamente ou corretamente, fazer um 
estudo adequado. 

� E há princípios que precisam ser observados. 
o Este será o tema de nossa próxima aula. 

CONCLUSÃO: 
� Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para que o servo de Deus esteja 

completamente preparado e pronto para toda boa obra. 
� A palavra de Deus é viva e poderosa e atua mostrando-se capaz de obter os resultados 

pretendidos por Deus na vida dos que creem nela. 
� Se não a conhecermos, seremos vítimas do engano e nos distanciaremos de Deus. 
� A bíblia não é um livro que não possa ser lido ou compreendido. Podemos entender a 

bíblia. 
� O que você fará com a bíblia, à partir de hoje? 
� Espero sinceramente, e imploro a você, que DEIXE A BÍBLIA FALAR, abrindo-a, lendo-a e 

praticando-a! 
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Tel.: +55 (71) 3244-6646 
 

ESCOLA DA BÍBLIA DA BAHIA 
Av. Mário Leal Ferreira, 1341 - Bonocô. 
CEP: 40.252-390 Salvador ² BA, Brasil. 

 
&XUVR��´Deixe a Bíblia Falarµ 
 ´Como Estudar a Bíblia ² Princípios a Serem Observados 

no Uso e Estudo da Bíbliaµ 
 
Introdução: 
� A Bíblia é a única fonte ou origem de todos os ensinamentos da fé cristã. Não existe outro 

livro nem outra fonte ou origem confiável ou divinamente autorizada. 
o Pedro, no fim da sua vida afirmou que Deus havia dado a seu povo, "tudo o que 

precisamos para viver uma vida que agrada a ele" (2 Pedro 1.3). E Judas falou da 
"fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3). 

o Estas afirmações mostram que os apóstolos e os profetas da igreja antiga estavam 
convencidos de que tinham recebido tudo o que era necessário para a igreja. 

o Não falta nada aos cristãos que seguem o Novo Testamento. 
� Se acredito que ela é a Palavra de Deus, eu só preciso ler a Bíblia para entender as 

doutrinas essenciais, importantes e necessárias à fé e práticas cristãs. 
o Perguntas como: 

9 O que fazer para ser salvo? 
9 O que é a igreja e como seus ministros ou obreiros devem comportar-se e 

agir? 
9 Como adorar a Deus de maneira a lhe agradar? 
9 E muitas outras. 

o São respondidas nas páginas da bíblia. 
� Nesta lição veremos alguns princípios necessários, a serem observados no uso e estudo 

da bíblia. 
� Existe uma maneira apropriada, correta e adequada de se estudar a bíblia, que 

impedirá que façamos alguns erros, que notamos serem comuns nos dias de hoje. 
� Como vimos na última lição (Efésios 3.4) ² é possível entender a bíblia. 
� Mas, há muitos ensinos no mundo evangélico e religioso dos dias de hoje, que começam 

com um mau entendimento e explicação errada de textos da bíblia. 
� A bíblia é sempre a mesma. 

o Quando duas pessoas que usam a bíblia, ensinam coisas diferentes, opostas ou 
contrárias, sobre um mesmo assunto ou tema, não é possível que as duas estejam 
certas.   

o Se estiverem usando a bíblia para provar ou justificar seus ensinos, certamente uma 
delas está entendendo e explicando errado o texto bíblico que trata do assunto. 

I. AVISO: É NECESSÁRIO CUIDADO 
2 Pedro 3.16-17 
2 Pedro 3.16 ´(� IRL� LVVR�PHVPR�TXH�HOH�GLVVH�HP� WRGDV�DV� VXDV�FDUWDV�TXDQGR�HVFUHYHX�D�
respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e 
os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das 
Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. 17 Mas vocês, meus 
amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de 
pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. 18 Porém continuem a crescer 
na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a ele, agora e 
SDUD�VHPSUH��$PpP�µ�(Nova Tradução Na Linguagem de Hoje).  

 
Nilton Barretto (Revisor, Reformulador e Coautor) 

2ª edição em 2005 e 3ª edição em 2019. 
Curso criado e desenvolvido em 1986 

 em Salvador ± BA, Brasil, por Tim Brumfield. 
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� Pedro está falando dos escritos do Apóstolo Paulo (como podemos ver no versículo 15) 

² grande parte do NT são escritos do Apóstolo Paulo (13 dos 27 livros do NT foram escritos 
por ele). 

� ´Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na 
fé explicam de maneira erradaµ (v. 16a). 

o ´([SOLFDU�GH�PDQHLUD�HUUDGDµ�VLJQLILFD�PXGDU�R�VHQWLGR��FRUURPSHU�RX�GLVWRUFHU. 
� ´Como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a 

sua própria destruiçãoµ (v. 16b).  
o Além dos escritos de Paulo, outros textos das escrituras também serão distorcidos e 

terão seus sentidos mudados por pessoas com esta atitude errada. 
� ´Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto���µ (v. 17a). 

o Sabendo que pessoas irão mudar o sentido da Palavra de Deus... 
9 Não é algo que acontece apenas em nossos dias.  
9 Pedro estava falando para cristãos do primeiro século e naquela época já 

aconteciam as mudanças no sentido ou distorções da palavra, da verdade 
Divina. 

� ´Tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não 
caírem da sua posição seguraµ (v. 17 b). 

o ´,PRUDLVµ�p�XPD�SDODYUD�TXH�VLJQLILFD�´DTXHOHV�TXH�QmR�REHGHFHP�DV� OHLV�GLYLQDV�
SDUD�VDWLVID]HU�VHXV�SUySULRV�GHVHMRVµ� 

� Sim, há textos difíceis de entender na bíblia, mas não é necessário mudar o sentido ou 
distorcer estes textos. 

� Qual é a solução para que não aconteçam as mudanças de sentido ou deturpações da 
Palavra de Deus? 

o A solução é uma só: Estudar a bíblia cuidadosamente, de forma cautelosa, 
prudente. 

� Existem muitos hoje (como havia no primeiro século) que se apresentam como 
pregadores ou professores da bíblia, mas que, quando ensinam, dão explicações 
erradas e torcem as Escrituras Sagradas. 

� O que fazer para não ser levado pelo erro dessas pessoas? Veja v. 17b. 
o Guardar-se ² tomar cuidado. 

� E o principal desses cuidados diz respeito à forma como você lê ou estuda a bíblia. 
� Algo importante a ser feito é exatamente o que os cristãos de Beréia fizeram. 
� Os cristãos de Beréia ouviram a pregação vinda direto dos apóstolos e o livro de Atos diz 

que eles fizeram o seguinte... 
Atos 17.11 
Atos 17.11 ´2V� EHUHDQRV�eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a 
mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo 
HUD�DVVLP�PHVPRµ�(Almeida Revista e Atualizada).  
Atos 17.11 ´As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a 
mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber 
se o que Paulo dizia era mesmo verdadeµ�(NTLH).  
� ´0DLV� QREUHVµ� �$5$�� RX� ´0DLV� EHP� HGXFDGDVµ� �17/+�� VLJQLILFD� que eram de mente 

nobre, honrosa, elevada, excelente, apreciável, sublime. 
� Ou seja, foram elogiadas por tal atitude de não apenas ouvir, mas dedicadamente 

estudar as Escrituras a fim de saber se o que o apóstolo Paulo dizia, era mesmo a 
verdade. 

� Assim como eles, e talvez com mais empenho, em função da presença muitos ensinos 
diferentes, opostos e contrários no mundo evangélico de hoje, nós precisamos estudar as 
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Escrituras, para saber se o que dizem os modernos professores e pregadores da bíblia é 
mesmo a verdade. 

o Inclusive durante estas aulas, você deve estar com sua bíblia aberta e verificar se 
o que está sendo ensinado é mesmo a verdade da bíblia. 

� Atualmente há muitos que não leem sua bíblia, e aceitam o que é dito sem verificar se 
aquilo que está sendo dito ou ensinado está de fato na bíblia. 

� Note que o apóstolo Paulo e seus companheiros não acharam que aquele modo de agir 
havia sido uma falta de respeito. 

o Nem se sentiram ofendidos, ao examinarem à luz das Escrituras o que falavam. 
o Pelo contrário, elogiaram aquela atitude. Aquele modo de agir foi considerado 

como nobreza. 
o É de se estranhar quando um ministro evangélico não aprova que se confirme na 

bíblia aquilo que ele ensina. 
2 Timóteo 2.15 
2 Timóteo 2.15 ´)Dça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como 
um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a 
verdade do evangelhoµ�(NTLH). 
��7LPyWHR������´Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que 
se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdadeµ�(NVI).  
� A bíblia é comparada a uma espada afiada que corta dos dois lados ou possui duas 

lâminas (Hebreus 4.12). 
o O que aconteceria se uma criança bem pequena pudesse pegar e brincar com 

uma faca afiada? Poderia se cortar, um acidente poderia acontecer. 
o Se não manejarmos bem D� ´HVSDGDµ� RX� VH� QmR� HQVLQDUPRV� FRUUHWDPHQWH� D�

verdade do evangelho, causaremos danos e sérios prejuízos a nós mesmos e a 
outros. 

� Por isso, o apóstolo Paulo instruiu e encorajou ao jovem Timóteo D� ´PDQHMDU�
FRUUHWDPHQWH�D�SDODYUD�GD�YHUGDGHµ� 

o É bom ter uma bíblia. 
o É essencial ler a bíblia. 
o Mas ainda mais importante é saber usá-la bem. 

� Por que seria mais importante manejar ou usar bem a bíblia? 
� Que necessidade existe deste uso apropriado, desse manejo correto? 

o No que se refere ao tempo, há uma distância mínima de mais de dois mil anos 
entre nossos dias e a ocasião em que a bíblia foi concluída. 

o Hoje vivemos em circunstâncias históricas e culturais diferentes da das épocas 
bíblicas. 

o A bíblia foi escrita originalmente nos idiomas hebraico, aramaico e grego. 
o Por isso é que são necessários certos cuidados quanto estivermos estudando um 

texto bíblico com o objetivo de determinar seu significado ou sentido para os dias 
de hoje.  

o Sempre dever ser feita uma pesquisa para se descobrir qual o sentido ou 
significado original daquele versículo, daquele texto que está sendo analisado ou 
estudado (sentido ou significado na ocasião e para as pessoas a quem foi escrito). 

o Um texto bíblico não pode significar para nós algo que não significou para eles. 
� Como fazemos isto na prática?  
� Há alguns princípios que nos impedem de compreender de forma errada os 

ensinamentos bíblicos e nos ajudam a estudar a bíblia corretamente. 
II. PRINCÍPIOS IMPORTANTES NO MANUSEIO DA BÍBLIA 
1. Tenha uma atitude humilde e seja aberto para aprender. 
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Tiago 1.21 
Tiago 1.21 ´3RUWDQWR�� OLYUHP-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e 
aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-losµ�
(NVI).  
� O bom estudante da Palavra de Deus se aproxima dela com humildade.  
� Nada aprendemos quando acreditamos que já sabemos ² ´4XHP� VDEH� WXGR� QDGD�

DSUHQGHµ�� 
� Então precisamos desta atitude ² humildade ² abrir a bíblia para realmente saber o que 

Deus tem a nos dizer, a nos falar. 
� Este é o primeiro passo e princípio importante. 
� A bíblia não é como uma lista com opções de comida (ou cardápio) onde escolhemos 

apenas aquilo que nos agrada e descartamos ou rejeitamos as outras coisas que não 
nos agradam. 

� Nós não devemos selecionar ou escolher apenas os ensinamentos bíblicos que nos 
agradam ou confirmam aquilo em que já acreditamos, e desprezar todos os outros 
ensinos. 

� Precisamos aceitar tudo o que a bíblia diz. 
� E, algumas vezes, ela nos dirá certas coisas que não gostaremos de ouvir, mas é a bíblia, 

a Palavra de Deus. 
� Não é a bíblia que tem que atender aos nossos desejos, ou se conformar ou adequar a 

nós, mas, somos nós que temos que atender aos ensinos da Palavra de Deus, nos 
conformar ou adequar a ela. 

2. 7HPRV�TXH�OHU�D�EtEOLD�GH�´GHQWUR�SDUD�IRUDµ. 
� Temos que ler a bíblia de dentro para fora e não ao contrário ² ´GH�IRUD�SDUD�GHQWURµ� 
� O que significa isto? 

o Devemos abandonar nossas próprias ideias para entender e aceitar aquilo que 
Deus quer nos ensinar através da Bíblia Sagrada. 

o Não devemos usar a Bíblia com o propósito de achar nela provas para o que já 
acreditamos. 

� Este comportamento naturalmente nos levaria a forçar nossas conclusões 
pessoais nos textos bíblicos. 

o Pelo contrário, devemos sempre ter uma mente aberta e deixar a Bíblia nos ensinar 
em que acreditar e como acreditar. 

� Esta atitude ou comportamento é próprio de quem é humilde e lembra-nos 
o princípio anterior. 

� Ao nos aproximarmos da bíblia cheio de ideias, opiniões e conceitos próprios, e, 
procurarmos encontrar na bíblia textos que confirmem estas ideias, opiniões e conceitos 
próprios, estaremos lendo a bíblia de fora para dentro, e de alguma maneira forçaremos 
nossas ideias, opiniões e conceitos próprios no texto sagrado. 

� Portanto, devemos nos aproximar da bíblia vazios para nos encher com seus 
ensinamentos. 

3. Respeite o contexto. 
� Existem dois tipos de contexto: 

o Aquele que diz respeito ao estilo do texto ² poesia, profecia, epístola, parábola ou 
comparação, linguagem figurada, etc. 

o E o histórico e cultural (circunstâncias e cultura dos destinatários). 
� Esse é um princípio básico e talvez o mais importante para a compreensão e 

interpretação correta das Escrituras: 
o ESTUDAR OS VERSÍCULOS EM SEU PRÓPRIO CONTEXTO.   

� O contexto inclui o que estava escrito antes e estará escrito depois. 
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� O contexto dará o sentido apropriado e correto ao versículo ou texto em estudo. 

o O contexto pode ser definido como o encadeamento de ideias que pode ser 
percebida pela análise do texto. 

o É o relacionamento entre ideias de um texto. 
o São os elementos do texto que nos ajudam a compreendê-lo com maior exatidão. 

� Ilustrações: 
1. Um texto bíblico pode ser comparado a uma corrente formada por vários 

elos ou anéis. Um versículo ou parágrafo seria apenas um elo ou anel desta 
corrente. E para compreender bem o texto precisamos analisar todos os elos 
ou anéis da corrente e vê-la como um todo e não focar ou concentrar-se 
apenas em um único elo ou anel. 

2. Se tentarmos compreender uma pintura artística feita em um quadro 
olhando tão próximo a ponto de nosso nariz tocar na tela, veremos apenas 
uma pequeníssima parte da pintura. Mas, se nos afastarmos e olharmos todo 
o quadro, poderemos compreender a imagem. 

o Observação: Neste curso iremos usar vários versículos sem poder ler todo o 
contexto por limitação de tempo, mas com a convicção de que o contexto foi 
analisado para se evitar dar um sentido ao versículo que o mesmo não tenha. 
Você ficará então com a responsabilidade de verificar por si mesmo os contextos 
de cada versículo usado durante este curso. 

� Ilustração: 
o Para entender a importância do contexto... 
o O que acontece quando tentamos compreender o que se diz numa conversa que 

não ouvimos desde o início. Uma conversa que quando começamos a ouvir já 
estava na metade ou fim. 

� Nossa compreensão e conclusão acerca do que se diz poderiam ser 
equivocadas.  

o Mas, se tivéssemos ouvido a conversa do início ao fim, teríamos totais condições 
de fazer uma interpretação acertada do que se disse na conversa. 

� Eis a importância do contexto na compreensão de um versículo ou texto 
bíblico. 

o Para deixar mais claro, vejamos este exemplo: 
� Se alguém dissesse��´PHX�ILOKR�-RVp�p�PXLWR� travesso (faz muitas travessuras) 

e indisciplinadoµ��2�TXH�LVWR�SRGHria significar? 
� Poderia significar que o José não está indo bem na Escola? Sim, poderia. 
� Poderia significar que o José não cuida bem de seus brinquedos? Sim, 

poderia. 
� Poderia significar que o José usa drogas? Bem, a depender da idade do 

José, também poderia. 
� Poderia significar que o José está preso? Sim, poderia. 
� E se soubéssemos desde o início que o José tem apenas 02 (dois) anos de 

idade. Isto influenciaria nossas conclusões e compreensão da frase? 
Certamente. 

� Eis a importância do contexto. Informações presentes antes ou depois do 
versículo ou texto bíblico em estudo, poderão fazer uma grande diferença 
na compreensão deste versículo ou texto. 

� O contexto é algo fundamental na compreensão dos textos bíblicos. 
� Para estabelecer o contexto devemos fazer perguntas sobre o texto, como: 

o Quem escreveu ou falou estas palavras? 
o Para quem foi escrito ou dito? 
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o Quando tais palavras foram ditas ou escritas? 

� Qual era a situação histórica, circunstancial e cultural do autor e dos 
ouvintes originais (ou seja, daqueles para quem tais palavras foram dirigidas 
na ocasião)? 

o Por que tais palavras foram ditas ou escritas? 
� Há outras perguntas que podem ser feitas sobre o texto bíblico, mas, iremos, 

por enquanto, falar apenas sobre estas. 
� E verifique se estas as respostas a estas perguntas não ajudam a esclarecer e favorecem 

na compreensão do texto em estudo. 
1) Quem? 
� Quem escreveu ou falou estas palavras? 

o Às vezes o autor é indicado no princípio do livro. 
o Em alguns casos ele mesmo se apresenta. 
o Em outros temos que ler até saber quem está falando. Especialmente quando se 

trata de um diálogo ou descrição de um acontecimento histórico. 
� Em alguns casos os autores dos livros da bíblia registraram palavras que foram faladas 

por incrédulos ou alguém que não era inspirado por Deus.   
� Veja estes exemplos: 

o João 9.31 
João 9.31 ´6DEHPRV�TXH�Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam 
H�ID]HP�D�VXD�YRQWDGHµ�(NTLH).  

� Neste texto bíblico o autor está descrevendo um diálogo e por isto ele 
coloca no texto as falas de todos os envolvidos no diálogo.  

x Como sabemos disto? Lendo o contexto, ou seja, lendo a história aqui 
contada desde o seu início que está no versículo 1 do mesmo 
capítulo. 

� As palavras do versículo 31, embora ditas com muita certeza, não foram 
ditas por um apóstolo e nem por nenhuma outra pessoa inspirada. 

� Estas palavras foram faladas por uma pessoa não inspirada e registrada pelo 
apóstolo João quando este contava toda a história que havia acontecido. 

� Aulas, sermões e doutrinas poderiam ser feitas baseados em um simples 
versículo como este, afirmando o mesmo que alguém não inspirado afirmou, 
ou seja, que Deus não atende a pecadores. 

� Mas, se o contexto for observado, saberemos que esta afirmação não pode 
ser repetida como tendo sido dita por um apóstolo ou profeta do Novo 
Testamento. Portanto, não pode ser ensinada como uma doutrina cristã. 

� Assim aprendemos a importância de observar com cuidado o contexto e 
peUJXQWDU�´4XHP"µ� 

� Caso contrário, grandes erros de entendimento e explicação dos textos 
sagrados serão cometidos. 

o Atos 24.5 
Atos 24:5 ´9HULILFDPRV�TXH�HVWH�KRPHP�é um perturbador, que promove tumultos entre os 
judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenosµ�(NVI).  

� Os inimigos da igreja no primeiro século tentaram dar nomes ofensivos ou 
desonrosos j�LJUHMD�FRPR�´6HLWD�GRV�1D]DUHQRVµ� 

� E este texto afirma que Paulo era o principal cabeça da igreja primitiva. 
� E se alguém nos dias de hoje ler este texto bíblico e começar a ensinar que 

o principal cabeça da igreja é o Apóstolo Paulo.  
x Este ensino seria certo?  
x Isto é a verdade? 
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x Não, não é a verdade. 

� A afirmação feita nesta passagem nega os ensinos bíblicos mais claros sobre 
quem é o cabeça da igreja. 

x O cabeça da Igreja é Jesus Cristo, não o apóstolo Paulo (Efésios 
1.22,23; 5.23). 

� Este é mais um exemplo de um versículo bíblico que registra palavras de pessoas não 
inspiradas por Deus, que não falavam da parte de Deus. 

� Há muitos versículos assim na bíblia. E não podemos usar estes versículos como base ou 
fundamento para estabelecer uma doutrina. 

o 3RUWDQWR��VHPSUH�SHUJXQWH�´4XHP"µ�DR�OHU�VXD�Etblia. 
2) Para quem? 
� Para quem tais palavras (do texto bíblico em estudo) foram escritas ou direcionadas? 

o As palavras foram direcionadas a cristãos ou incrédulos, a judeus ou gentios, à 
igreja ou à nação de Israel?  

� A resposta a esta pergunta, certamente, influenciará no entendimento ou compreensão 
do texto bíblico em estudo. 

3) Quando? 
� Quando foi escrito ou quando ocorreu o evento ou acontecimento que está sendo 

relatado, contado ou narrado? 
o Foi escrito ou ocorreu antes ou depois do nascimento de Cristo? 
o Está no Novo ou no Velho Testamento? 
o Foi escrito antes ou depois de entrar em vigor a Nova Aliança? 

� Esta será a nossa próxima aula ² a diferença entre a nova e a velha aliança. 
� Sem o entendimento certo das diferenças entre a nova e velha aliança, também 

podemos chegar a conclusões erradas sobre certos mandamentos, ensinamentos e 
textos bíblicos. 

� O quanto nos dá uma base para compreendermos porque aquilo foi feito da forma 
como foi feito. 

o Por exemplo, o sacrifício de animais, a circuncisão, e outras práticas próprias do 
período do Velho Testamento, além de práticas próprias da cultura da época em 
que o texto foi escrito. 

O contexto histórico ou cultural: 
� $�UHVSRVWD�j�SHUJXQWD�´4XDQGR"µ��QRV�FRQGX]�j�REVHUYDomR�GH�GHWDOKHV�UHODFLRQDGRV�

ao contexto histórico ou cultural, o que também pode exercer influência na 
compreensão e aplicação das verdades bíblicas para os dias de hoje. 

� Veja estes exemplos: 
A) João 13.1-17 ² O ato de lavar os pés. 
o Não será necessário ler todo o texto agora, porque se trata de uma história muito 

conhecida, mas você poderá lê-lo depois. 
o Sabemos que Jesus lavou os pés dos discípulos e ordenou que eles fizessem o 

mesmo. 
o Algumas pessoas tomaram este exemplo e ensinamento dado por Jesus de lavar os 

pés uns dos outros, como uma ordem literal (ou seja, que tem que ser cumprida 
exatamente conforme a letra ou texto), e passaram a ensinar que devemos hoje 
praticar um cerimonial chamado GH�´ODYD�SpVµ. 

� Por isto é comum encontrarmos igrejas da atualidade onde num certo 
momento do culto, pessoas tiram os sapatos ou sandálias para terem seus 
pés lavados. 

o Mas, considere o seguinte: 
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1. Esta não foi a única ocasião no primeiro século em pés foram lavados antes 

das refeições (Lucas 7.44). 
2. A posição em que ficavam ao redor da mesa não era sentados em cadeiras 

de forma ereta como fazemos hoje na maioria das culturas, mas, como as 
mesas eram baixas, afastadas a poucos centímetros do chão, eles 
inclinavam-se sobre um dos cotovelos, ficando quase deitados no chão. 
Logo, os pés aproximavam-se do rosto de quem estava ao lado. 

3. Além disso, não usavam calçados fechados e sim sandálias abertas com 
correias (João 1.27), e, como não havia calçamento ou pavimentação nas 
estradas e ruas, que eram percorridas, na maioria das vezes, a pé, os pés 
ficavam muito sujos de poeira.  

4. Logo, antes das refeições ou ao entrar nas casas, os pés eram lavados, 
geralmente por escravos, quando não pelos próprios anfitriões ou donos das 
casas. 

5. O lavar os pés era uma prática comum na sociedade da época. 
� Nos dias de hoje, na maioria das culturas, lava-se as mãos antes das 

refeições e não os pés. 
o Veja como o conhecimento do contexto histórico e cultural da época, nos ajuda 

na compreensão de certas práticas da ocasião.  
o Então, considerando todas estas informações, concluímos que a lição que Jesus 

dera foi uma lição de humildade, e não pretendia iniciar um cerimonial a ser 
praticado na igreja FKDPDGR�GH�´ODYD�SpVµ� 

o Ele disse: João 13.13 ´9RFês me chamam de ¶0HVWUH·�H�GH� ¶6HQKRU· e têm razão, 
pois eu sou mesmo. 14 Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então 
vocês devem lavar os pés uns dos outrosµ��17/+�.  

B) 1 Coríntios 11.2-16 ² O uso do véu pelas mulheres. 
o Em 1 Coríntios 11 o apóstolo Paulo recomenda que as mulheres usem o véu. 
o Deveriam as mulheres, nos dias de hoje usar o véu no culto de adoração? 
o O conhecimento do contexto histórico e cultural da ocasião em que este texto foi 

escrito, irá influenciar na compreensão destas palavras do apóstolo Paulo. 
o Considere o seguinte: 

1. Naquela época, lá no Oriente Médio e região, o véu era parte importante 
das vestes femininas. 

� Era inadequado para a época e cultura, uma mulher andar em 
lugares públicos sem véu. 

� E uma mulher sem véu era considerada uma mulher de baixa moral 
ou até mesmo uma prostituta. 

� Hoje em dia, no ocidente, o véu não é utilizado. Porém, continua 
sendo usado em alguns países do oriente. 

� Neste caso específico, a questão cultural, precisa ser levada em 
consideração. 

� Como saber que o uso do véu dizia respeito a uma prática cultural? 
x O próprio texto indicará isto. 

o I Coríntios 11.13 
1 Coríntios 11.13 ´Julguem vocês mesmos: será que é certo que, num culto de adoração, a 
PXOKHU�RUH�D�'HXV�VHP�HVWDU�FRP�D�FDEHoD�FREHUWD"µ�(NTLH).  

o O apelo que Paulo faz é: ´-XOJXHP�HQWUH�YRFrV�PHVPRVµ��19,��RX�´-XOJXHP�YRFrV�
PHVPRVµ��17/+�� 

� ´9RFrVµ��TXHP��SHUJXQWD�LPSRUWDQWH�TXDQGR�VH�estuda a bíblia)? Nós? Não. 
Entre eles. 
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� Porque a epístola foi escrita primeiramente a eles. 
� O apelo do apóstolo foi: Use de bom senso para fazer uma decisão julgando 

entre vocês mesmos. Considere a cultura, o ambiente em que vivem. 
� Claro que, se formos julgar a questão do uso do véu entre nós mesmos (nós 

que vivemos em outra cultura e ambiente), chegaremos a uma conclusão 
diferente da que eles chegaram. 

o Em Corinto, no primeiro século da era cristã, as mulheres estavam pensando que, 
por terem se convertido ao cristianismo, estavam livres das práticas comuns da 
cultura local. 

� E tiravam o véu nos cultos de adoração da igreja. 
o Poderíamos comparar o uso do véu na cultura do primeiro século com o uso da 

aliança de casamento nos dias de hoje ² os cristãos atuais poderiam pensar que 
por serem cristãos e fiéis às esposas, não precisariam e não deveriam usar a aliança 
por se tratar apenas de uma prática cultural. 

� Porém, se qualquer prática cultural dos dias atuais for sadia, honrosa e boa, 
ao ser julgada por critérios cristãos de bom senso, os convertidos não 
deveriam abandoná-la. 

� Não se trata de criar regras ou mandamentos, mas usar do bom senso 
cristão para avaliar as práticas culturais e aderir àquelas que são 
boas. 

� E é basicamente este princípio que aprendemos em 1 coríntios 11. 
o Muitos acreditam que há um ensinamento ou doutrina da exigência do uso do véu 

em 1 Coríntios 11, que deveria ser praticada nos dias atuais, na igreja. 
o Mas, um estudo contextualizado e detalhado do texto nos leva a outra conclusão. 

� Quando não observamos estas perguntas básicas em nosso estudo e leitura da bíblia, 
podemos cometer erros no processo de interpretar e entender a bíblia, chegando ao 
ponto de corromper a verdade e criar doutrinas que são resultado de engano. 

� Isto acontece com muita frequência, inclusive sem a intenção ou propósito de errar. 
� Sem observar o contexto podemos fazer a aplicação que quisermos do texto, sugerindo 

uma ideia que não se encontra de fato no texto bíblico. 
� Por isso é tão importante o contexto. 
� Muitas pessoas em busca de respostas para seus problemas usam e leem a bíblia de 

maneira até supersticiosa (superstição é crença ou sentimento sem fundamento 
racional, que induz à confiança em coisas absurdas1) ² abrem a bíblia ao acaso e leem 
o primeiro versículo em que seus olhos se fixaram. 

o E consideram aquilo como uma mensagem divina diretamente enviada a ele 
ou eles.  

o Esta prática ignora o contexto, portanto é um erro que faz com que as pessoas 
cheguem a conclusões equivocadas da Palavra de Deus. 

o Suponha que alguém que faz isto leia o que está escrito em Mateus 27.5 e em 
seguida o que está escrito em João 13.27. O que faria tal pessoa? 

� Mateus 27.5 ´(QWão Judas jogou o dinheiro para dentro do Templo e saiu. 
Depois foi e se enforcouµ�(NTLH).  

� João 13.27 ´7mR� ORJR�-XGDV�FRPHX�R�SmR��6DWDQiV�HQWURX�QHOH�� ¶O que 
você está para fazer, faça depressa·��GLVVH-OKH�-HVXVµ�(NVI).  

� Definitivamente, não podemos ler a bíblia sem contextualizar suas passagens. 
4) Por quê? 
� Por que foi escrito? 
� Devemos descobrir por que motivo o texto foi escrito. 

 
1 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/supersti%C3%A7%C3%A3o/ consultado em 12/03/2019 às 18h29min. 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/supersti%C3%A7%C3%A3o/
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� O que motivou aquele apóstolo, profeta ou cristão a escrever o que escreveu ou a 

falar o que falou? 
o Às vezes o motivo é explicado nos primeiros versículos do livro ou epístola. 
o Outras vezes temos que ler todo o livro para saber o propósito do mesmo ter sido 

escrito.   
o Às vezes é uma pergunta que está sendo respondida. Exemplo: 

� 1 Coríntios 7.1a ´$JRUD�YRX�WUDWDU�GRV�DVVXQWRV�D�UHVSHLWR�GRV�TXDLV�vocês me 
escreveramµ�(NTLH).  

� Todas as variantes do texto (conjunto de características) precisam ser analisadas 
cautelosamente, calmamente. 

� As circunstâncias do contexto podem afetar o significado. 
� Exemplos de textos mal compreendidos: 
� 1 Coríntios 2.9 ´7RGDYLD�� FRPR� HVWi� HVFULWR�� ¶Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, 

mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam·µ�(NVI).  
o É comum este versículo ser usado como uma referência ao lar celestial. 
o 3RUpP�� DR� OHU� R� YHUVtFXOR� VHJXLQWH� GHVFREULPRV� TXH� LVWR� TXH� ´2OKR� QHQKXP� YLX��

ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para 
DTXHOHV�TXH�R�DPDPµ��QmR�VH�WUDWD�GRV�Féus. 

� Primeiro precisamos notar que 1 Coríntios 2.9 é uma citação de Isaías 64.4. 
x Logo, trata-se de algo que não era conhecido no passado quando 

Isaías mencionou tais palavras. 
� Depois notar que, o próximo versículo (1 Coríntios 2.10) declara que isto que 

antes era oculto já havia sido revelado quando o apóstolo escreveu. 
� Em seguida, lendo todo o contexto, à partir de 1 Coríntios 1.18 até 2.16, 

ficará claro que trata-se do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo 
�FKDPDGR�HP�����GH�´2�WHVWHPXQKR�GH�'HXVµ). 

� Romanos 8.28 ´Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o 
amam��GRV�TXH�IRUDP�FKDPDGRV�GH�DFRUGR�FRP�R�VHX�SURSyVLWRµ�(NVI). 

� ´6DEHPRV� TXH� todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados segundo o seu propyVLWRµ�(ARA). 

o e� LQGLVFXWtYHO� TXH� R� WH[WR� DILUPD� TXH� ´WRGDV� DV� FRLVDV� FRRSHUDP� SDUD� R� EHP�
GDTXHOHV�TXH�DPDP�D�'HXVµ� 

o Mas, devemos nos perguntar o que são estas ´WRGDV�DV�FRLVDVµ�H�R�TXH�YHP�D�VHU�
HVWH�´EHPµ� 

� Será que ´todas as coisasµ incluem o pecado que o cristão está sujeito a 
praticar? 

� (�R�TXH�YHP�D�VHU�HVWH�´EHPµ"�e�DOJXP�EHQHItFLR�ItVLFR�RX�PDWHULDO�TXH�VHUi�
recebido em compensação do mal que aconteceu? 

x Por exemplo: Se alguém que ama a Deus for demitido de um bom 
emprego, isto significa que ele conseguirá um emprego melhor do 
que aquele? 

� 2�TXH�p�HVWH�´EHPµ" 
x Novamente o contexto é a solução 

o É comum compreender ou explicar este versículo bíblico dizendo-se que quando 
algo de errado ocorre a um cristão neste mundo, isto significa que algo de bom 
também acontecerá a ele neste mundo. 

� É isto que o contexto diz? 
o O próximo versículo (como um elo ou anel numa corrente de pensamentos) 

esclarece este versículo explicando o que é este bem. 
Romanos 8.29 ´3RUTXH�DTXHOHV�TXH�Má tinham sido escolhidos por Deus ele também separou 
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a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o 
SULPHLUR�HQWUH�PXLWRV�LUPmRVµ�(NTLH).  

o $VVLP�� ´WRGDV� DV� FRLVDV� FRRSHUDPµ� SDUD� TXH� DTXHOH� TXH� DPD� D� 'HXV� VH� WRUQH�
parecido com o seu filho. 

� $JRUD� VDEHPRV� R� TXH� HVWH� ´EHPµ�� (� SRGHPRV� FRPSUHHQGHU� FRPR�� SRU�
exemplo, a morte acidental de um filho ou ente querido pode cooperar 
para o bem dos que amam a Deus. 

� Como disse Matthew Henry: ´O bom para os santos é o que faz boa sua 
alma. Toda providência tende ao bem espiritual dos que amam a Deus: 
afastando-os do pecado, aproximando-os a Deus, tirando-os do mundo e 
equipando-RV�SDUD�R�FpXµ2. 

o O contexto é o lugar onde encontramos as respostas para as perguntas que 
fazemos ao texto. 

4. Não use versículos isolados para fundamentar nele alguma doutrina. 
� Acabamos de falar do contexto e este princípio está ligado à questão do contexto - um 

princípio está ligado ao outro.  
� É necessário ler todos os versículos sobre o assunto ou tema que está sendo alvo de 

nosso estudo e pesquisa, para obter toda a informação possível e disponível sobre 
aquele assunto, a fim de compreendermos corretamente tal assunto. 

� Ilustraremos isto de maneira muito simples: 
Mateus 26.51 
0DWHXV� ������ ´0DV� um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um 
empregado do Grande Sacerdote e cortou uma orelha deleµ�(NTLH).  

o Este é um típico texto bíblico que conta ou narra um acontecimento sem fornecer 
os detalhes que gostaríamos de saber. Por exemplo: 

� Quem tirou a espada e atacou o empregado do Grande Sacerdote? 
� Quem foi este empregado do Grande Sacerdote que teve sua orelha 

cortada ou decepada? 
� O versículo também não diz qual das orelhas foi decepada. 

o Mas, este não é o único texto bíblico que conta ou narra esta história. 
o E se lermos os outros textos que contam a mesma história, teremos as informações 

e detalhes que não estão aqui neste versículo, e assim poderemos ter uma 
compreensão completa do que aconteceu. 

Lucas 22.50 nos dará mais informações. 
Lucas 22.50 ´Um deles feriu com a espada o empregado do Grande Sacerdote, cortando a 
sua orelha direitaµ�(NTLH).  

o Neste versículo que conta o mesmo caso, temos uma nova informação ² qual das 
orelhas foi cortada ² a da direita e não a da esquerda. 

o Mas ainda não sabemos quem cortou a orelha de quem. 
o Porém, indo mais adiante, no Evangelho de João, no texto que descreve este 

mesmo acontecimento, teremos as informações completas para uma boa 
compreensão do ocorrido. 

João 18.10  
o João 18.10 ´Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do Grande 

Sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malcoµ�(NTLH).  
o Agora sim! Agora sabemos qual dos discípulos puxou a espada, quem foi o 

homem que teve a orelha decepada e qual das orelhas foi decepada. 
� Temos todas as informações. 

 
2 Matthew Henry, Comentário Bíblico do Novo Testamento, e-Sword® Version 11.1.0, Copyright © 2000-2017, Rick Meyers.  
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� Mas para ter todas as informações, não foi o bastante ler o texto que 

estava em Lucas, não foi o bastante ler o texto que estava em Mateus, foi 
necessário também ler o texto que estava em João. 

� Se nos satisfizéssemos com o texto de Mateus ou Lucas, e não lêssemos 
todos os textos que contam a mesma história, não teríamos todos os 
detalhes do acontecimento. 

o Com este exemplo fica comprovado que é necessário ler todos os versículos sobre 
o assunto ou tema que está sendo alvo de nosso estudo e pesquisa, para obter 
toda a informação possível e disponível sobre aquele assunto, a fim de 
compreendermos corretamente tal assunto. 

� Numa certa ocasião, Jesus mostrou que não se deve chegar a uma conclusão de uma 
passagem da Escritura que contradiga ou viole o significado e ensino de outra 
passagem. 

o Isto aconteceu quando ele estava sendo tentado pelo Diabo no deserto. 
o Na ocasião Jesus sempre respondeu ao Diabo com passagens bíblicas. 
o O Diabo, também usando passagens bíblicas, propunha ou sugeria que Jesus 

fizesse certas coisas. 
� O Diabo também conhece as Escrituras, por isto, nós precisamos conhecê-la 

ainda mais para nos proteger dele, porque ele pode, inclusive, usar as 
Escrituras de forma deturpada ou distorcida para nos desviar do caminho 
em que devemos andar. 

� Como tentou fazer no caso da tentação de Jesus no deserto. 
Mateus 4.6-7 
0DWHXV� ���� ´(QWmR� GLVVH�� ¶6H� YRFr� p� R� )LOKR� GH� 'HXV�� MRJXH-se daqui, pois as Escrituras 
Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo 
FRP�DV� VXDV�PmRV�� SDUD� TXH�QHP�PHVPR� RV� VHXV� SpV� VHMDP� IHULGRV� QDV� SHGUDV·�� 7 Jesus 
respondeu: ¶Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor, seu 
'HXV·µ�(NTLH).  

o O Diabo estava, de fato, usando uma passagem bíblica? Sim. Ele usou o famoso 
Salmo 91, versículos 11 e 12. 

� Porém, ele estava tentando fazer Jesus isolar as palavras deste Salmo de 
todos os demais ensinamentos bíblicos. 

� E se Jesus assim o fizesse, iria errar por não colocar as promessas do Salmo 91 
dentro de todo o contexto de ensinamentos e princípios bíblicos. 

� &RP� D� IUDVH� ´0DV� DV� (VFULWXUDV� 6DJUDGDV� WDPEpP� GL]HPµ� Jesus colocou 
outra passagem (Deuteronômio 6.16) ao lado desta para chegar a uma 
compreensão segura do que a primeira passagem queria dizer, e saber 
quais eram os limites daquela promessa contida na passagem usada pelo 
diabo. 

x E o limite era justamente não tentar a Deus. 
o 2�SULQFtSLR�FRQWLGR�QD�IUDVH�GH�-HVXV��´mas as Escrituras Sagradas também dizemµ��

é este ² deve-se colocar uma passagem do lado de outra, para ter um 
entendimento de toda a vontade de Deus. 

� Como a bíblia não se contradiz, os limites de uma promessa, ou 
esclarecimentos de uma afirmação, podem ser compreendidos por 
ensinamentos de outros textos bíblicos.  

� Não se deve tirar de uma passagem da Escritura uma conclusão que 
contrarie ou viole o que outra passagem diz. 

o Por ser um livro muito vasto e possuir certas particularidades que, por muitos são 
ignoradas ou desconhecidas, o livro de Deus (a Bíblia Sagrada), foi escrito de uma 
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maneira que possibilita argumentos a favor de qualquer ensinamento ou ideia 
através de seus textos.  

� Caso não haja um cuidadoso estudo do contexto, caso os princípios de 
interpretação bíblica não estejam sendo observados, é possível sim, chegar 
a quase qualquer conclusão e fazer qualquer aplicação dos vários textos 
bíblicos. 

o Mas, como a bíblia não se contradiz, antes de afirmar que um versículo isolado 
ensina esta ou aquela doutrina, verifique se sua compreensão de tal versículo está 
em harmonia com os demais textos bíblicos. 

� E se este ensinamento que você acredita estar presente naquele versículo, 
também está presente em outros textos bíblicos.  

� Isto porque as passagens difíceis têm que concordar com as mais fáceis. 
� Isto é muito claro, se você está tendo dificuldade em compreender uma 

passagem. Procure outras passagens que abordem o mesmo assunto e estas 
esclarecerão. 

� A bíblia interpreta a si mesma ² um texto complexo ou obscuro deve ser 
compreendido à luz de outros textos que tratem do mesmo assunto, e que 
sejam mais fáceis. 

� Isto é necessário num estudo equilibrado e coerente das Escrituras Sagradas. 
o A bíblia interpreta a si mesma, e quando procuramos recursos no contexto ou em 

outras passagens, para solucionar nossa dificuldade de entendimento de algum 
texto, iremos encontrar. 

o É necessário sempre haver uma harmonia entre nosso entendimento de uma 
passagem e todo o ensino do Novo Testamento e da bíblia em geral.  

o Conclusões mal feitas, conclusões precipitadas são muito comuns. Até os 
discípulos que andaram e viveram com Jesus fizeram conclusões precipitadas. 

João 21.18-23 
João 21.18 ´4XDQGR� YRFê era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu 
afirmo a você que isto é verdade: quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai 
amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. 19 Ao dizer isso, Jesus estava dando 
a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então 
Jesus disse a Pedro: Venha comigo! 20 Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que 
Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o 
MDQWDU�GD�3iVFRD�H�TXH�KDYLD�FKHJDGR�SDUD�PDLV�SHUWR�GHOH�H�SHUJXQWDGR��¶6HQKRU��TXHP�
p�R�WUDLGRU"·��� Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor, a 
respeito deste aqui? 22 Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é 
que você tem com isso? Venha comigo! 23 Então se espalhou entre os seguidores de Jesus 
a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: 
¶Se eu quiser que ele viva até que eu volte, R�TXH�p�TXH�YRFr�WHP�FRP�LVVR"·µ�(NTLH). 

o ´Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo 
não ia morrerµ� 

o Mas veja o que o próprio João disse: 
o ´0DV�-HVXV�QmR�GLVVH�LVVR��(OH�DSHQDV�GLVVH��´6H�HX�TXLVHU�TXH�HOH�YLYD�DWp�TXH�HX�

volte, o que é que você tem com isso?". 
o Os discípulos chegaram a uma conclusão errada, interpretaram o que Jesus falou 

de uma maneira equivocada. 
� Será que eu também não corro este risco? 
� Será que você também não corre este risco? 
� O risco de acreditar em algo que de fato não esteja presente na Palavra de 

Deus? 
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� Por isso conclusões precipitadas e suposições devem ser evitadas. 

� Siga todos estes princípios de interpretação da bíblia e isto irá lhe ajudar a evitar más 
interpretações. 

5. Não confie em homens. 
2 Pedro 3.16-17 
2 Pedro 3.16 ´(� IRL� LVVR�PHVPR�TXH�HOH�GLVVH�HP� WRGDV�DV� VXDV�FDUWDV�TXDQGR�HVFUHYHX�D�
respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e 
os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das 
Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. 17 Mas vocês, meus 
amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de 
pessoas imorais e para não caírem da sua posição seguraµ�(NTLH).  
� Pedro disse��´tomem cuidado porque há homens que estão deturpando, corrompendo 

e ensinando as Escrituras erradoµ� 
� Gente, se isto acontecia no 1o século da era Cristã, quanto mais não estará 

acontecendo hoje?! 
o Tantos anos depois da bíblia ter sido completada e colocada à disposição de 

todas as pessoas. 
o Esta advertência de Pedro vale tanto hoje, e talvez ainda mais, do que valeu 

no primeiro século! 
� Em torno do século XV, uma determinada igreja não permitia que seus fiéis tivessem 

acesso à bíblia. 
o $�LQWHUSUHWDomR�´RILFLDOµ�SDVVRX�D�ser mais importante que a própria Escritura. 
o Não devemos, nos dias de hoje, permanecer ignorantes ou não ter 

conhecimento das verdades divinas, desta vez, não por estarmos sendo 
proibidos de ler a bíblia, como no exemplo citado, mas por não termos a 
iniciativa de ler a bíblia por nós mesmos, e de verificar na bíblia se o que se 
ensina em nossa igreja ou por quem que seja é realmente a verdade de Deus. 

� Uma das propostas pregadas durante a reforma protestante que aconteceu em torno 
GR�VpFXOR�;9,�IRL�D�FKDPDGR�GH�´OLYUH�H[DPHµ� 

o Esta proposta dizia que se a bíblia é a Palavra de Deus escrita para a instrução 
e encorajamento do povo de Deus, todo cristão tem o direito e o dever de lê-la 
e estudá-la por si mesmo. 

o Não deve significar, porém que todos têm a liberdade de interpretar ou 
entender a bíblia a seu gosto, da sua maneira. 

o 2� ´OLYUH� H[DPHµ� QmR� GHYH� VLJQLILFDU� ´OLYUH� LQWHUSUHWDomRµ�� exclusivamente 
pessoal, subjetiva, aleatória, que ignore os princípios sensatos que norteiam o 
estudo bíblico. 

o Livre exame, mas interpretação coerente. 
� Não confie sua salvação a outros, não tenha uma fé cega. Pedro nos adverte disto. 
� Precisamos fundamentar ou apoiar nossa fé e prática, única e exclusivamente, nos 

ensinos da bíblia. 
Efésios 2.20 ² falando em que está fundamentada a igreja. 
Efésios 2.20 ´Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os 
apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo 
Jesusµ�(NTLH).  
� A igreja, a família de Deus, está fundamentada naquilo que ensinaram os apóstolos e 

profetas no Novo Testamento. 
� Portanto... 
� ´Deixe a Bíblia Falarµ�- A bíblia precisa ser aberta e verificada: 
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o Faça sempre as seguintes perguntas diante de alguma afirmação ou ensino 

atribuído à bíblia (inclusive durante este curso): 
o ´4XHP� GLVVH� LVVR"� Jesus disse? A bíblia diz? Ou um líder religioso ou profeta 

PRGHUQR�GLVVH"µ� 
o ´2QGH�HVWi�HVFULWR"�e� LVVR�PHVPR�TXH�HVWi�HVFULWR"�2X�HVVD�p�D� LQWHUSUHWDomR�

GD�SHVVRD�TXH�HVWi�HQVLQDQGR"µ� 
 
CONCLUSÃO: 
� Novamente: a Bíblia é a única fonte ou origem de todos os ensinamentos da fé cristã. 

Não existe outro livro nem outra fonte ou origem confiável ou divinamente autorizada. 
o Pedro, no fim da sua vida afirmou que Deus havia dado a seu povo, "tudo o que 

precisamos para viver uma vida que agrada a ele" (2 Pedro 1.3). E Judas falou da 
"fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3). 

� Estas afirmações mostram que os apóstolos e os profetas da igreja antiga estavam 
convencidos de que tinham recebido tudo o que era necessário para a igreja. Não falta 
nada aos cristãos que seguem o Novo Testamento. 

o A maior autoridade para instituir ou estabelecer os princípios corretos da fé cristã é 
o próprio Deus, e Ele já o fez e providenciou para que fosse registrado. 

o Deus não irá compor uma nova bíblia (Hebreus 1.1,2), nem haverá novas 
revelações alterando o que está escrito (Gálatas 1.8,9). 

o Pelo contrário, há uma séria advertência de Deus em Provérbios 30.5,6 que diz: 
Provérbios 30.5 ´&DGD�SDODYUD�GH�'HXV�é comprovadamente pura; ele é um escudo para 
quem nele se refugia. 6 Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá 
e mostrará que você é mentirosoµ�(NVI).  
Provérbios 30.5 ´7XGR�R�TXH�'HXV�GL]�é verdade. Ele é como um escudo para todos os que 
procuram a sua proteção. 6 Nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, ele 
não disse; se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentirosoµ�(NTLH).  
� Se Deus me perguntar no dia do Juízo Final, como me relacionei com seu livro sagrado, a 

bíblia, eu quero poder dizer que me esforcei para compreendê-lo e me esforcei para 
segui-lo. 

o Quero poder dizer que me esforcei para não fazer qualquer alteração ou 
mudança no sentido dos textos bíblicos, que nada acrescentei e nem retirei, mas 
os preservei como de fato eles são. 

o E você? O que gostaria de responder a Deus no dia do juízo se ele lhe perguntar 
como você se relacionou com seu livro sagrado, a bíblia?  

� Por favor, entenda que este livro é seu mapa, seu guia, sua bússola, seu GPS. 
o ´/kPSDGD�SDUD�VHXV�SpV�H�OX]�SDUD�VHXV�FDPLQKRVµ�FRPR�GL]�6DOPR��������� 

� Este livro não tem substitutos. E não há nenhum outro igual a ele. 
o E a maneira como o trato deve ser com total respeito, seriedade e 

responsabilidade. 
o A maneira como o trato definirá se passarei a eternidade no céu ou no inferno. 

� Por favor, eu lhe imploro, respeite a Deus respeitando, preservando e seguindo a sua 
palavra! 

o Como? 
o DEIXANDO A BÍBLIA FALAR! 
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´AS ALIANÇAS: MOSAICA (VELHA) E CRISTÃ (NOVA)µ 
 
INTRODUÇÃO: 
� É possível ficarmos confusos ao compararmos os ensinos das duas principais Alianças da 

Bíblia que são justamente as alianças Mosaica e Cristã. 
� Exemplo: 

o Temos em Levítico 24.19-20 a seguinte lei dada através de Moisés para o povo judeu. 
Levítico 24.19 ´Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez: 20 
quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito 
que feriu o outroµ�(Nova Tradução Na Linguagem de Hoje). 

o Mas, em Mateus 5.38-39 Jesus diz algo que é oposto a esta lei encontrada em Levítico 
24. 

Mateus 5.38 ´Vocês ouviram o que foi dito: ¶Olho por olho, dente por dente·. 39 Mas eu lhes 
digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o 
outro lado para ele bater tambémµ�(NTLH).  

o Estes dois textos bíblicos estão ensinando verdades opostas ou contrárias. 
o Como entender esta diferença? Seria isto uma contradição ou incoerência bíblica? 

� A compreensão da diferença entre as duas Alianças (que possuem as suas particularidades 
ou singularidades), é essencial para termo um bom entendimento da bíblia. 

� E é justamente isto que está faltando hoje em dia. Há muita confusão no mundo 
evangélico e religioso no que se refere aos ensinamentos do Velho e Novo Testamentos ² 
onde encontramos as maiores e mais importantes Alianças da bíblia. 

I. A VELHA ALIANÇA ² SUAS CARACTERÍSTICAS (aquilo que caracteriza ou distingue) 

A) As Eras ou Épocas Bíblicas: 
o Vamos começar com o conceito das três eras ou épocas bíblicas. 
o A Bíblia divide a história em três diferentes e principais eras ou épocas: A Época 

Patriarcal, A Época Mosaica e A Época Cristã. 
o Ou seja, os acontecimentos ou eventos registrados na bíblia foram distribuídos em três 

eras ou épocas. 
� A Era Patriarcal: Compreende ou abrange os eventos que se deram desde a criação até a 

chegada do povo de Israel ao monte Sinai quando receberam os dez mandamentos. 
o Na época patriarcal Deus se revelou, e se comunicava como os homens através dos 

chefes de famílias, chamados de Patriarcas. 
o E esta época cobre acontecimentos importantes como o primeiro pecado em Gênesis 

capítulo 3, o dilúvio em Gênesis capítulo 6, as promessas feitas a Abraão em Gênesis 
capítulo 12, e o êxodo do povo de Israel do Egito até a terra de Canaã registrada a 
partir do livro de Êxodo capítulo 12. 
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� A Era Mosaica: Compreende ou abrange os eventos que se deram do monte Sinai 

TXDQGR�0RLVpV�UHFHEHX�D�´/HLµ�GH�'HXV�DWp�D�PRUWH�GH�-HVXV�QD�FUX]� 
o A época Mosaica foi uma época bem longa ² compreendendo ou abrangendo 

acontecimentos que se deram durante um período de quase 1.500 anos ² desde os dias 
de Moisés até a morte de Jesus na Cruz. 

o Esta época retrata ou mostra, principalmente, a história do povo de Israel ² suas leis, suas 
conquistas, seus desvios, suas quedas e cativeiros. 

� A Era Cristã: Compreende ou abrange os eventos que se deram a partir da morte de Jesus 
na cruz até o fim dos tempos. 
o Cristã, por que Cristo veio trouxe a palavra de Deus, revelou Deus, Ele é o mediador da 

Nova Aliança. 
o Compreende os eventos que se deram do nascimento de Jesus até os dias atuais. 
o Hoje vivemos na época Cristã. E esta época vai perdurar ou durar até a volta de Cristo. 

B) A Velha Aliança ² seu estabelecimento: 
� Quando o povo de Israel saiu do Egito foi até o Monte Sinai, e no monte Sinai os Israelitas 

UHFHEHUDP�D�´/HLµ�GH�'HXV��HUD�R�Iinal da Era Patriarcal e início da Era Mosaica). 
o E entraram, numa Aliança, num acordo ou contrato com Deus. 
o $TXHOD�OHL�HUD�D�´/HLµ�GD�QDomR�LVUDHOLWD��TXH�IRL�GDGD�H[FOXVLYDPHQWH�jTXHOD�QDomR� 
o Aquela nação que começou com Abraão, era a nação das promessas que Deus havia 

feito à descendência de Abraão. 
o Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó (este teve seu nome mudado para Israel) e 

este teve doze filhos que vieram a tornar-se as doze tribos de Israel. 
Abraão 
     p 
Isaque 
     p 
Jacó         =       Israel 
     p                     p 
12  filhos       12  tribos (O povo de Israel  ou os judeus) 

� A Velha Aliança então foi um acordo entre Deus e uma nação chamada Israel, feito 
quando os israelitas saíram do Egito.  

� Esta Aliança que chamamos de Mosaica (por ter sido dada por intermédio de Moisés como 
lemos em  -RmR������´$�OHL�IRL�GDGD�SRU�PHLR�GH�0RLVpV��PDV�R�DPRU�H�D�YHUGDGH�YLHUDP�
SRU�PHLR� GH� -HVXV�&ULVWRµ), excluía, inclusive, as pessoas que já tinham morrido antes de 
Israel chegar ao Monte Sinai. 

Deuteronômio 5.1-3�� ´(QWmR� 0RLVpV� FRQYRFRX� WRGR� R� Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os 
decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de 
cumpri-los. O SENHOR, o nosso Deus, fez conosco uma Aliança em Horebe (monte que ficava 
na região do Sinai). Não foi com os nossos antepassados que o SENHOR fez essa Aliança, mas 
conosco��FRP�WRGRV�QyV�TXH�KRMH�HVWDPRV�YLYRV�DTXLµ��1RYD�9HUVmR�,QWHUQDFLRQDO�� 
� A Aliança com Israel no Sinai, não incluía os antepassados (aqueles que já haviam morrido, 

como por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó), e nem os gentios (não judeus). 
� Aquela Aliança foi feita com os judeus contemporâneos de Moisés, os que estavam vivos 

quando Moisés recebeu as leis de Deus no Monte Horebe. 
� E qual foi o propósito e utilidade desta Aliança Mosaica? 
C) A Velha Aliança ² propósito e utilidade: 
1. Santa, justa, boa e definia o pecado ² Romanos 7.7, 12. 

o Servia para definir o pecado. 
o Sem esta Aliança, o povo judeu não saberia a diferença entre pecar e não pecar. 

2. ´6RPEUDµ��SUHSDUDomR��GR�TXH�p�UHDO ² Hebreus 10.1. 
Hebreus 10.1 ´A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras; 
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é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são 
oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, 
aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus?µ��17/+��  
� $�´/HLµ�GL]�HVWD�SDVVDJHP��� 

o E logo mais ficará evidente que a Aliança Mosaica é denominada ou chamada de 
várias maneiras ² p�FKDPDGD�GH�´/HLµ��´$OLDQoDµ��´2UGHQDQoDVµ��HWF� 

o (P� 'HXWHURQ{PLR� FDStWXOR� �� 0RLVpV� D� FKDPRX� GH� ´GHFUHWRV� H� RUGHQDQoDVµ� H� GH�
´$OLDQoDµ� 

o $TXL�HP�+HEUHXV����HOD�p�D�´/HLµ� 
� ���D� ´/HLµ� RX� D� $OLDQoD� DQWHULRU� HVWDEHOHFLGD� SRU� 'HXV� FRP� R� SRYR� GH� ,VUDHO� HUD� Xma 

´VRPEUDµ��TXH�Gi�LGHLD�GH�SUHSDUDomR�GR�TXH�YLULD�QR�IXWXUR��GDTXLOR�TXH�VHULD�UHDO� 
� E nós podemos ver alguns exemplos óbvios disto, por exemplo: 

a) O sacrifício de animais sobre o altar para purificar o pecado, era uma sombra do 
sacrifício perfeito de Cristo diante do próprio Deus, para purificar de fato os pecados da 
humanidade - Hebreus 9.23-24. 

Hebreus 9.23 ´Essas coisas, que eram cópias das realidades celestiais, deviam ser purificadas 
desse modo; mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. 24 Cristo não 
entrou num Lugar Santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro Lugar. Ele 
entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favorµ�
(NTLH). 

o João Batista nos diz que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo 
(João 1.29). 

o Cristo entrou nos céus para se apresentar diante de Deus a nosso favor. 
o Aquele sacrifício de animais não representava a realidade, era como Hebreus diz, 

uma sombra ou cópia do que viria no futuro. 
o O verdadeiro sacrifício, o sacrifício eficaz não era o sacrifício de animais feitos na 

antiga Aliança, mas o sacrifício de Jesus Cristo, parte da nova Aliança. 
b) A páscoa dos judeus x A Ceia dos discípulos. 

o Outro exemplo de sombra foi justamente a páscoa dos judeus ² a páscoa dos judeus 
era uma celebração da libertação promovida por Deus da escravidão no Egito. 

o Nesta ocasião, um cordeiro sem defeito era sacrificado e seu sangue passado nos 
umbrais ou laterais das portas. 

o Quando os judeus celebravam a páscoa lembravam-se da grande bênção dada por 
Deus a eles quando se tornaram livres. 

o Jesus ao tomar a última páscoa com seus discípulos instituiu a Ceia. 
o A ceia é uma celebração Cristã que visa nos lembrar da libertação que obtivemos 

através do sacrifício de Jesus de nossos pecados. 
o -HVXV�IRL�FKDPDGR�GH�´FRUGHLUR�SDVFDOµ�HP���&RUtQWLRV����� 
o Então, muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento serviram como sombra 

ou cópia, como um anúncio do que viria no futuro, do que seria real e permanente. 
o Mas as coisas que aconteceram no Velho Testamento eram passageiras como uma 

´VRPEUDµ� 
3. Tutor (educador até a idade adulta) ² Gálatas 3.23-24. 
Gálatas 3.23 ´Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até 
que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24 Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que 
fôssemos justificados pela féµ��19,�.  
Gálatas 3.23 ´Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que 
fosse revelada a fé que devia vir. 24 Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo 
viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da féµ��17/+�.  
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� (VWH� WH[WR� QRV� GL]� TXH� D� ´/HLµ� VHUYLX� FRPR� XPD� HVSpFLH� GH� WXWRU�� TXH� TXHU� GL]HU� XP�

educador que vai orientando a criança bem pequena até que chegue a uma idade em 
que ela se torne capaz de cuidar de si mesma. 

D) A Velha Aliança ² profecia sobre seu futuro: 
� Mas, ainda na Era Mosaica, Deus pronunciou o estabelecimento de uma nova Aliança. 
� Jeremias profetizou em torno do ano 600 AC. 
� E quando Jeremias profetizou Deus disse através dele o seguinte: Veja Jeremias 31.31-32. 
Jeremias 31.31 ´2�6(1+25�'HXV�GL]��Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança 
com o povo de Israel e com o povo de Judá. 32 Essa aliança não será como aquela que eu fiz 
com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. 
Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o SENHOR, quem está 
IDODQGRµ (NTLH).  

o Deus anunciou por boca do profeta Jeremias o estabelecimento de uma Nova Aliança. 
o A Velha Aliança ou Aliança Mosaica um dia deixaria de vigorar ou valer como a lei do 

povo e daria espaço para uma Nova Aliança. 
o &KDPDPRV�D�$OLDQoD�0RVDLFD�GH�´YHOKDµ��SRUTXH�TXDQGR�'HXV�anunciou a chegada 

GH� XPD� ´QRYDµ�� D� $OLDQoD� TXH� HVWDYD� HP� YLJRU� RX� YDOHQGR� QD� pSRFD�� WRUQRX-se 
´YHOKDµ� 

o Veremos logo mais um texto em Hebreus que afirma isto. 
� 0DV�DOJXpP�SRGH�PHQFLRQDU�R�VHJXLQWH�IDWR��$V�OHLV�0RVDLFDV�VmR�´HVWDWXWRV�SHUSpWXRV��RX�

seja, quH�GHYHP�GXUDU�SDUD�VHPSUH�µ� 
� De fato, encontramos esta expressão no Velho Testamento. 
� Não leremos todo o texto, mas veja trechos de Êxodo 31.12-17. 
Êxodo 31.12 ´2� 6(1+25�Deus mandou que Moisés 13 dissesse ao povo de Israel o seguinte: 
Guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês para 
sempre... 17 É um sinal de união para sempre HQWUH�PLP�H�R�SRYR�GH�,VUDHO���µ�(NTLH).  
Êxodo 31.15-17 ´����'LJD��0RLVpV��DRV� israelitas que guardem (Israel guarde) os meus sábados. 
Isso será um sinal entre mim (Deus) e vocês (nação israelita), geração após geração... 16 Os 
israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma Aliança 
perpétua. 17 Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em seis dias o SENHOR fez 
RV�FpXV�H�D�WHUUD��H�QR�VpWLPR�GLD�HOH�QmR�WUDEDOKRX�H�GHVFDQVRXµ�(NVI). 
� Então, as leis, tomando como exemplo a lei do descanso sabático, eram sim estatutos 

perpétuos ou Aliança perpétua. Na Nova Tradução Na Linguagem de Hoje aparece a frase 
´SDUD�VHPSUHµ� 

� 0DV��R�TXH�TXHU�GL]HU� ´SHUSpWXRµ�RX�´SDUD� VHPSUHµ"�(P�SULPHLUR� OXJDU�YDPRV�QRWDU�TXH�
aquele que disse que o descanso sabático deveria ser guardado como estatuto perpetuo, 
também disse que as demais leis da Aliança deveriam ser guardadas como estatuto 
perpétuo: 
1.  Êxodo 12.11,14 (A Páscoa); 
2.  Êxodo 29.9 (O Sacerdócio Araônico); 
3.  Êxodo 29.42 (O Holocausto); 
4.  Êxodo 30.8 (O Incenso ² prática de usar incenso no Santuário); 
5.  Levítico 3.17 (As Leis relacionadas à Gordura e sangue); 
6.  Levítico 24.3 (O Candelabro aceso ² no santuário); 
7.  Números 19.21 (A Purificação cerimonial); 

� Estas passagens tornam óbvio (claro, evidente) TXH�´SHUSpWXRµ�QmR� VLJQLILFD� ´HWHUQRµ�QR�
sentido que normalmente pensamos. 

� De fato, a palavra hebraica ĠğĘĥ ´owlamµ� WHP� D� LGHLD� GH� ´DWp� R� ILP� GH� FHUWR� ORQJR�
SHUtRGRµ� 
o Era para ser perpetuo enquanto estivesse em vigor. 
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� E como o próprio Deus fez a mudança introduzindo uma nova Aliança, então estes 

estatutos e leis deram lugar a outros. Pois, estes cumpriram seu propósito, a sua finalidade 
no seu determinado tempo. 

� E antes de verificarmos os detalhes sobre o quando a nova Aliança foi estabelecida, 
verifiquemos alguns aspectos importantes da Nova Aliança. 

II. A NOVA ALIANÇA ² SUAS CARACTERÍSTICAS 
A. Superioridade de Jesus em relação a Moisés: 
� ´+HEUHXVµ�p�XPD�SDODYUD�TXH� ID]� UHIHUrQFLD�DRV�GHVFHQGHQWHV�GH�$EUDmR��RV� MXGHXV��RV�

israelitas. 
o Gênesis 14.13 ´����$EUmR��R�hebreu��HVWH�KDELWDYD���µ� 
o Êxodo 9.1 ´$VVLP�GL]�R�6(1+25��R�'HXV�GRV�hebreus��'HL[D�LU�R�PHX�SRYR���µ� 

� O tema da carta aos hebreus é a superioridade da Aliança Cristã em comparação à 
Aliança Mosaica. 

� Hebreus 3.1-6. 
Hebreus 3.1 ´Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para 
Jesus, que Deus enviou para ser o Grande Sacerdote da fé que professamos. 2 Pois ele foi fiel a 
Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a 
casa de Deus. 3 Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a 
casa, assim, também, Jesus é mais importante do que Moisés. 4 Uma casa tem de ser 
construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. 5 E Moisés foi um servo 
fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. 6 Mas Cristo 
é fiel como Filho, que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa 
coragem e a nossa confiança naquilo que esperamosµ��17/+�.  

o Jesus é superior a Moisés. Moisés foi fiel como um servo, e Jesus como filho é digno de 
maior glória do que Moisés. 

� O livro de Hebreus afirma em suas palavras que Cristo é superior, Seu Sacerdócio é superior, 
sua Aliança é superior, seu sacrifício é superior àquele que era feito debaixo da anterior 
Aliança, e a fé através de Cristo é superior. 

1. Seremos julgados pela palavra de Jesus e não pelas palavras de Moisés - João 12.48. 
João 12.48 ´+i� XP� MXL]� SDUD� TXHP�PH� UHMHLWD� H� QmR� DFHLWD� DV� PLQKDV� SDODYUDV�� a própria 
palavra que proferi o condenará no último diaµ��19,�. 
2. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra - Mateus 28.18. 
Mateus 28.18 ´Então, Jesus aproximou-VH� GHOHV� H� GLVVH�� ¶Foi-me dada toda a autoridade no 
céu e na terra·µ.  

o Inclusive sobre as leis recebidas por Moisés. 
3. Jesus disse também ser o Senhor (tem toda autoridade sobre) do sábado (que era o 4o 
mandamento na tábua dos 10 mandamentos) - Lucas 6.1-5. 
Lucas 6.1 ´Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos 
começaram a colher e a debulhar espigas, e a comer os grãos de trigo. 2 Então alguns fariseus 
perguntaram: Por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa Lei proíbe fazer no 
sábado? 3 Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez, quando ele e os seus 
companheiros estavam com fome? 4 Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a 
Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto é contra a nossa Lei alguém 
comer desses pães; somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. 5 E Jesus terminou, 
dizendo: O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábadoµ��17/+�.  

o A ARA e NVI dirão na últimD�IUDVH�GHVWD�SDVVDJHP�´2�)LOKR�GR�+RPHP�p�R�6HQKRU�GR�
ViEDGRµ� 

o 4XH� VLJQLILFD� TXH� HOH� SRVVXL� WRGD� D� DXWRULGDGH� VREUH� R� ViEDGR�� (OH� p�PDLRU�� $� ´/HLµ�
Mosaica, a Aliança Mosaica não é maior do que Jesus. 

o Isto fica mais claro em Mateus capítulo 5. 
4. Jesus tem toda a autoridade sobre as leis - Mateus 5.27-28, 33-34. 
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o Porque lá Jesus está falando sobre as leis contidas na Aliança Mosaica e como os 

líderes religiosos às interpretavam e as ensinavam e Jesus diz, por exemplo, em Mateus 
5.27: 

Mateus 5.27 ´9RFrV�RXYLUDP�o que foi dito��¶1mR�FRPHWD�DGXOWpULR·µ��17/+��  
o ´1mR�FRPHWD�DGXOWpULRµ�GH�IDWR�HUD�XPD�OHL�GH�'HXV�QD�$OLDQoD�0RVDLFD�H�HVWi�Oi�HP�

Êxodo 20.14. Mas, Jesus diz em 5.28: 
Mateus 5.28 ´Mas eu lhes digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu 
adultério no seu coraçãoµ��17/+�.  

o Jesus, de certa forma, mudou a lei, não mudou o espírito, a essência, mas mudou a letra 
da lei. Aprofundou o princípio por trás daquela letra. 

o Nos versículos 33 e 34 Jesus proibiu o juramento que antes era aceito, uma prática 
FRPXP�QD�´/HLµ�GH�0RLVpV��3RU�TXr" 

o 7DPEpP�PXGRX�D�OHL�GR�´ROKR�SRU�ROKR�H�GHQWH�SRU�GHQWHµ��3RU�TXr" 
o Porque Jesus tem toda a autoridade. Toda autoridade sobre as leis. 

5. Antes de Moisés e Elias devemos ouvir a Jesus - Mateus 17.1-5. 
Mateus 17.1 ´Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e 
os irmãos Tiago e João. 2 Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar: o seu rosto ficou brilhante 
como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. 3 E os três discípulos viram Moisés e 
Elias conversando com Jesus. 4 Então Pedro disse a Jesus: Como é bom estarmos aqui, Senhor! 
Se o senhor quiser, eu armarei três barracas neste lugar: uma para o senhor, outra para Moisés 
e outra para Elias. 5 Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela 
veio uma voz, que disse: Este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que 
ele diz!µ��17/+��  

o No evento da transfiguração (ou mudança de aparência de Jesus) quando Moisés e 
Elias apareceram no monte com Jesus, a voz vinda do céu se dirigia a Jesus dizendo 
´(VWH�PHX�ILOKR�DPDGR��D�HOH�RXYLµ� 

o A ele, não a Moisés nem a Elias. 
6. Jesus é mediador de superior Aliança que contém superiores promessas - Hebreus 8.6. 
Hebreus 8.6 ´Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como 
também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas 
superioresµ��19,�. 

o 4XDQGR� IDOD�DR� ´GHOHVµ�� HVWi� VH� UHIHULQGR�DRV� VXPR� VDFHUGRWHV� GR� 9HOKR� 7HVWDPHQWR�
(Que eram os maiorais entre os demais sacerdotes). 

o Jesus é superior em relação ao sumo sacerdote, e também em relação a Moisés como 
já vimos na própria epístola aos Hebreus no capítulo 3. 

o E ele é mediador (ou seja, ela foi feita através dele) de uma Aliança que é superior e 
que contém promessas superiores. 

7. A primeira Aliança tinha defeito (incapaz de salvar porque o homem é incapaz de cumprir 
todas as suas exigências) - Hebreus 8.7. 
Hebreus 8.7 ´Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar 
para outraµ��19,�.  

o Ela não era perfeita. Tinha defeito. E qual era o defeito? Ela era incapaz de salvar o 
homem porque o homem é incapaz de cumprir todas as suas exigências. 

B. A Nova Aliança ² seu estabelecimento: 
� E quando foi que a Aliança estabelecida por Deus através de Jesus, a Aliança Cristã passou 

a vigorar ou valer, e a Aliança Mosaica, que está principalmente nas páginas do Velho 
Testamento deixou de vigorar ou valer? 

� A Aliança Cristã passou a vigorar ou valer a partir da morte do seu testador que é Jesus - 
Hebreus 9.15-22. 

Hebreus 9.15 ´Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que 
foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. 
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Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que 
praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. 16 Onde há um testamento, é 
necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. 17 Pois o testamento não vale nada 
enquanto estiver vivo quem o fez; só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem 
valor. 18 É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de 
animais. 19 Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme 
estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e 
borrifou o livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e hissopo. 20 Então disse: 
¶Este é o sangue que sela a aliança, quH�'HXV�PDQGRX�YRFrV�REHGHFHUHP·� 21 Da mesma 
forma Moisés também borrifou sangue sobre a Tenda e sobre todos os objetos usados na 
adoração. 22 De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue. E, não 
havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecadosµ��17/+�. 

o O texto diz que um testamento só passa a ter valor após a morte do seu testador, não 
enquanto ele vive. 

o Primeiro ele nos diz no versículo 15 que Cristo é mediador ou quem consegue fazer a 
Nova Aliança, e depois��QR�YHUVtFXOR�����HOH�QRV�GL]��´Onde há um testamentoµ� 

� As palavras Testamento e Aliança são usadas ao mesmo tempo e falado da 
mesma coisa. 

� É a palavra grega diatheke que pode ser traduzida como Aliança ou 
testamento. 

o O testador da Nova Aliança foi Jesus Cristo. 
o Ele morreu e a partir de então o Novo Testamento passou a vigorar ou valer. 
o Foi necessário que o testador (aquele que fez ou através de quem a Aliança foi feita) 

morresse para que esta Aliança passasse a vigorar. 
o Até como no caso da própria Aliança Mosaica, foi necessário algum derramamento de 

sangue para que a Aliança passasse a vigorar. 
o E Jesus disse com suas palavras que seu sangue seria o sangue da Aliança, ou da Nova 

Aliança. 
� Mateus 26.26-28. 
Mateus 26.26 ´Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos seus 
GLVFtSXORV��GL]HQGR�� ¶Tomem e comam; isto é o PHX�FRUSR·. 27 Em seguida tomou o cálice, 
deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: ¶Bebam dele todos vocês. 28 Isto é o meu 
sangue da aliança��TXH�p�GHUUDPDGR�HP�IDYRU�GH�PXLWRV��SDUD�SHUGmR�GH�SHFDGRV·µ�  

o Jesus derramou o seu sangue, o sangue da Aliança. Assim ele o chamou. 
o Então, foi justamente quando Jesus morreu na cruz que a nova Aliança passou a vigorar. 
o Não foi antes da morte de Jesus, não foi tempos depois da morte de Jesus, mas foi no 

evento da morte de Jesus que a nova Aliança foi sancionada (confirmada e aprovada) 
e passou a vigorar. 

III. A VELHA ALIANÇA ² EXTINTA NA CRUZ 
A) A primeira Aliança envelheceu e ficou preste a desaparecer em trono do ano 600 AC, 

quando Deus anunciou a vinda de uma nova - Hebreus 8.13. 
o Nos versículos 8 a 12 (você pode conferir na sua bíblia) ele repete aquele texto que já 

lemos em Jeremias 31. 
o E depois de repetir aquele texto de Jeremias 31 onde Deus anunciou a vinda de uma 

nova Aliança, ele diz: 
Hebreus 8.13 ´E, quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E 
o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logoµ��17/+�.  

o A primeira Aliança se tornou velha e ficou prestes a desaparecer a partir do momento 
HP�TXH�'HXV�GLVVH��´(X�YRX�ILUPDU�XPD�QRYDµ� 

� Podemos realmente afirmar que as Alianças Mosaica e Cristã são duas distintas Alianças? 
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o Note que a Bíblia faz claramente uma distinção entre as citadas Alianças usando os 

WHUPRV�� ´SULPHLUDµ� H� ´VHJXQGDµ�� ´YHOKDµ� H� ´QRYDµ�� H� LPSOLFLWDPHQWH� RX� SRU� UHODomR�
´0RVDLFDµ� H� ´&ULVWmµ�� 3RUTXH�0RLVpV� UHFHEHX� H� IRL� PHGLDGRU� GD� SULPHLUD� H� &ULVWR� GD�
segunda. 

o São Alianças diferentes. 
o A bíblia não é uma única Aliança, não é uma única lei. Isso precisa ser entendido. 

Existem duas grandes Alianças na bíblia (existem várias Alianças na bíblia, mas duas 
principais), a Aliança de Deus com o povo Judeu e a Aliança de Deus com o povo 
cristão. 

o A Aliança de Deus com o povo Judeu está no Velho Testamento, e a Aliança de Deus 
com o povo cristão está no Novo Testamento passando a vigorar após a morte de 
Cristo. 

B) ´$�RUGHQDQoD�DQWHULRU�p�UHYRJDGD���µ�- Hebreus 7.18-19. 
Hebreus 7.18 ´A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil 19 (pois a lei não 
havia aperfeiçoado coisa alguma), sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos 
aproximamos de Deusµ��19,�.  

o  Ordenança anterior foi revogada (tirado o efeito, tornado sem valor ou nulo), porque 
era fraca, porque era inútil, porque não era capaz de aperfeiçoar. 

o E agora foi introduzida uma esperança superior que é a Nova Aliança. 
C) $�´/HLµ�YLJRURX ou valeu até que Cristo viesse ² Gálatas 3.23-25. 
Gálatas 3.23 ´Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que 
fosse revelada a fé que devia vir. 24 Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo 
viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. 25 Agora que chegou o tempo da 
fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nósµ��17/+�.  
Gálatas 3.23 ´Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até 
que a fé que haveria de vir fosse revelada. 24 Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que 
fôssemos justificados pela fé. 25 Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o 
controle do tutorµ��19,�.  

o  ´-i� QmR� HVWDPRV� PDLV� VRE� R� FRQWUROH���µ� �19,�� RX� ´-i� QmR� SHUPDQHFHPRV�
VXERUGLQDGRV���µ��$5$��j�´/HLµ� 

o (VWD�´Ipµ�p�XPD�UHIHUrQFLD�j�Ip�SURPRYLGD�SHOR�(YDQJHOKR�RX�QRYR�VLVWHPD�GH�VDOYDomR��
que está no Novo Testamento. 

� 2�TXH�HVWH�WH[WR�GL]�p�TXH�D�´/HLµ�WLQKD�XP�SURSyVLWR�H�HVWH�SURSyVLWR�IRL�FXPSULGR�SRUTXH�
D�´/HLµ�SUHSDURX��HGXFRX�R�SRYR�SDUD�D�FKHJDGD�GDTXLOR�TXH�HUD�UHDO��GR�(YDQJHOKR�GH�
nosso Senhor Jesus Cristo. 

� 2�QRYR�VLVWHPD�p�D�´Ipµ��R�DQWLJR VLVWHPD�HUD�D�´/HLµ��e�DVVLP�TXH�D�EtEOLD�VH�UHIHUH�DRV�GRLV�
sistemas de salvação em vários de seus livros, especialmente no Novo Testamento ² o velho 
VLVWHPD�GH�VDOYDomR�´/HLµ��R�QRYR�VLVWHPD�GH�VDOYDomR�´Ipµ� 

� 4XDQGR�D�´Ipµ�FKHJRX�D�´/HLµ�GHL[RX�GH�VHU�R sistema de salvação. 
� $�´/HLµ� VHUYLX�FRPR�´FRQGXWRUµ� �WXWRU��QR� VHQWLGR�GH�PRVWUDU�TXH�D�~QLFD�VROXomR�SDUD�D�

justificação de uma pessoa era Jesus (veja o contexto). 
D) 6RPHQWH�Ki�VDOYDomR�PHGLDQWH�R�FXPSULPHQWR�SHUIHLWR�GD�´/HLµ��R�TXH�QmR�p�SRVVtYHO�DR�

homem) ou mediante fé em Cristo. 
� Não dá pra misturar, não dá para pegar um pouco do velho testamento e um pouco do 

novo testamento e tentar estabelecer um sistema de salvação, obedecendo um pouco de 
lá e um pouco de cá.  

� Ou um ou outro. Não podem ser misturados e é isto que Gálatas 5 diz. 
� Ler Gálatas 5.1-4. 
Gálatas 5.1 ´Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem 
firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. 2 Prestem atenção! Eu, Paulo, 
afirmo que, se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para 
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vocês. 3 Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem: esse 
homem é obrigado a obedecer a toda a lei. 4 Vocês que querem que Deus os aceite porque 
obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deusµ��17/+�.  

o A circuncisão era o sinal para passar a pertencer à Aliança de Deus com os Judeus. 
o Era a forma como alguém, na era Mosaica, entrava em Aliança com Deus. A criança 

recém-nascida era circuncidada para se tornar participante daquela Aliança.  
o Na circuncisão ² o cortava-se o prepúcio (pele que recobre) do pênis. Era como a 

fimose ² mas a fimose e por motivos de saúde e a circuncisão motivos religiosos. 
o E quando gentios (que quer dizer pessoas que não pertenciam ao povo judeu) se 

converteram ao cristianismo no primeiro século, cristãos que haviam sido judeus estavam 
GL]HQGR� ´9RFrV� QmR� SRGHP ser salvos só sendo cristãos, vocês precisam também 
REVHUYDU�D�¶/HL·�GH�0RLVpVµ� 

� Os judeus tiveram muita dificuldade em aceitar a mudança de Aliança. E até certo ponto 
isto é compreensível. Qualquer um de nós teria, depois de gerações praticando certos 
rituais e leis e acreditando neles. 

� Leia o livro de Gálatas, leia o livro de Hebreus, leia o livro de Romanos, leia Atos capítulo 15. 
� Grande parte do Novo Testamento aborda esta questão, de que é possível ser salvo, 

mesmo não sendo judeu, nem se submetendo às leis dos judeus. 
� 3DUD� VHU� VDOYR� QmR� p� SUHFLVR� VHU� FLUFXQFLGDGR� QHP�REHGHFHU� D� ´/HLµ� GDGD�SRU� 'HXV� DR�

povo judeu através de Moises. 
� Ler novamente versículos 2 e 4. 
� Ou uma coisa ou outra. Não é para misturar, não é para seguir um pouco daqui e um 

pouco de lá. É para seguir e se submeter ou a velha ou a Nova Aliança. 
E) ´Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentosµ� - Efésios 

2.14-15. 
Efésios 2.14 ´Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só 
povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os 
judeus dos não judeus. 15 Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e 
regulamentos; e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele 
trouxe a pazµ��17/+�.  

o O texto fala sobre a união dos gentios e judeus num só povo, num só corpo, e isto foi 
SRVVtYHO� SRUTXH� D� EDUUHLUD� RX� PXUR� IRL� GHUUXEDGR� H� D� ´/HLµ� GHL[RX� GH� H[LVWLU�� R� YHOKR�
sistema de salvação deixou de existir. 

o O texto é claro, a ´/HLµ� MXQWDPHQWH� FRP� RV� VHXV� PDQGDPHQWRV� H� UHJXODPHQWRV� IRL�
anulado no corpo de Cristo na ocasião de sua morte. 

F) Perdão de pecados só foi possível quando aconteceu a remoção na cruz das 
´RUGHQDQoDVµ�que nos condenava - Colossenses 2.13-14, 16-17. 

Colossenses 2.13 ´Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua 
carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, 14 e 
cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a 
removeu, pregando-a na cruz. 16 Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que 
vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das 
luas novas ou dos dias de sábado. 17 Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a 
realidade, porém, encontra-se em Cristoµ��19,�.  
� Quando aconteceu a anulação do velho sistema o perdão de pecados se tornou possível. 
� ´Incircuncisãoµ�² neste texto bíblico se refere a pessoas que não tinham sido circuncidadas 

para tornar-se parte do povo judeu e participantes da Aliança Mosaica. É o nosso caso. Nós 
somos gentios. 

� Pessoas que viviam fora da Aliança com Deus e estavam mortos em pecados. Não havia 
um sistema que possibilitasse sua salvação. 

� Até que o velho sistema foi deixado para trás e um novo foi estabelecido. 
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� ´$TXHOH� HVFULWR� GH� GtYLGD� TXH� QRV� HUD� FRQWUiULRµ�� SRUTXH� D� ´/HLµ� QmR� VDOYDYD�� $� ´/HLµ�

aponta o erro, mostra o pecado, deixa clara a necessidade do homem de um sistema que 
o possa salvar. E só a graça pode salvar homens falhos. 
o O guarda de trânsito vem para elogiar o motorista que dirige bem, ou para multar o 

motorista que está errado? Qual é a função do guarda de trânsito? 
o O guarda quer ver a lei cumprida. Ele é fiscal da lei. E ele vai agir quando a lei for 

desobedecida e não quando ela for obedecida. 
� (�HUD�LVVR�TXH�DFRQWHFLD�FRP�DV�RUGHQDQoDV�H�RV�PDQGDPHQWRV�GR�YHOKR�VLVWHPD�GH�´/HLµ��

Eles serviam para condenar, para mostrar o pecado, mas não podiam proporcionar o 
perdão e a salvação que só veio através do novo sistema da graça. 

� (VWD� ´/HLµ� IRL� HQWmR� UHPRYLGD�� DEROLGD�� SUHJDGD� SRU� -HVXV� QD� FUX]�� +DUPRQLRVDPHQWH�
concordando com o que as outras passagens do Novo Testamento dizem, que a nova 
Aliança entrou em vigor quando Jesus morreu na cruz. 

� O versículo 16 é muito importante. 
� Colossenses 2.16 ´Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou 

beber, ou sobre os dias santos, e a Festa da Lua Nova, e o sábadoµ (NTLH).  
o Que leis são essas ² sobre comida ou bebida, questões relacionadas a festividades 

religiosas ou dias santos, celebração de luas novas e dias de sábados? Estas leis faziam 
SDUWH�GD�´/HLµ�GH�0RLVpV��GD�YHOKD�$OLDQoD� 

� E alguns cristãos estavam sendo criticados e condenados, como já observamos 
recentemente, por não estarem obedecendo àquelas leis. E o apóVWROR� 3DXOR�GL]�� ´1mR��
9RFrV�QmR�SRGHP�VHU�FRQGHQDGRV�SRU� LVWR��DTXHOD�´/HLµ� IRL�DEROLGD��DTXHOH� VLVWHPD�QmR�
YLJRUD�PDLVµ��9HU�Y����� 

� Nós temos um novo sistema e aliança. Jesus nos trouxe um novo sistema de Salvação. 
Quando ele morreu na cruz anulou o velho sistema. 

� Mas, lembre-se que aquele sistema foi anulado somente quando Jesus morreu na cruz. E isto 
H[SOLFD�R�IDWR�GHOH�SUySULR�H�VHXV�GLVFtSXORV�WHUHP�JXDUGDGR�D�´/HLµ�0RVDLFD�H�SHGLGR�DRV�
outros para fazerem o mesmo (Mateus 5.17-19, 23.23). Porque ela ainda estava vigorando 
enquanto ele estava vivo. 

� 1RV�GLDV�GH�KRMH�QLQJXpP�GHYH� MXOJDU�RX�FRQGHQDU�RXWUR�SRU�REVHUYDU�RX�QmR�D�´/HLµ�GH�
Moisés. 

� Questões relativas a comida, bebida, dias especiais, todas essas coisas eram sombra. Agora 
nós temos o que é real. 

G) Existe uma divisão entre leis morais e leis cerimoniais? 
� Algumas pessoas dizem que apenas as leis cerimoniais relacionadas a sacrifícios de animais, 

incensos, etc. é que foram revogadas ou canceladas, mas as leis morais relativas ao 
comportamento não foram revogadas ou canceladas. 

� Alguns fazem uma distinção ou diferença entre as leis contidas na Velha Aliança, 
chamando-as de cerimoniais ou morais. Mas, a bíblia não faz esta distinção. 

� Pelo contrário, cada vez que lemos um texto na bíblia dizendo que o velho acordo, Aliança 
ou pacto foi revogado, o texto não apresenta qualquer exceção e nem separa a Aliança 
Mosaica em dois grupos de leis. 

� Quando a bíblia diz que a ordenança anterior foi revogada está se referindo ao conjunto 
de ensinos da Aliança Mosaica e não apenas a uma parte deles. 

� Não existe uma divisão entre leis morais e leis cerimoniais. A bíblia diz que a velha Aliança 
TXH�IRL�SUHJDGD�QD�FUX]�GH�&ULVWR�IRL�D�´/HLµ�GH�0RLVpV��H�D�´/HLµ�GH�0RLVpV�p�XP�WRGR��XPD�
única Aliança. Então, não foi apenas uma parte dela que foi abolida. 

� 1mR�Ki�GLVWLQomR�HQWUH�RV�GH]�PDQGDPHQWRV�H�D�´/HLµ�GH�0RLVpV� 
� Os textos bíblicos abaixo nos mostram claramente que somente uma única Aliança foi feita 

com Israel no Monte Sinai e não duas. E jamais foi tratada como duas. 
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1. Êxodo 34.27, 28 ² a Aliança era representada pelos 10 mandamentos, mas continha 

uma série de outras leis. 
Êxodo 34.27 ´O SENHOR Deus disse ainda a Moisés: Escreva essas palavras porque é com 
base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. 28 Moisés 
ficou ali com Deus, o SENHOR, quarenta dias e quarenta noites e durante esse tempo não 
comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, 
os dez mandamentosµ��17/+�.  
2. I Reis 8.9, 21 

1 Reis 8.9 ´Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia 
colocado ali, quando, no monte Sinai, o SENHOR Deus havia feito uma aliança com os 
israelitas depois que eles saíram do Egitoµ (NTLH).  
1 Reis 8.21 ´Também separei no Templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão 
guardadas as placas de pedra da aliança que o SENHOR Deus fez com os nossos 
antepassados quando os tirou do Egitoµ (NTLH).  

� O que é que tinha nas duas tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Os 10 
PDQGDPHQWRV� IRUDP�FKDPDGRV�GH� ´D�$OLDQoDµ�� 3RUTXH�HOHV� HUDP�R�HVStULWR�GD�
Aliança, representaram a Aliança. Quando a Aliança foi revogada, os dez 
mandamentos estavam incluídos. 

3. Deuteronômio 4.13; 9.9, 11. 
Deuteronômio 4.13 ´Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou 
que obedecessem aos dez mandamentos, que depois escreveu em duas placas de pedraµ 
(NTLH).  
Deuteronômio 9.9 ´Eu subi o monte para receber de Deus as duas placas de pedra, nas quais 
estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte quarenta dias e quarenta 
noites e durante todo aquele tempo não comi, nem bebi nada. 11 Foi no fim daqueles 
quarenta dias que o SENHOR Deus me deu as duas placas da aliançaµ��17/+�.  
� Então, as pessoas que dizeP�TXH�D�$OLDQoD�TXH�IRL�SUHJDGD�QD�FUX]�GH�&ULVWR�IRL�D�´/HLµ�GH�

Moisés e não os dez mandamentos, fazendo uma distinção entre os dez mandamentos e a 
$OLDQoD�RX�D�´/HLµ�GH�0RLVpV��HVWmR�HTXLYRFDGDV��HQJDQDGDV��SRUTXH�HVWHV�WH[WRV�PRVWUDP�
claramente que é uma coisa só. 

� Na bíblia Deus diz que a velha Aliança, que era representada pelos dez mandamentos, foi 
revogada ou anulada. 

� E em Hebreus 9.1 HVWi� HVFULWR� TXH� D� ´SULPHLUD� $OLDQoDµ� WLQKD� ´UHJUDV� SDUD� D� DGRUDomRµ�
�19,��RX�´SUHFHLWRV�GH�VHUYLoR�VDJUDGR�H�R�VHX�VDQWXiULR�WHUUHVWUHµ��$5$�� 

Hebreus 9.1 ´A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário 
FRQVWUXtGR�SRU�VHUHV�KXPDQRV��RQGH�VH�DGRUDYD�D�'HXVµ��17/+��� 
� Juntando uma coisa com a outra (o que dizem os versículos lidos acima e o que diz Hebreus 

9.1), concluímos que a velha Aliança era composta pelos dez mandamentos (o que alguns 
FKDPDP�GH�´OHL�PRUDOµ��TXH�D�UHSUHVHQWDYDP��PDLV�RV�SUHFHLWRV�GH�VHUYLoR�VDJUDGR��R�TXH�
DOJXQV�FKDPDP�GH�´OHL�FHULPRQLDOµ�� 

� A bíblia não separa a velha Aliança em dois grupos de leis, mas pelo contrário, une todas as 
OHLV�H�DV�FKDPD�GH�´$�$OLDQoDµ� 

� Porém, lendo o Novo Testamento, concluímos que os princípios dos Dez Mandamentos 
foram mantidos, aprofundados e melhor explicados na Aliança Cristã, com exceção da lei 
do sábado. 

� 3RGHPRV�DWp�DILUPDU�TXH�WRGRV�RV�SULQFtSLRV�GD�´/HLµ�FRQWLQXDP��D�IRUPD�GH�DSUHVHQWi-los 
não. 

H) O fato de a Velha Aliança ter sido extinta não desvaloriza o Velho Testamento.  
� O Velho Testamento não é composto apenas pela Aliança feita por Deus com o povo de 

Israel através de Moisés. 
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� Apesar desta Aliança está presente em grande parte do Velho Testamento, há muitas 

outras coisas no Velho Testamento. 
� Romanos 15.4 (diz que o que está no Velho Testamento é útil para nós hoje). 
Romanos 15.4 ´3RUTXH�tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que 
WHQKDPRV�HVSHUDQoD�SRU�PHLR�GD�SDFLrQFLD�H�GD�FRUDJHP�TXH�DV�(VFULWXUDV�QRV�GmRµ��17/+��� 
� 1 Coríntios 10.11 �´(OHVµ�² povo de Deus do Velho Testamento). 
1 Coríntios 10.11 ´(VVDV� FRLVas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como 
advertência para nós��VREUH�TXHP�WHP�FKHJDGR�R�ILP�GRV�WHPSRVµ��19,��� 
� A Bíblia toda é inspirada por Deus.  O Antigo Testamento nos ensina muitas coisas sobre o 

amor de Deus e a fidelidade de Deus, e sobre o que Ele espera de nós.  
� Mas o Antigo Testamento não é a regra que nós devemos seguir hoje. 
� As leis para o cristão estão no Novo Testamento.   
CONCLUSÃO: 
� Se não compreendermos a diferença entre as duas Alianças, não poderemos entender 

qual é exatamente a vontade de Deus a respeito de vários ensinos e práticas presentes no 
mundo evangélico e religioso atual. 

� Nos dias atuais encontramos ensinamentos em várias igrejas que são da Velha Aliança. 
� Há igrejas que escolhem certas leis da Velha Aliança, exigem seu cumprimento, porém, 

descartam ou rejeitam outras ² Exemplo: O não comer sangue, o guardar dias (como o 
sábado), e o dízimo. 
o Isto em si é uma incoerência ou falta de lógica, sem nem mesmo considerarmos o fato 

de que a Velha Aliança não está mais em vigor. 
o Por que escolher certas leis da Velha Aliança e exigir seu cumprimento e não todas as 

leis da Velha Aliança? 
� Deixe-me abrir um parêntese para falar sobre uma prática muito presente no mundo 

evangélico de hoje ² o ensino do dízimo. 
o No novo testamento há apenas três referências ao dízimo ² Mateus 23.23 (mesma 

referência em Lucas 11.42) ² Jesus reprovando as práticas dos Fariseus; Lucas 18.12 ² A 
parábola do Fariseu e Publicano onde o Fariseu lista orgulhosamente suas boas obras, 
dentre elas o dízimo; e em Hebreus 7.2,4 ² Onde se menciona o fato de que Abraão deu 
o dízimo a Melquisedeque. 

o Estes textos bíblicos não estão exigindo o dízimo, ou ensinando dízimo como doutrina 
para a igreja debaixo da nova aliança. 

o Porém, há sim o ensinamento que fala em ofertas de adoração a Deus de maneira 
espontânea e voluntária ² 2 Coríntios 9.6,7. 

2 Coríntios 9.6 ´Lembrem disto: quem planta pouco colhe pouco; quem planta muito colhe 
muito. 7 Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza 
nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegriaµ�(NTLH).  

o O texto fala sobre a necessidade de semear muito para colher muito. 
o De fato, no Velho Testamento, Deus exigiu pelo menos 10% de tudo que produzissem. 

Mas eles davam muito mais, pois havia outras contribuições além dos dízimos. 
o Eu, particularmente, acredito, lendo o Novo Testamento, que 10% é o mínimo que um 

cristão fiel, que ama ao Senhor, que aprendeu a ser generoso e desprendido das coisas 
materiais deva dar em adoração ao Senhor. 

o Porém, nem a igreja, nem um líder religioso, nem o Pastor ou quem quer que seja tem o 
direito de impor sobre os membros um determinado percentual que deva ser usado 
como um padrão na oferta. 

o 2�QRYR�WHVWDPHQWR�H[SOLFD�TXH�QLQJXpP�GHYH�RIHUWDU�SRU�´QHFHVVLGDGHµ����&RUtQWLos 9.7 
$5$���(P�RXWUDV�YHUV}HV�´QHFHVVLGDGHµ�p�´REULJDomRµ�FRPR�QD�17/+� 

o Ninguém deve dar por obrigação 
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o Se der 10%, se der 15%, se der mais do que isso, ou se der menos do que isso, o 

importante é que esteja dando de livre vontade, não por obrigação. Porque não há no 
Novo Testamento um percentual estabelecido para a oferta em adoração a Deus. 

o O sistema mudou, as leis mudaram e não temos mais a lei do dízimo como havia no 
Velho Testamento. 

� Um entendimento do ensino bíblico das duas Alianças ² suas diferenças e particularidades 
é essencial, indispensável para o aluno da Bíblia. Se não compreender a diferença entre as 
GXDV� $OLDQoDV�� QmR� YDL� SRGHU� ´PDQHMDU� EHP�RX� FRPSUHHQGHU� H� HQVLQDU� FRUUHWDPHQWH� D�
SDODYUDµ� 

� Quando uma regra ou mandamento de comportamento ou adoração for apresentada e 
atribuída à bíblia, ou for dito que é da bíblia, temos que verificar se esta regra de 
comportamento ou adoração se encontra no Velho ou Novo Testamento, fazia parte da 
Velha ou faz parte da Nova Aliança. Isto determinará se devemos ou não segui-la. 

� Finalizando, com base nos textos analisados nesta lição, concluímos que não estamos, nos 
dias atuais, sujeitos à Aliança Mosaica. Se alguém tentar justificar-VH�SRU�REVHUYDU�D� ´/HLµ�
(sábados, dízimos, comidas, etc.) ou exigir sua observância, invalida a graça, como disse o 
apóstolo Paulo em Gálatas 5. 

Gálatas 5.4 ´Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados 
de Cristo e não têm a graça de Deusµ��17/+�.  
� Conclui-se que, a partir do momento em que a Nova Aliança entrou em vigor ou passou a 

valer, o guardar dias (como o sábado), o não comer sangue (com base em que, alguns 
dizem que não se pode receber transfusão de sangue, nem doar ou receber órgãos, etc.), 
o dízimo, e demais leis ou práticas da Aliança Mosaica, não precisam mais ser seguidas, e 
os que tentaram exigi-las foram corrigidos (Atos 15.12-29; Colossenses 2.16; Romanos 14).  

Colossenses 2.16 ´Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou 
bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou dos 
dias de sábadoµ��19,�.  
� Não é meu propósito, por meio destas explicações, ofender ou atacar ninguém 

pessoalmente, nem qualquer igreja ou doutrina.  
� Meu propósito é apenas ensinar a verdade das Escrituras sobre as alianças e práticas 

desnecessárias para os dias atuais que baseiam-se não nos ensinamentos da Nova, mas em 
ensinamentos da Velha Aliança. 

� Por favor, escute todo o ensino com cuidado, leia e releia todas as passagens bíblicas aqui 
apresentadas, e, mesmo que tal ensino seja diferente do que você acredita ou pratica, não 
negue a Palavra para manter suas convicções e práticas. Por favor, fique com o que a 
bíblia diz. 

� Por favor, independente do quanto iVWR�LUi�OKH�FXVWDU��´'HL[H�D�%tEOLD�)DODUµ�� 
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´A DIVISÃO NO CRISTIANISMO ² SUAS CAUSAS E SOLUÇÕESµ 

 
INTRODUÇÃO: 
o Existem muitas religiões diferentes no mundo. 

� Há algumas que não têm Jesus como guia máximo, nem como Senhor e Salvador ² a exemplo 
do Islamismo, Budismo, Hinduísmo, Siquismo e algumas outras. 

� Estas são as religiões consideradas não cristãs (ver ilustração no quadro abaixo). 
� Várias são os guias máximos entre essas religiões, por exemplo, no Islamismo ² Maomé, no 

Hinduísmo ² vários deuses (politeísmo), no Budismo ² Siddhartha Gautama (o Buda), no 
Siquismo Guru Nanak, e para cada grupo um guia máximo ou Senhor diferente. 

� E além de crer em diferentes Senhores ou divindades, estas religiões também possuem 
diferentes livros sagrados ² 2� ´$OFRUmRµ� QR� ,VODPLVPR��2V� ´9HGDVµ� QR� +LQGXtVPR��O Cânone 
Pali no Budismo, 2�´Guru Granth Sahibµ no Siquismo, e poderíamos citar outros livros sagrados. 

� Perceba na ilustração abaixo que as figuras geométricas usadas para representar estas 
religiões são figuras geométricas diferentes, justamente para indicar as diferenças que existem 
entre estas religiões. 

o Agora considere a situação atual das religiões consideradas cristãs. 
� Antes, uma explicação: Para uma religião ser considerada cristã, é necessário possuir três 

crenças fundamentais. São elas: 
1.  Em Deus como criador; 
2.  Em Jesus como Seu Filho e Redentor da humanidade; 
3.  Na Bíblia como a Palavra de Deus. 

o Quantos grupos ou igrejas existem hoje que creem em Deus, na bíblia como Sua palavra e em 
Jesus como Seu Filho e Redentor da humanidade, mas apesar disto, são diferentes em suas 
práticas e ensinos? 

o Quais são as diferenças que existem entre estes grupos RX� LJUHMDV�FRQVLGHUDGDV� ´FULVWmVµ"�9RFr�
poderia citar alguma? 
� Exemplos: Nome ² adotam nomes ou se denominam de forma diferente umas das outras, 

organização, doutrinas ² isto é o que há de mais grave ² ensinamentos divergentes, além de 
várias outras diferenças. 

� As igrejas ou religiões consideradas cristãs ensinam centenas de doutrinas diferentes umas das 
outras. 

o 3HUFHED�TXH�D�VLWXDomR�DWXDO�GR�FKDPDGR�´FULVWLDQLVPRµ�WDPEpP�HVWi�UHSUHVHQWDGD�FRP�ILJXUDV�
geométricas diferentes, para representar as diferenças que existem entre estas religiões ou igrejas 
consideradas cristãs. 

o O que justifica a discordância ou desacordo entre as religiões não cristãs, não poderia justificar a 
discordância ou desacordo entre as religiões consideradas cristãs. 
� Explicando ² as religiões consideradas não cristãs creem HP� GLIHUHQWHV� ´6HQKRUHVµ� RX�

divindades e possuem diferentes livros sagrados. 
� Logo, o que justifica a diferença entre estas religiões é justamente o fato de terem fontes de 

ensino diferentes. 
� Mas, é muito triste, e injustificável ou sem razão aceitável, a situação em que se encontra o 

chamado ´&ULVWLDQLVPRµ�DWXDO� 
� Se Deus é um só, e se a bíblia é uma só, não deveria haver tanta divisão e divergência. 

 
 
 
 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sidarta_Gautama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guru_Nanak
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib
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Ilustrando: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
o 'HYHPRV�QRV�SHUJXQWDU�� ´&RPR�'HXV�Yr�DV�GLIHUHQoDV�entre os ensinos e práticas dos grupos e 

LJUHMDV�¶cristmV·"µ� 
� É a resposta que precisamos buscar na bíblia sagrada. 

o Muitas pessoas dão razões que acham aceitáveis para as diferenças entre os ensinos e práticas no 
cristianismo, chegando ao ponto de achar algo normal e até saudável. 
� Você já deve ter ouvido alguém dizer�� ´,VWR� p� DWp� ERP�� SRUTXH� dá para as pessoas a 

possibilidade de HVFROKHU�XPD�LJUHMD�TXH�PDLV�OKH�DJUDGHµ� 
� Mas, é assim que Deus pensa? Deus acha boa esta situação? 
� Vamos ler alguns textos na bíblia para encontrar a resposta. 

I. O PONTO DE VISTA DE DEUS SOBRE A DIVISÃO NO CRISTIANISMO 
A) Jesus orou por unidade ² João 17. 
o Jesus sabia que estava vivendo seus últimos momentos no mundo, quando realizou esta oração. 
o E por isto Jesus fe]�XP�SHGLGR�HVSHFLDO�DR�´3DLµ�² v. 11 
João 17.11 ´Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no 
mundo. Pai santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, 
assim como tu e eu somos umµ (Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  

� Jesus reconhecia a tentação e a tendência ou inclinação humana para a briga e divisão. 
� E ele pediu a Deus que guardasse os apóstolos para que houvesse unidade total entre eles. 

o Jesus também orou por nós, discípulos atuais (aqueles que viessem a crer no futuro) ² v. 20,21. 
João 17.20 ´Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por 
meio da mensagem deles, 21 para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que 
eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviasteµ (Nova Versão 
Internacional).  

� O que Jesus pediu a nosso favor? Pediu para que também fossemos unidos. 
� Se estes fossem os únicos versículos na bíblia que tratassem do assunto, já seriam suficientes 

para saber como Deus vê as diferenças entre ensinos e práticas das igrejas cristãs da 
atualidade. 

� Para Jesus a unidade é a condição que faria o mundo crer nele (v.21). 
o Essa unidade que Jesus desejou que houvesse entre seus seguidores e pela qual ele orou, deveria 

ser semelhante a que Ele tinha e tem com o Pai ² v. 22, 23. 
João 17.22 ´Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um: 23 eu 
neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me 
enviaste, e os amaste como igualmente me amasteµ (NVI).  

� Novamente, Jesus deseja que haja entre seus seguidores uma unidade ou união semelhante a 
que ele e o Pai possuíam e possuem. 

� Podemos dizer que em nossos dias há tal unidade entre os que creem? 
� Infelizmente não. Você sabe bem disso. 
� Em João 17, Jesus fez uma oração a Deus que, ao menos uma parte da resposta, será dada 

por nós. 
� Porém, observando o mundo cristão dos dias de hoje, chegamos à triste conclusão, à infeliz 

conclusão, de que a realidade atual não está de acordo com a oração e desejo de Jesus, e 

Islamismo Budismo Hinduísmo 

Religiões Africanas         Siquismo              Etc. 

´8QLYHUVDOµ���´%DWLVWDµ�����´$GYHQWLVWDµ 

´$VVHPEOHLDµ�����´5HQDVFHUµ�´3UHVELWHULDQDµ 
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certamente, a realidade atual não está de acordo com a oração e desejo de Jesus, por 
rebeldia das pessoas que não aceitam nem se sujeitam a seu plano e propósito perfeito.  

 
o O que caracteriza a unidade? 

� Uma resposta simples seria ² os mesmos ensinos (ou doutrinas). De fato, esta é a base da 
unidade. 

� Pense em Deus e Jesus como exemplo. Porque o próprio Jesus colocou ele e o Pai como 
exemplo ² Deus não ensinaria uma coisa e Jesus outra, eles falavam a mesma coisa. 

o A unidade ou união é caracterizada por concórdia ou concordância na maneira de pensar sobre 
os temas bíblicos. 

o E no Novo Testamento os exemplos de união confirmam este fato. 
� Atos 2.42,44 

Atos 2.42 ´(�WRGRV�FRQWLQXDYDP�ILUPHV��seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em 
amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. 44 Todos os que criam estavam juntos 
e unidos H�UHSDUWLDP�XQV�FRP�RV�RXWURV�R�TXH�WLQKDPµ�(NTLH).  
o  É informado no texto que os cristãos perseveravam numa mesma e única doutrina, a saber, a dos 

apóstolos, e como resultado de seguirem um mesmo ensinamento, eram unidos e possuíam tudo 
em comum.  

� Isto é o que tornava possível a unidade ² dedicação exclusiva a doutrina dos apóstolos ² v. 
42 

� Só havia um único modelo doutrinário. 
� A fonte doutrinária era uma só ² os apóstolos. 
� E isso criava/proporcionava e mantinha a unidade. 

� União cristã não significa que não podemos ter ideias diferentes ou gostos pessoais 
sobre temas acerca dos quais Deus nos deixa livres, mas que não podemos ter ideias 
diferentes sobre os temas acerca dos quais Deus se pronuncia nas Escrituras. 

� Atos 2.47 
Atos 2.47 ´/RXYDYDP�D�'HXV�SRU�WXGR�H�eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao 
JUXSR�DV�SHVVRDV�TXH�LDP�VHQGR�VDOYDVµ�(NTLH).  

� $�$5$�GL]�TXH�WLQKDP�´a simpatia de todo o povoµ. Ou seja, o cristianismo primitivo era belo 
e atraente, porém, nos dias atuais, esta não é mais a realidade. 

� E mais adiante neste estudo veremos uma profecia bíblica que afirma que no futuro, 
o caminho da verdade teria uma má fama por causa dos ensinos errados de 
aproveitadores do povo.  

� Cristianismo hoje, infelizmente, é sinônimo de divisão, divergência, disputas e rivalidade.  
o Se para Jesus a unidade é essencial ao cristianismo, algo que faria com que o mundo cresse nele, 

desse crédito a ele, como devemos considerá-la? 
o Será que devemos desprezar este desejo e oração de Jesus, justificar ou dar razões supostamente 

aceitáveis para a nossa falta de unidade e nos acomodar ou satisfazer com a desunião no mundo 
cristão? 
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� Você certamente crê em Jesus, como eu também creio. Mas, muito provavelmente, não 

compartilhamos das mesmas crenças em todos ou aspectos, e não seguimos a mesma 
doutrina cristã. 

� Será que devemos pensar TXH�LVWR�p�´ERPµ��LVWR�p�´QRUPDOµ" 
o Jesus orou pela unidade porque a divisão no cristianismo não contribui com a obra de Jesus e não 

agrada a Deus. A bíblia é clara quanto a isso. 
B) Unidade Cristã é um desejo e mandamento de Deus ² 1 Coríntios 1.10-12. 
o O apóstolo Paulo irá dirigir-se a igreja em Corinto, onde estava havendo problemas de falta de 

união, falta de unidade, partidos na igreja, campanhas movidas uns contra os outros. 
o Quando, na história bíblica, ocorreu de alguma Igreja específica sofrer com falta de união, os 

apóstolos agiram de forma decidida e energicamente para corrigir o problema e preservar aquilo 
que Jesus tanto valoriza e julga fundamental. 

1 Coríntios 1.10 ´Irmãos, peço, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de 
acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só 
pensamento e numa só intenção. 11 Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloe me 
contaram que há brigas entre vocês. 12 O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa 
diferente. Um diz: ¶Eu sou de Paulo·; outro, ¶Eu sou de Apolo·; outro, ¶Eu sou de Pedro·; e ainda outro, 
¶Eu sou de Cristo·. 13 Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram 
vocês batizados em nome de Paulo?µ�(NTLH).  
o  O apelo presente na citação bíblica é enérgico. O apóstolo Paulo reprova fortemente a divisão na 

Igreja apelando em prol da unidade. E suplica a favor da unidade pela autoridade de Cristo 
�´rogo-vos HP�QRPH�GH�QRVVR�6HQKRU�-HVXV�&ULVWRµ na ARA). 

o  No texto, o escritor inspirado, pede que a Igreja, que se localizava na cidade de Corinto, agisse 
com concordância e não discordância naquilo que falavam ² e obviamente, isto se aplica, 
principalmente, às crenças e ensino cristão ² não é deixada uma segunda opção nas Sagradas 
Escrituras.  

o Considerando-se que a Bíblia é a mesma, e que a vontade de Deus revelada e especificada nas 
Escrituras sobre cada assunto é uma só e a mesma para todas as pessoas, torna-se incoerência ou 
ato injustificável, os que professam a fé cristã crerem e ensinarem doutrinas diferentes sobre um 
mesmo assunto.  

o Conclui-se pelos textos bíblicos citados que a vontade de Deus é que não haja divisões no 
cristianismo e sim que todos os que professam a fé cristã sejam unidos em um só pensamento e 
parecer. 

o  Na presença de divergências doutrinárias e correntes de pensamentos contrários entre aqueles 
que se dizem cristãos, obviamente não haverá a unidade pretendida pelo criador. 

o  O apóstolo Paulo faz perguntas na citação acima, cujas respostas são óbvias, e que deixam clara 
D�LQFRHUrQFLD�GD�GLYLVmR�HQWUH�RV�TXH�VH�FKDPDP�´FULVWmRVµ��´$FDVR�&ULVWR�HVWi�GLYLGLGR"µ�� 
� No mundo ´FULVWmRµ ao nosso redor a pergunta de Paulo aos coríntios está sendo respondida 

de forma lamentável: 
� Acaso cristo está dividido? 

9 Eu sou de Paulo (Adventista). 
9 Eu sou de Pedro (Assembleiano). 
9 Eu sou de Apolo (Universal). 
9 Ou, eu sou da Igreja Presbiteriana, e eu sou da Igreja Presbiteriana Independente, e 

eu da Igreja Presbiteriana Unida, e eu da Igreja Presbiteriana Conservadora, e eu da 
Igreja Presbiteriana Renovada. 

9 Além das divisões entre as diversas denominações, há muitas subdivisões dentro das 
denominações.  

� Se Cristo estivesse dividido, seria compreensível a situação do chamDGR�´FULVWLDQLVPRµ�dos dias 
atuais. 

� Mas, o fato a ser compreendido é que Cristo não está dividido ² Cristo é um só, o seu ensino é 
um só, a sua Palavra é uma só. E seu povo precisa ser um só. 

o  Paulo não corrigiria a Igreja em Corinto, mas diria ser normal e até saudável aquela situação, se 
Deus se agradasse com a desunião e divergência presente naquela comunidade cristã, que se 
assemelha ao quadro do mundo cristão atual. 
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9 Se a bíblia é a mesma, se a vontade de Deus revelada, especificada nas Escrituras sobre 

cada assunto é uma só e a mesma para todas as pessoas, como é que eu posso crer em 
algo diferente do que você crê? Como é que eu posso ensinar uma coisa sobre este assunto 
e você ensinar outra completamente diferente? 

9 Não é isto que Deus deseja, não é isto que Deus quer. 
9 A vontade de Deus é que não haja divisões no cristianismo, a vontade de Deus é que 

sejamos unidos num só pensamento, num só parecer. 
� Unidade é concordância mútua naquilo que se diz, é um só pensamento, é um só parecer (v. 

10). 
o A situação em que se encontra o mundo ´FULVWmRµ de hoje é mais parecido com o que há entre 

Deus e Jesus ou com o que havia na igreja em Corinto? 
� O que há entre Deus e Jesus, segundo disse o próprio Jesus em João 17? 

9 Os dois são um, eles pensam de forma igual, têm o mesmo propósito, sempre ensinam a 
mesma coisa. 

9 Há harmonia e cooperação perfeita entre eles. 
� O que havia na igreja em Corinto, segundo lemos em 1 Coríntios? 

9 Divisão, pensamentos e ensinamentos opostos. 
o Por que Deus não está feliz com a situação em que se encontra o mundo cristão atual? 

� Não era o plano ou propósito dele, isto nós sabemos, Jesus orou por unidade, divisão 
desagrada a Deus. 

� Mas, por quê? 
C) As bases divinas do cristianismo são únicas ² Efésios 4.1-3. 
o As bases divinas do cristianismo não mudam de acordo com que cada pessoa ou Igreja deseja ou 

pensa. Pelo menos, não deviam mudar. Segundo a Bíblia, estas são únicas e sempre as mesmas. 
Efésios 4.1 ´Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de 
uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. 2 Sejam sempre 
humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. 3 Façam tudo para 
conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dáµ�(NTLH).  
o O apóstolo rogou aos cristãos em Éfeso que preservassem a unidade existente. 

� Não foram os cristãos que criaram a unidade (a qualidade de ser um). 
� (OD�WHP�RULJHP�QR�(VStULWR��3RLV��(OH�XQH�RV�FULVWmRV�HP�XP�´FRUSRµ��LJUHMD�² Efésios 1.22,23) ² 1 

Coríntios 12.13. 
� A unidade é resultado da obra do Senhor e não da obra do homem. 

9 Foi ele quem derrubou a parede da separação entre judeus e gentios (Efésios 2.14-18).  
9 Foi ele quem criou a igreja, que é composta por pessoas de diversas etnias (raças) e 

nacionalidades, culturas, etc. 
9 E é Ele quem acrescenta estas pessoas à igreja (Atos 2.47). 

o Não foram os homens que criaram esta unidade, mas é responsabilidade deles preservá-la.  
� O dever dos cristãos é dar testemunho da existência desta unidade. 
� Jamais destruí-la ou ser contrário a ela. 

o Por quê? Leia Efésios 4.4-6. 
Efésios 4.4 ´Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. 5 
Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 6 E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor 
de todos, que age por meio de todos e está em todosµ (NTLH).  

�  Os elementos unificadores do cristianismo não são invenção nem obra humana, e nenhuma 
ação humana irá modificá-los.  

o Quando estes verdadeiros ou autênticos elementos providos por Deus não são tratados 
com desleixo ou descuido, evitam-se as divisões.  

� Mas, infelizmente, esta unidade tem sido rompida por pessoas facciosas. Por falsos cristãos que 
não se importam em despedaçar a unidade do Espírito e desrespeitar a Sua obra. 

� Desde que seus interesses pessoais sejam alcançados, eles não se importam em dividir o 
corpo. 

� A unidade por estes destruída tão impensadamente é aquela criada pelo Senhor na cruz ² é 
uma obra que custou um alto preço a Jesus! 

o Ao manter a unidade do Espírito temos a segurança de que a igreja permanecerá sendo aquilo 
que Deus quer que ela seja. 
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o Há um só: Corpo (igreja ² Efésios 1.22,23), Espírito, Esperança, Senhor, Fé, Batismo e Deus. 

� As bases divinas do cristianismo são únicas. 
� As verdades relacionadas a Deus são únicas. 
� A doutrina cristã é uma só. 
� Comprometer-se com este fato leva à unidade. 
� Ninguém inventou essas verdades, nenhuma opinião humana irá modificá-las. 

o E estes itens, quando autênticos, não promovem divisões. Mas são agentes da unidade e 
participam da criação da mesma. 
� Logo divisão não é aceitável. 

II. CAUSAS OBSERVÁVEIS (QUE PODEM SER OBSERVADAS E EXAMINADAS) DA DIVISÃO NO 
CRISTIANISMO E AS SOLUÇÕES PROPOSTAS PELA BÍBLIA 
o 4XDLV�IRUDP�DV�FDXVDV�GD�GLYLVmR�TXH�FRORFDUDP�R�FKDPDGR�´FULVWLDQLVPRµ�QD�VLWXDomR�HP�TXH�R�

vemos? 
� A divisão no cristianismo é histórica, e começou com o estabelecimento da Igreja Católica 

Romana, depois continuou a partir da reforma protestante. 
� O quadro abaixo apresenta uma breve explicação para os marcos históricos deste fenômeno 

não planejado por Deus, mas realizado pela vontade humana, e permitida por Deus com base 
no livre arbítrio que caracteriza o ser humano, por ser uma dádiva divina concedida ao 
homem. 

1 
9 Jesus prometeu e fundou sua igreja no ano 33 em Jerusalém. 
9 A Igreja católica romana desenvolveu-se e ganhou forma lentamente ao passar dos anos 

GHSRLV� TXH� R� LPSHUDGRU� URPDQR�&RQVWDQWLQR� UHVROYHX� DGPLWLU� H� ´OHJDOL]DUµ� R� FULVWLDQLVPR��
Então, para usar o cristianismo para seus interesses pessoais e políticos, tornou o cristianismo 
a religião oficial do império romano. Desta forma, alterou crenças e práticas amoldando-as 
às expectativas populares e políticas. 

9 (P�WRUQR�GR�DQR�������VpFXOR�;9,��WHYH�LQtFLR�D�FKDPDGD�´5HIRUPD�3URWHVWDQWHµ� 
9 Tal movimento tinha inicialmente uma boa proposta, com a idéia de voltar à Bíblia, e 

promover seu livre exame, mas acabou gerando o surgimento de novas denominações (ver 
quadro). 

                                            
1 Figura 1: Os Desvios da Igreja Original, Fonte www.ubeblogs.com.br. 
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9 O processo da multiplicação de Igrejas ou denominações cristãs, iniciado na reforma 

protestante, continuou acontecendo através dos tempos e alcançou os dias de hoje. 
9 7RGRV� RV� GLDV�� HP� FDGD� EDLUUR� RX� FLGDGH�� QRYDV� LJUHMDV� RX� GHQRPLQDo}HV� ´FULVWmVµ� VmR�

iniciadas. 
� Todas, talvez, com a proposta de seguir a bíblia, mas por uma razão ou outra ignorando ou 

desprezando o ensinamento de Jesus e dos apóstolos sobre a necessidade da unidade. 
� E por que aconteceu toda esta divisão apesar da proposta de reformar ou restaurar o 

cristianismo no século XVI na ocasião da reforma protestante? 
9 Por que tantas igrejas surgiram, e continuam surgindo nos dias atuais? 
9 Vejamos seis razões bíblicas para isto. 

1. Abandono da doutrina cristã original (Apostasia) ² 1 Timóteo 4.1. 
1 Timóteo 4.1 ´O Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns 
abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm 
de demôniosµ�(NTLH).  
o $TXL�3DXOR�DVVHJXUD�DR� MRYHP�HYDQJHOLVWD�7LPyWHR�GH�TXH�D�DSRVWDVLD�DFRQWHFHULD�QRV�´~OWLPRV�

WHPSRVµ� 
� Os últimos tempos é o período iniciado com a promessa de Jesus que voltaria, e que vai 

perdurar até a efetivação desta promessa, ou seja, sua volta. 
� Os últimos tempos já estão sendo vividos desde o 1o século. 
� É assim que o Novo Testamento define este período de tempo. 
� 3DXOR�DILUPRX�TXH�QRV�~OWLPRV�WHPSRV�DOJXQV�´DEDQGRQDULDP�D�Ipµ� 
� (�R�WHUPR�´Ipµ�QR�FRQWH[WR�p�VLQ{QLPR�GH�GRXWULQD��/RJR��QRV�~OWLPRV�WHPSRV�D�GRXWULQD�FULVWm�

original seria abandonada. 
9 Aqui ele está falando mesmo do abandono da doutrina, ou está falando do abando da fé 

no sentido de que estas pessoas siPSOHVPHQWH�GHL[DULDP�GH�FUHU��RX�VH�WRUQDULDP�´ateiasµ�
�WHUPR�TXH�YHP�GD�SDODYUD�´DWHXµ�" 

9 Ele está falando do abandono da doutrina. 
9 Como é que sabemos disto? 
9 3DXOR�FRQWUDVWD�D� ´Ipµ�FRP�´GRXWULQDV�GH�GHP{QLRVµ� (ARA) no versículo 1 RX� ´HQVLQRV�GH�

GHP{QLRVµ� �NTLH)��H[SOLFDQGR�TXH�D� UD]mR�GR�DEDQGRQR�GD�´Ipµ� VHULD�HP�consequência 
GHVWDV�SHVVRDV�SDVVDUHP�D�VHJXLU�´HVStULWRV�HQJDQDGRUHV�H�GRXWULQDV�GH�GHP{QLRVµ� 

o Por que o cristianismo atual encontra-se desta forma tão caótica? 
� Porque houve o abandono da doutrina cristã original, genuína. 
� E a mesma foi substituída por ensinos e doutrinas de demônios. 

o A obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios é uma das razões que causa o que 
testemunha-se hoje, o surgimento de Igrejas ensinando coisas diferentes ou estranhas ao Novo 
Testamento. 

o Agora preste a atenção no fato de que os homens são os instrumentos de propagação de ensinos 
de demônios, ensinos provenientes de espíritos enganadores.  
� Como você acha que os demônios têm se apresentado hoje? 

9 Não espere vê-los com a pele vermelha, não espere vê-los com dois chifres sobre a 
cabeça, com um rabo pontiagudo, ou com um tridente nas mãos. 

� 8P�GHP{QLR� QmR�DSDUHFH�SDUD�DV�SHVVRDV�GL]HQGR�� ´(X� WHQKR�XPD�QRYD� ideiaµ�� ´(X�TXHUR�
enganá-ORVµ� 
9 Isto, obviamente, não funcionaria. 

� Os homens são instrumentos, ferramentas que levam tais ensinos às pessoas. 
9 O apóstolo Paulo ao defender seu ministério diante daqueles que estavam se passando por 

´DSyVWRORVµ�QD� LJUHMD�QRV� ID]� UHYHODo}HV�FKRFDQWHV�D� UHVSHLWR�GR�SRGHU�GH�6DWDQiV�SDUD 
enganar. 

9 Veja 2 Coríntios 11.13-15. 
2 Coríntios 11.13 ´3RLV� WDLV�KRPHQV�Vão falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de 
Cristo. 14 Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 15 Portanto, não é 
surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações 
merecemµ (NVI).  
o Os homens tornam-se instrumentos de demônios e de espíritos enganadores quando falam coisas 

diferentes, divergentes daquelas que o Senhor falou e fala em sua Palavra, a Bíblia Sagrada. 
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� Mas, que recurso temos para nos defender dos falsos ensinos? 
� Como foi que Jesus se defendeu durante as tentações no deserto, quando Satanás usou textos 

bíblicos distorcidos para fazer Jesus pecar? 
9 -HVXV�IDODYD��´(VWi�HVFULWRµ�H�´7DPEpP�HVWi�HVFULWRµ� 

� Lá mesmo em 1 Timóteo 4.2 (na última parte do versículo) quando Paulo fala sobre a 
substituição GD�GRXWULQD�FULVWm�RULJLQDO�SHOR�TXH�GL]HP�´HVStULWRV�HQJDQDGRUHVµ�H�SRU�´HQVLQRV�
GH�GHP{QLRVµ��R�DSyVWROR�QRV�LQGLFD�R�TXH�WHPRV�SDUD�QRV�GHIHQGHU�GHVWD�LQYHVWLGD�GR�'LDER� 

1 Timóteo 4.��´... para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de 
WHUHP�IHLWR�XPD�RUDomR�GH�DJUDGHFLPHQWRµ�(NTLH).  

9 $�IUDVH�´aqueles que creem e conhecem a verdadeµ�QRV� LQGLFD�TXH�R�FRQKHFLPHQWR�GD�
Palavra irá nos proteger de acreditar em tais ensinos cuja fonte não é Deus. 

9  Ela é a nossa defesa contra aqueles que apresentam ensinos, como se fossem de Deus, 
sendo na verdade doutrinas de demônios. E tais doutrinas habitualmente são atribuídas a 
'HXV�� SRUTXH� VRPHQWH� GHVWD� IRUPD� R� REMHWLYR� SUHWHQGLGR� GH� ´DUUHEDQKDUµ� SHVVRDV� p�
alcançado. 

o Outro fato que ilustra esta situação foi o que aconteceu com Neemias. 
� Neemias foi o homem que recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. 
� Mas, Neemias tinha muitos inimigos que desejavam impedir que isto fosse realizado. 

9 Veja uma das estratégias usadas por seus inimigos para destruí-lo e à sua obra. 
9 Neemias 6.10-11. 

Neemias 6.10 ´Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel (que estava 
encerrado), disse ele: Vamos juntamente à Casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas 
do templo; porque virão matar-te; aliás, de noite virão matar-te. 11 Porém eu disse: homem como eu 
fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrareiµ�
(Almeida Revista e Atualizada).  

9 E veja o que Neemias diz no versículo 12. 
Neemias 6.12 ´Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado 
com Semaías e sim que Tobias e Sambalate haviam pagado a ele para me dar aquele conselhoµ�
(NTLH). 

9 Semelhantemente a Neemias, devido à condição do mundo ´FULVWmRµ da atualidade, torna-
se cada vez mais necessário hoje desenvolver a capacidade de identificar os ensinos que 
não são da parte de Deus, para rejeitá-los. 

9  Neemias foi capaz de perceber que aquela palavra que lhe tinha sido dita, não vinha da 
parte de Deus. Porque Deus não se contradiz. Deus não diz duas coisas diferentes sobre o 
mesmo assunto. 

9  Neemias percebeu o engano pelo fato dele conhecer o que a Lei de Moisés ensinava sobre 
o Templo. Havia restrições com relação ao Templo. Qualquer pessoa não poderia entrar no 
WHPSOR�� D� TXDOTXHU� KRUD� H� GH� TXDOTXHU� PDQHLUD�� /RJR�� HOH� FRPSDURX� RV� ´HQVLQRVµ� RX�
conceito que lhe estava sendo transmitido como de Deus.  

9 ´����compreendi que Deus não havia falado com Semaíasµ� 
9  Torna-se imprescindível nos dias de hoje comparar os ensinos divulgados com as Sagradas 

Escrituras. 
9 1HHPLDV�FRPSDURX�RV�´HQVLQRVµ� 
9 1HHPLDV� GHYLD� WHU� SHQVDGR�� ´2UD� VH� D� 3DODYUD� GH� 'HXV� GL]� XPD� FRLVD� H� HVWH� KRPHP�

(Semaías) diz outra, diferente do que a Palavra de Deus dada através de Moisés diz, este 
homem QmR�HVWi�IDODQGR�GD�SDUWH�GH�'HXVµ� 

� E é isto que eu e você devemos fazer: comparar os ensinos. 
� Porque o mundo ´FULVWmRµ atual, no estado confuso e desordenado em que se encontra, tem 

apresentado ensinos divergentes uns dos outros diariamente. 
� É necessário ter a bíblia em mãos, abrir a bíblia e comparar o que diz a bíblia com o que diz os 

ensinos e doutrinas do mundo evangélico atual. 
� Isto é muito importante. 

2. A influência de ensinos atraentes e que agradam os ouvintes ² 2 Timóteo 4:1-2. 
2 Timóteo 4.1 ´Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os 
que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o 
seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu Reino, 2 pregue a mensagem e insista em anunciá-la, 
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seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciênciaµ 
(NTLH).  
o Por que Timóteo deveria pregar a Palavra com tanta firmeza, com tanta força, com tanta 

constância? 
� Paulo responde nos versículos 3 e 4. 

2 Timóteo 4.3 ´Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro 
ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de 
mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. 4 Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade 
para dar atenção às lendasµ (NTLH).  

� 2EVHUYH�R�TXH�3DXOR�GLVVH��´7LPyWHR��DOJXPDV�SHVVRDV�VH�UHFXVDUmR�D�GDU�RXYLGRV�j�YHUGDGH��
Irão desejar ouvir aquilo que agrada, aquilo que gostam, aquilo que estiver de acordo com 
seus interHVVHV�H�GHVHMRV��DTXLOR�TXH�OKHV�IRU�PDLV�FRQYHQLHQWHµ� 

�  O apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria pregar a palavra com firmeza e constância, pelo 
fato de que alguns iriam recusar-se dar ouvidos à verdade por desejar ouvir aquilo que gostam, 
aquilo que corresponde às suas expectativas e aos seus desejos. Fato não inédito ou novo, por 
ser visto também nas páginas do Velho Testamento como comprova a citação abaixo. 

� Isaías 30.9-11. 
Isaías 30.9 ´Esse povo é rebelde; são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do 
Senhor. 10 (OHV�GL]HP�DRV�YLGHQWHV��¶NmR�WHQKDP�PDLV�YLV}HV�·��H�DRV�SURIHWDV��¶Não nos revelem o que 
é certo! Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. 11 Deixem esse caminho, abandonem essa 
vereda, e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel�·µ (NVI). 

� Os videntes eram os profetas, é outra forma de se referir aos profetas de Deus do período do 
Velho Testamento, como confirma (1 Samuel 9.9). 

�  Evidentemente, os que compunham o povo de Deus, contemporâneos de Isaías, não queriam 
a verdade, queriam ouvir coisas que os agradassem.  

�  A verdade nem sempre agrada, especialmente quando não se vive de acordo com ela. Neste 
caso, ela vem confrontar, mostrar o erro e propor o caminho certo. Porém, o povo de Israel 
daquele período da história possuía a mesma atitude que, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, as 
pessoas também teriam futuramente. 

o Ao escrever para Timóteo ele se refere a um tempo futuro, há dias que viriam. 
� Será que estes dias já vieram? 
� Olhando o mundo ´FULVWmRµ ao nosso redor a conclusão é óbvia. Estes dias já vieram e já 

estão aí há muito tempo. 
� Ao observar-se o mundo ´FULVWmRµ ao nosso redor constata-se de que o futuro para Paulo e 

Timóteo tornou-se o nosso presente. 
� Muitas pessoas só ouvem e aceitam palavras que correspondem às suas expectativas e 

estão de acordo com seus desejos. 
o A bíblia fala da necessidade de amar a verdade e de se comprometer com a verdade, porque 

Deus entregará erro, ao engano os homens que não amam a verdade. A bíblia diz isto. 
� 2 Tessalonicenses 2.9-12 

2 Tessalonicenses 2.9 ´A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com 
sinais e com maravilhas enganadoras. 10 Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para 
os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. 11 Por essa 
razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, 12 e sejam condenados 
todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiçaµ (NVI).  
o  Um pergunta pertinente para este estudo e que é respondida, pelo menos parcialmente, por esta 

citação seria: por que é que no mundo ´FULVWmRµ atual, ensinamentos equivocados, inverídicos, 
falsos, mentirosos, encontram tantos adeptos? 

o Por que é que Deus milagrosamente e subitamente não acaba com tudo isso? 
� Primeiro porque o homem é dotado de livre arbítrio e Deus não irá contrariar aquilo que ele 

mesmo determinou, ou seja, que o homem fosse livre para fazer suas escolhas e arcar com 
suas consequências. 

� Em segundo lugar, a mentira só progride porque muitas pessoas não amam a verdade, e, 
por conseguinte, não a buscam e nem possuem compromisso com a mesma. 

o Precisamos amar a verdade, precisamos buscar e nos submeter à verdade, mesmo que a verdade 
nos indique um erro de crença ou de doutrina em nossa fé e prática religiosa. 
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� Quantos de nós, durante nossas vidas, já não tivemos que corrigir conceitos religiosos, ao 

concluir que nossa crença estava errada? 
� Não é fácil. Muitas vezes porque vemos pessoas que amamos preservando os mesmos 

conceitos. 
� Mas, o melhor para nós e para todos, é acatar humildemente o que a Palavra nos ensina. 

Desta forma, é possível dar uma importante contribuição para o erro religioso não progredir.  
o Sem amar a verdade a tendência será entregar-se ao erro, como Paulo disse a Timóteo que as 

pessoas fariam ao entregar-se a mitos. 
� O Novo Testamento traz uma exortação nas seguintes palavras em 1 Pedro 4.11a. 

1 Pedro 4.11 ´Quem prega pregue a palavra de Deus���µ�(NTLH). 
� Não a sua própria palavra, não uma ideia que apesar de inteligente, atraente, não seja a 

verdade. 
� E foi isso que Jesus fez quando esteve aqui no mundo. Jesus não falava o que ele queira, ou 

que achava melhor ou não. Ele disse que falava a Palavra de Deus ² João 12.49,50. 
João 12.49 ´Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que 
falar. 50 Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o 
Pai me mandou dizerµ (NVI). 
o Se você é um professor, um pregador, ou um líder cristão, a sua atitude tem que ser como a de 

Jesus. 
o Ter cuidado, todo o cuidado em seu estudo bíblico para não falar suas palavras, não transmitir 

suas ideias, mas falar a Palavra de Deus, como fez Jesus. 
� É esse compromisso com Deus, compromisso com a verdade, acima da Igreja frequentada, 

acima da denominação de origem de cada um, TXH�SRGHUi�VDOYDU�HVWH�´FULVWLDQLVPRµ�FDyWLFR 
e confuso que vemos no mundo de hoje. 

� A ausência desta atitude promove as divisões e divergências no mundo cristão moderno, a 
presença dela seria importante passo para a solução que salvaULD�HVWH�´FULVWLDQLVPRµ�FDyWLFR�
que pode ser visto atualmente. 

� Nem todos irão gostar, quando falarmos a verdade, mas foi assim também com Jesus. Nem 
todos gostaram do que ele tinha para falar, o perseguiram, o crucificaram, mas ele foi fiel a 
Deus, e vitorioso contra o mal. 

� E é assim que se vence o mal ² sendo fiel a Deus. 
� Quem não ama a verdade acabará por iludir-se com fábulas, com lendas. Quem quer fábulas, 

quem quer lendas, encontrará. 
� Seria ingênuo (ou seja, oferecer facilidade para ser enganado) da parte de qualquer cristão 

acreditar que nos dias atuais não existem os que estão falando em seus próprios nomes, mas 
dizendo que falam em nome do Senhor, inclusive ao entender que tal prática não é somente 
de nossos dias, pois já ocorreu no passado, entre o povo de Israel. 

� Jeremias 14.14. 
Jeremias 14.14 ´EntmR�R� 6HQKRU�PH�GLVVH�� ¶É mentira o que os profetas estão profetizando em meu 
nome. Eu não os enviei nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando 
para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes·µ (NVI).  

� Se isto já acontecia naquele período da história, há milhares de anos atrás ² profetas falando 
em nome de Deus quando Deus não os havia enviado ² será que também não acontece 
hoje? Não há dúvida, e numa proporção ainda maior. 

� Hoje há profeta de todo tipo, apresentando ensinos para todos os gostos. Ensinos atraentes, 
ensinos que visam agradam aos ouvintes, ensinos convenientes, porém, não ensinos bíblicos. 

� A pregação desses homens visa apenas atender a seus próprios desejos, não estão 
preocupados em preservar a doutrina de cristo e dos apóstolos, querem pregar aquele tipo de 
mensagem que deixem seus templos lotados. 

o Esta é a segunda razão SDUD�D�VLWXDomR�HP�TXH�VH�HQFRQWUD�R�´FULVWLDQLVPRµ�QR�PXQGR�GH�KRMH� 
o Qual é o recurso para nos defendermos ² Paulo disse a Timóteo ² ´SUHJXH�D�3DODYUDµ����7LPyWHR�

4.2). 
o O recurso é a Palavra. Combate-se este mal com a Palavra de Deus, lendo-a, estudando-a e 

apresentando-a de uma forma honesta e correta. 
3. A atuação de falsos profetas e mestres ² Atos 20.28-30. 
o O apóstolo Paulo fez uma reunião com os presbíteros da cidade de Éfeso, na cidade de Mileto. 
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o E o apóstolo os advertiu sobre um fato que ocorreria após a sua partida. 
Atos 20.28 ´Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou 
como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. 29 Sei 
que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o 
rebanho. 30 E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os 
discípulosµ (NVI).  
o O fato de que os homens mais preparados e espirituais não estão isentos ou livres da queda, do 

erro, de cometer equívocos no processo de interpretar e ensinar a Palavra de Deus, é apresentado 
neste texto. 
� 3DXOR�GLVVH��´( dentre vocês mesmos (presbíteros de Éfeso) se levantarão homens que torcerão 

a verdadeµ� 
o Este processo de desvio se intensificou após a morWH�GRV�DSyVWRORV��´����GHSRLV�GD�PLQKD�SDUWLGDµ�² 

Atos 20.29). Porque enquanto os apóstolos estavam vivos, lutaram, combateram com vigor e 
energia estes ensinos heréticos. 

o  6HJXQGR� R� DSyVWROR�� R� GHVHMR� GHVVHV� KRPHQV� VHULD� R� GH� ´DWUDLU� RV� GLVFtSXORVµ�� RX� VHja, receber 
honras e glória, e/ou exercer autoridade e poder sobre pessoas ² ´se levantarão homens falando 
FRLVDV�SHUYHUWLGDV�SDUD�DUUDVWDU�RV�GLVFtSXORV�DWUiV�GHOHVµ (Atos 20.30 na ARA). 

o 3RUTXH�R� ´FULVWLDQLVPRµ� VH�HQFRQWUD� QR�HVWDGR�HP�TXH� VH�HQFRQWUD�� SRU�FDXVD�GD�atuação de 
falsos profetas e falsos mestres. 
� O problema está somente nos profetas? 
� R. Não. Está também no povo que escuta mentiras ² 13.19. 

Ezequiel 13.19 ´9yV�PH�SURIDQDVWHV�HQtre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de 
pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que 
não haviam de viver, mentindo, assim, ao meu povo, que escuta mentirasµ�(ARA). 
o Todas estas razões estão relacionadas: 

1. O abandono da doutrina cristã, tendo sido substituída por ensinos de espíritos enganadores e 
de demônios. 

2. A influência e presença de ensinos atraentes e que agradam os ouvintes. 
3. Em terceiro lugar a atuação de falsos profetas e mestres. 

o Estas razões levaram o apóstolo João a fazer uma advertência em 1 João 4.1. 
1 João 4.1 ´Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. 
Ponham à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus; pois muitos 
falsos profetas já se espalharam por toda parteµ (NTLH).  
o 1mR�KDYHULD�RXWUD�IRUPD�VHJXUD�GH�H[DPLQDUPRV�DV�SHVVRDV�H�R�TXH�HODV�HQVLQDP��R�WHUPR�´IDOVRV�

SURIHWDVµ� XVDGR� SRU� -RmR� SURS}H� WUDWDU-se de pessoas que ensinam) além de usar a medida 
padrão de Deus que é a Bíblia Sagrada.  
� É sempre ela que dá a palavra final. 

o Ilustração: Traçar uma linha no quadro e perguntar quando mede, ou fechar a bíblia e perguntar 
quantos centímetros mede a capa da bíblia ou a parte do fundo. 
� Todos poderiam estar certos ao mesmo tempo se cada pessoa chega a uma conclusão 

diferente? 
� Todos poderiam estar errados? 
� Um poderia estar certo e os outros errados? 
� Como chegar saber qual é a medida certa? O que é que dará a Palavra final? Temos que 

pegar uma régua e medir esta extensão. A régua é a medida oficial, ela dará a palavra final. 
� E se eu apresento um ensino sobre um determinado tema cristão, e outra pessoa apresenta 

outro ensino diferente do que eu apresentei e assim sucessivamente. 
� Ou um está certo e os demais errados ou todos estão errados. 
� Mas como é que você pode saber quem está com a verdade? 
� Lendo a bíblia. A bíblia é a sua régua, é a medida padrão oficial, divina. 
� Peque a bíblia e vá medindo, conferindo os ensinos. Verifique se os ensinos que você tem 

ouvido em sua igreja, correspondem aos ensinos que estão aqui na Palavra de Deus, e aí sim, 
você terá a certeza se está ou não seguindo a verdade. 

4. Atuação de homens cobiçosos ou gananciosos ² 2 Pedro 2.1-3. 
2 Pedro 2.1 ´No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre 
vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o 
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Soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Muitos seguirão os 
caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. 3 
Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua 
condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardaµ (NVI). 
��3HGUR�����´7DPEpP��movidos por avareza, farão comércio de vós���µ�(ARA). 
o Eis mais uma causa ou explicação apresentada pela Bíblia para o estado em que se encontra o 

cristianismo atual. 
o Há homens gananciosos, cobiçosos ou avarentos atuando e distorcendo as Escrituras para 

benefício próprio. 
o O apóstolo Pedro está dizendo que isto já havia ocorrido no passado (Ezequiel 13.2-9) e voltaria a 

ocorrer. 
o Segundo o apóstolo Pedro, tais falsos mestres introduziriam seus ensinos secretamente ou 

disfarçadamente (v.1), ou seja, não seria fácil perceber sua astúcia e intenção de enganar, e por 
isto muitas pessoas seriam enganadas por eles (v.2).  

o A intenção destes homens VHULD�ID]HU�FRPpUFLR�GRV�´ILpLVµ��)DWR�TXH�FRQVWDWD-se nos dias atuais ² 
comércio em nome da fé e por meio da religião. 

o Há homens gananciosos que estão proporcionando o surgimento de denominações religiosas e 
contribuindo para o caos em que se encontra o cristianismo atual. 

o Tornando o mundo ´FULVWmRµ ainda mais conturbado e divergente. 
5. A influência das tradições e ensinos humanos ² Marcos 7.1-13. 
o  No contexto os fariseus criticam Jesus e os apóstolos por não praticarem a lavagem cerimonial das 

mãos. 
o Depois você pode ler todo o texto para confirmar esta informação ² 7.1-13 
o Eles condenavam quem não praticava este ato que se baseava em suas tradições, que 

desenvolveram com o passar do tempo. 
o Não eram leis divinas ou mandamentos de Deus, mas tradições humanas. 
o E estas tradições acabaram recebendo maior importância do que a própria Palavra de Deus e 

passaram a ser exigidas como se fossem a Lei de Deus. 
o Jesus responde a eles dizendo que aquelas eram tradições que não passavam de preceitos 

humanos e que não recomendavam o homem a Deus. 
o Jesus se dirigiu a eles nas seguintes palavras ² 7.6-8  
Marcos 7.6 ´Jesus respondeu: Hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês! 
(OH�HVFUHYHX�DVVLP��¶Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu 
coração está longe de mim. 7 A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como 
se fossem mandamentos de Deus· 8 E continuou: Vocês abandonam o mandamento de Deus e 
obedecem a ensinamentos humanosµ (NTLH). 
o  As tradições não são sempre ruins, não são sempre más. 
o Mas, há tradições que não são ensinadas nem recomendadas pela Palavra de Deus, são criadas 

por homens, desenvolvidas através dos anos, e a exigência dessas tradições como sendo a 
vontade de Deus é errado (Mc 7.9 e 13). 

0DUFRV� ���� ´(� -HVXV� WHUPLQRX�� GL]HQGR: Vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o 
mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. 13 Assim vocês desprezam a 
palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas 
outras coisas como HVWDµ�(NTLH).  
o  Poderíamos exemplificar a força prejudicial de uma tradição humana, considerando o fato de 

que hoje em dia há Igrejas que exigem vestes ou trajes específicos para o celebrante do culto, 
como o uso do paletó com gravata.  
� Claro que não há nada de errado em usar este tipo de vestuário. 
� Mas se ocorrer de uma pessoa ser criticada ou proibida de adorar ou celebrar o culto por não 

HVWDU� XVDQGR�D�FRQVLGHUDGD�YHVWH� ´SDGUmRµ�� HVWD�exigência torna-se errada, porque a Bíblia 
não especifica o tipo de roupa que deve ser usada na adoração, logo, não é uma doutrina de 
Deus. 

o  6HJXQGR�R�TXH�GLVVH�-HVXV��R�FULVWLDQLVPR�EDVHDGR�HP�WUDGLo}HV�p�YmR��(OH�GLVVH��´9RFrV�DGRUDP�
HP� YmR� SRUTXH� EDVHLDP� VXDV� SUiWLFDV� HP� SUHFHLWRV� GH� KRPHQVµ�� 3RUWDQWR�� é necessário ter 
certeza de que toda a nossa crença e prática cristã estão fundamentadas na Bíblia, tem suas 
razões na Bíblia, e não em regras ensinadas por homens. 
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6. As distorções de textos bíblicos causadas por más interpretações ² 2 Pedro 3.15-17. 
2 Pedro 3.15 ´Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também 
o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. 16 Ele escreve da 
mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas 
coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as 
demais Escrituras, para a própria destruição deles. 17 Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se 
para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza 
e caiamµ (NVI).  
o Vimos detalhes sobre isto na lição anterior. 
o Os homens deturpam, interpretam inadequadamente a Palavra de Deus. 
o Talvez essa seja a principal razão para o mundo ´FULVWmRµ possuir tantas igrejas e denominações. 
o A Palavra de Deus tem sido mal entendida, mal interpretada e assim mal transmitida. 
o Nos textos anteriores que advertem para o surgimento de falsos ensinos, indicam a importância da 

sã doutrina. 
III. CONSELHOS DIVINOS PARA O PROBLEMA DA DIVISÃO NO CRISTIANISMO 

o As razões apresentadas pela bíblia para o mundo ´&ULVWmRµ estar dividido, com muitas 
igreja e denominações ensinando coisas diferentes umas das outras, para haver tanta 
divergência, tanta confusão, são basicamente seis: 

1. Apostasia ² o abandono das verdades cristãs, sendo substituídas pelo que dizem 
espíritos enganadores e ensinos de demônios; 

2. A presença e influência neste mundo de ensinos atraentes que estão sendo 
propagados e há pessoas que procuram esses ensinos; 

3. A Presença e atuação de falsos profetas e mestres no mundo ´FULVWmRµ atual; 
4. A Presença e atuação de homens gananciosos que fazem comércio da fé no 

mundo ´FULVWmRµ atual; 
5. A influência das Tradições e ensinos humanos no mundo ´FULVWmRµ atual; 
6. As distorções de textos bíblicos causados por Má interpretação de textos bíblicos. 

o Quais os conselhos divinos para nós que nos encontramos em meio a este caos? 
$��´7RPH�&XLGDGRµ��RX�´$FDXWHODL-YRVµ�� 
o É uma das advertências bíblicas mais comuns quando o assunto é ensinos ou doutrinas. 
o Jesus disse isto mais de uma vez ² Mateus 7.15; Mateus 16.11-12. 
Mateus 7.15 ´Cuidado com os falsos profetas! Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro 
são lobos selvagensµ (NTLH).  
Mateus 16.11 ´Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado 
com o fermento dos fariseus e dos saduceus! 12 Então os discípulos entenderam que ele não estava 
dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus 
e dos saduceusµ (NTLH).  

o Segundo Jesus é necessário tomar cuidado. Por quê? Por que há falsos profetas e falsos 
ensinos. 

o A recomendação de Jesus no que se refere a ensinos ou doutrinas ² ´7RGR� FXLGDGR� p�
SRXFRµ� 

o Os apóstolos que ouviram isto de Jesus, também disseram ou repetiram isto para os cristãos, várias 
vezes ² 2 Pedro 3.17; 2 João 7-8; Atos 20.28, 31; Romanos 16.17. 

2 Pedro 3.17 ´Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem 
levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição seguraµ (NTLH).  
2 João 7 ´Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio 
como um ser humano. Quem faz isso é o Enganador e o Inimigo de Cristo. 8 Tomem cuidado com 
vocês mesmos para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa 
completaµ (NTLH).  
Atos 20.28 ´Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus 
cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio 
Filho. 31 Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante três anos, de dia e de noite, eu, chorando, 
não parei de ensinar cada um de vocêsµ (NTLH). 
Romanos 16.17 ´Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que 
atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se 



 14 
dessas pessoasµ�(NTLH).  
o Estas passagens lidas foram escritas a cristãos que viviam ainda no 1o século.  
o No TXDGUR�HP�TXH�R�PXQGR�´FULVWmRµ�se encontra hoje ² centenas de igrejas, religiões e doutrinas 

divergentes, será que esta advertência se aplica a nós também? 
o 2�SULPHLUR�FRQVHOKR�GLYLQR�p�´WRPH�FXLGDGRµ� 
B) Siga somente a bíblia ² João 17.17. 
João 17.17 ´Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdadeµ�(NVI).  
o É necessário observar corretamente e respeitar a verdade de Deus que está na bíblia. 
o Ame a verdade, deseje a verdade, busque a verdade. 
o O mundo ´FULVWmRµ�RX�HYDQJpOLFR está confuso, sabemos disto, mas a boa notícia é que é possível 

descobrir a verdade de Deus mesmo numa situação como esta em que se encontra o mundo 
´FULVWmRµ. 

o Mas, para tanto é necessário amá-la, desejá-la e buscá-la. 
o Relembrando uma lição anterior: 

o A palavra dos apóstolos é vinda de Deus (1 Tessalonicenses 2.13). 
o O conjunto de ensinamentos que são a base da fé cristã já nos foi entregue (Judas 3). 
o Não precisamos acrescentar, nem devemos aceitar nada além do que está escrito (Gálatas 

1.6-9; Provérbios 30.5,6). 
o A Palavra de Deus é suficiente para salvar e tornar o homem perfeito (Tiago 1.21; 2 Timóteo 

3.16-17). 
o Então, siga somente a bíblia e deixe de lado todo e qualquer ensino ou doutrina que não se 

baseia com clareza e segurança na mesma. 
C) Afaste-se dos que não seguem a bíblia ² Romanos 16.17-18. 
Romanos 16.17 ´Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que 
atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se 
dessas pessoas 18 porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas 
a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas 
simplesµ�(NTLH).  
o É isso que o Novo Testamento diz: Em matéria de fé, em matéria de doutrina, em matéria de igreja 

² afaste-se dos que não seguem a bíblia. 
o Os que provocam GLYLV}HV��´HQJDQDP�R�FRUDomR�GRV�LQJrQXRV��GDTXHOHV�TXH�QmR�WHP�FXLGDGR� 

na NVIµ��GL]�3DXOR� 
o 1mR�Gi�PDLV�SDUD�VHU�´LQJrQXRµ� (ou descuidado) em função da situação do mundo evangélico 

atual. 
o Ingenuidade (ou descuido) não é uma virtude, prudência (desviar-se dos perigos) e sabedoria 

são, e precisamos delas. 
o Paulo disse afastem-VH�GDTXHOHV�´TXH�FDXVDP divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês 

WHP�UHFHELGRµ (NVI). 
o Qual foi o ensino que os cristãos primitivos da cidade de Roma haviam recebido? De que fonte 

veio este ensino? Resposta: Dos apóstolos. 
o E se alguém estivesse ensinando algo que não fosse de acordo com os ensinos dos apóstolos, o 

que eles deveriam fazer? Ouvir? Não! Pelo contrário, afastar-se. Por quê? O versículo 18 responde. 
o Deturpar a Palavra de Deus é grave, e não podemos apoiar esta prática e sim reprová-la 

severamente. 
o Lembre-se destas três importantes recomendações divinas: 

1. TOME CUIDADO; 
2. SIGA SOMENTE A BÍBLIA; 
3. E AFASTE-SE DOS QUE NÃO A SEGUEM. 

CONCLUSÃO: 
o Jesus orou por unidade ² João 17. 

� E esta é uma das raras orações de Jesus em que nós participamos na resposta. 
� O que tenho feito para contribuir com minha parte na resposta a esta oração? 
� A unidade entre os cristãos e igrejas é algo com o que me preocupo atualmente? 

o Por favor, eu lhe imploro, em nome de nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus, não seja mais um 
que não se importa com o que Jesus se importa e que não se preocupa com o que Jesus se 
preocupa. 
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o Levante-se e aja. Promova a unidade no cristianismo! 

� Mas, como? 
� Rejeite todo e qualquer ensino ou doutrina que não está de acordo com a Bíblia. 
� Baseie sua fé e prática cristã exclusivamente e unicamente na verdade de Deus revelada em 

Sua Palavra. 
� Faça um compromisso com Deus e com a sua vontade acima do compromisso com qualquer 

igreja ou religião, pregador ou pastor. 
o E assim você estará pronto para fazer o que diz o lema princLSDO�GH�QRVVR�FXUVR��´DEIXAR A BÍBLIA 

)$/$5µ� 
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´A IGREJA NA BÍBLIA E A NECESSIDADE ATUAL DE RESTAURAÇÃOµ  

 
INTRODUÇÃO: 
o Qual a diferença entre uma instituição divina e uma humana? 
o Se você pensar um pouco irá concluir que: 

� Uma instituição Divina ² é necessariamente uma instituição criada e dirigida por Deus. 
� Uma instituição Humana ² é necessariamente uma instituição criada e dirigida por 

homens. 
o Quando pensamos na igreja na bíblia devemos concordar que: 

� É necessário preservar ou manter a natureza e características da igreja com base nas 
instruções bíblicas. 

� Caso contrário, acabaremos transformando uma instituição criada inicialmente para ser 
divina, numa instituição humana.  

o É necessário, portanto, entendermos e aceitarmos o padrão bíblico para a igreja como 
suficiente, eficiente e perfeitamente confiável. 
� Há líderes ´FULVWmRVµ TXH�GL]HP��´(X�VHL�TXH�D�EtEOLD�GL]�TXH�GHYHPRV�ID]HU�GLIHUHQWH�GR�

que temos feito, mas parece que do jeito que temos feito IXQFLRQD�PHOKRUµ� 
� Será que nossas modificações podem melhorar o padrão de Deus? 
� Será que Deus precisa de nossa ajuda, no sentido de informarmos a Ele como a igreja 

funcionaria melhor? 
o A bíblia nos traz várias informações baseadas nas quais podemos entender a natureza da 

igreja, suas características ² sua forma, seu culto e como ela deve funcionar. 
I. DEFINIÇÃO E PROPÓSITO (Suas Características) 
A) Fundada por Jesus (não por homens) ² Mateus 16.13-19. 
Mateus 16.13 ´Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesaréia de Filipe. Ali 
perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? 14 Eles responderam: 
Alguns dizem que o senhor é João Batista; outros, que é Elias; e outros, que é Jeremias ou 
algum outro profeta. 15 E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? perguntou Jesus. 16 Simão 
Pedro respondeu: O senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. 17 Jesus afirmou: Simão, filho de 
João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas 
veio diretamente do meu Pai, que está no céu. 18 Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre 
esta pedra construirei a minha Igreja, e nem a morte poderá vencê-laµ (Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje).  
o Este é um de vários textos bíblicos que têm sido mal entendidos e explicados através dos 

tempos. 
� Alguns entendem através deste texto que a igreja foi edificada sobre o apóstolo Pedro. 

o Ou seja, o apóstolo Pedro seria como o alicerce ou a pedra fundamental da 
igreja. 

o Baseado neste entendimento há os que dizem que Pedro teria sido o primeiro 
´3DSDµ� 

� Mas, o contexto deixa claro que não. A igreja não foi edificada sobre o apóstolo Pedro. 
� O que levou Jesus a dizer que Pedro era bem-aventurado, não foi nenhuma virtude 

especial de Pedro, mas o fato dele ter recebido do Pai o conhecimento de que Jesus 
HUD�´R�&ULVWR��R�)LOKR�GR�'HXV�YLYRµ� 

� -HVXV�GLVVH��´3HGUR��YRFr�p�IHOL]�SRU�WHU�UHFHELGR�HVWD�UHYHODomR�GH�PHX�3DLµ� 
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o E não por causa de virtudes pessoais que Pedro possuía ² por ele ser uma boa 

pessoa, inteligente, etc. 
� E Jesus então completou, usando um trocadilho (que é um jogo de palavras 

semelhantes no som, mas diferentes no significado) para indicar que era sobre o fato 
que Pedro havia mencionado que sua igreja seria edificada.  
9 Que fato? 
9 O fato de Jesus VHU�R�´&ULVWR��R�)LOKR�GR�'HXV�YLYRµ� 

o Jesus edificou sua igreja sobre si mesmo, e não sobre Pedro. 
o A língua original confirma isto. 

� 3HGUR�p�´petrosµ��SDODYUD�JUHJD�PDVFXOLQD��TXH�VLJQLILFD�´SHGUD�SHTXHQDµ�� 
� Jesus disse que Ele edificaria a Sua igreja sobre esta ´SHGUDµ��TXH�p�D�SDODYUD�´petraµ�

�SDODYUD�JUHJD�IHPLQLQD��TXH�VLJQLILFD�´URFKD��DOLFHUFH��IXQGDPHQWRµ�� 
� A pedra sobre qual foi construída a igreja é Cristo e não Pedro ² 1 Coríntios 3.11. 

1 Coríntios 3.11 ´Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro 
alicerce pode ser colocadoµ (NTLH).  
o Jesus é o alicerce ou a pedra fundamental sobre a qual está construída a igreja.        
o Hoje podemos ver várias igrejas ostentando nomes de seus fundadores ou idealizadores. 

� Em várias ocasiões já li em placas de igrejas ² o nome da igreja, a cidade e Estado onde 
foi fundada, a data de sua fundação e o nome de seu fundador. 

o 2�TXH�PH�VXUSUHHQGHX�IRL�TXH�R�QRPH�GR�IXQGDGRU�QmR�HUD�´-HVXVµ��H�VLP�XP�
homem qualquer. 

� Neste caso, Jesus não seria o fundador desta igreja, cuja fundação está sendo atribuída 
a um homem. 

o A igreja de Jesus não foi formulada, planejada ou iniciada por ninguém, além dele mesmo. 
B) A igreja é o corpo dele e Ele é O Cabeça, a autoridade total ² Colossenses 1.18. 
Colossenses 1.18 ´Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele 
é o primeiro Filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudoµ 
(NTLH).  
o E como já vimos na lição anterior, há um único corpo ² Efésios 4.4. 
(IpVLRV�����´Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou 
YRFrVµ�(NTLH). 

� Deus planejou, autorizou, estabeleceu e reconhece apenas um. 

 
o O Novo Testamento compara a igreja a um corpo humano. 

� E no caso de um corpo humano, qual é a função da cabeça? R. Comandar o corpo. 
o E nesta comparação, quem é o cabeça da igreja? 

� Então, não se faz necessários presidentes, diretores, pastores, bispos, apóstolos modernos, 
papas ou quem quer que seja, para reger, governar, dirigir, subordinar ou mandar na 
igreja. 

� Cristo, e somente ele, rege e manda na igreja por meio das Escrituras. 
9 Porém, no modelo humano, existe alguém considerado o líder, a autoridade máxima, 

de onde partem as determinações. 
9 O modelo bíblico é diferente. 

o Jesus é o único líder máximo e as determinações partem unicamente dele. 
C) Dedicavam-VH�DR�´HQVLQR�GRV�DSyVWRORVµ� 
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o Outra característica da igreja é encontrada em Atos 2.42. 
Atos 2.42 ´Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às 
oraçõesµ (Nova Versão Internacional).  

� 8PD�FRPXQLGDGH�FDUDFWHUL]DGD�SHOD�SHUVHYHUDQoD�QD�´GRXWULQD�GRV�DSyVWRORVµ� 
� $�LJUHMD�QmR�SRVVXL�RXWUR�´FUHGRµ ou doutrina. 
� A igreja não institui, cria ou formula VXD�GRXWULQD�FRP�EDVH�HP�´FRQYHQo}HVµ ou reuniões 

de líderes, mas segue apenaV�D�´GRXWULQD�GRV�DSyVWRORVµ� 
o A igreja possui apenas um livro ² a Bíblia Sagrada. 
D) $� LJUHMD� p� FKDPDGD� QD� EtEOLD� GH� ´FROXQD� H� alicerce (ou fundamento) GD� YHUGDGHµ� ² 1 

Timóteo 3.14-15. 
1 Timóteo 3.14 ´Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. 15 Mas, se eu demorar, 
esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a 
qual é a coluna e o alicerce da verdadeµ (NTLH).  
o A Palavra de Deus é a verdade (João 17.17). 

� Assim a responsabilidade da igreja é a de ensinar e praticar cada verdade contida na 
Palavra de Deus. 

� E defender esta verdade. 
o A igreja é a portadora e transmissora da Palavra de Deus. 

� A igreja deve basear seus ensinos somente na autoridade da bíblia e não em qualquer 
outra fonte ou pessoa. 

� Logo, quando a igreja ensina e pratica certa verdade, ela está cumprindo sua missão 
GLYLQD�FRPR�´FROXQD�H�alicerce (ou fundamento) GD�YHUGDGHµ� 

o Por isso é que a doutrina deve ser mantida ² 2 Timóteo 1.13 e Tito 2.1. 
2 Timóteo 1.13 ´Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você 
ouviu de mimµ (NVI).  
Tito 2.1 ´Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeiraµ (NTLH).  
o A sã doutrina ou a doutrina sadia tem que ser mantida, observada, retida, ensinada. 

� É algo que temos falando muitas vezes no decorrer deste curso. 
� E isto e muito importante ² a doutrina contida no Novo Testamento tem que ser mantida. 
� 1mR�VH�ID]�QD�LJUHMD�R�TXH�TXHUHPRV�RX�R�TXH�R�´SDVWRUµ�RX�´SDGUHµ�RX�TXHP�TXHU�TXH�

seja quer. 
� Segue-se a bíblia. 
� E Paulo exortou os professores e pregadores da Palavra a fazerem justamente isto. 

o É um papel importante da igreja do Senhor. 
E) A igreja é o grupo ou comunidade dos salvos em Cristo ² Atos 2.41,47. 
Atos 2.41 ´Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 
três mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. 47 Louvavam a Deus por tudo e eram 
estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvasµ 
(NTLH).  
o Quando uma pessoa é salva, é acrescentada por Deus à sua igreja de acordo com Atos 2. 

� Só se acrescenta algo a uma porção já existente. 
� A que foram acrescentadas as pessoas que estavam sendo batizadas em Atos 2.41? 

9 Que grupo existia? 
� A resposta está em Atos 1. 

9 Após a ressurreição Jesus orientou seus seguidores a irem para Jerusalém e aguardar 
a promessa da vinda do Espírito Santo. 

9 E nos versículos 13-15 lemos que o grupo era composto pelos apóstolos e por outros 
seguidores de Jesus, entre os quais sua mãe e seus irmãos. 

Atos 1.13 ´Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a 
qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, 
Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de 
Tiago. 14 Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os 
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irmãos dele. 15 Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos cento e vinte 
seguidores de Jesus. Nessa reunião Pedro se levantou e disse...µ (NTLH).  

9 Um grupo de cerca de 120 pessoas. 
� Foi a este grupo que os que iam sendo batizados eram acrescentados. 
� Não havia nenhuma das denominações evangélicas ou cristãs que existem hoje. 

o Portanto a igreja é simplesmente o grupo ou a comunidade dos salvos. 
o A bíblia muitas vezes usa termos simples para definir a igreja. Como por exemplo: 

� ´Assembleiaµ�QR�JUHJR�² que significa simplesmente o ajuntamento dos salvos. 
� 2X�´(NNOHVLDµ��RV�´FKDPDGRV�SDUD�IRUDµ�GR�PXQGR� 

o Frequentemente DV�SHVVRDV�DSRQWDP�SDUD�XP�SUpGLR�H�GL]HP��´D�LJUHMD�p�DOLµ��RX�´HVVD�p�D�
PLQKD�LJUHMDµ� 
� Mas, pelo que vimos até aqui fica óbvio que a igreja não é um prédio. 
� $OJXpP�GLVVH��´$�LJUHMD�QXQFD�p�XP�OXJDU��PDV�VHPSUH�XP�SRYRµ� 
� Um prédio de igreja pode servir de ferramenta para ajudar a igreja a cumprir sua missão, 

mas o prédio não é a igreja. 
o Neste estudo, quando a palavra igreja for usada, lembre-se que estamos falando de um 

povo, aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo. 
o Há pessoas hoje que GL]HP�� ´(X� TXHUR� VHU� VDOYR�� PDV� QmR� TXHUR� SHUWHQFHU� D� LJUHMD�

QHQKXPDµ� 
� Há pessoas que creem que foram salvos, apesar de insistirem que não são membros de 

igreja alguma. 
� Mas, se são salvos, então são membros da igreja, pois, como vimos o Senhor acrescenta 

os salvos na igreja como ensina Atos 2.47. 
� E já que o Senhor acrescenta os salvos à igreja, não há pessoas salvas fora da igreja. 

9 Esta verdade é ensinada por todo o Novo Testamento. 
� Para que você e eu sejamos salvos precisamos fazer parte desta igreja pela qual Jesus se 

sacrificou. 
9 Atos 20.28 dirá que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. 

� Precisamos fazer parte daquilo que Jesus virá buscar e daquilo que ele virá salvar de 
forma definitiva, que é a sua igreja. 

� Não podemos ter um sem o outro ² a salvação sem a igreja. 
� Não há ninguém que seja salvo sem ter se tornado membro da igreja. 

o É essencial ser membro da igreja do Senhor se queremos ser salvos. 
o E nós temos que admitir, como pessoas equilibradas, que tomam cuidado, que não se 

deixam levar por qualquer ensino errado ou distorcido de qualquer grupo religioso de nossos 
dias. 
� Não podemos dizer que todas as igrejas são do Senhor. Precisam estar ensinando e 

praticando o que a bíblia ensina. 
� Se estiverem, são do Senhor. Mas, infelizmente, não é isto que constatamos quando 

observamos cuidadosamente usando D�EtEOLD�FRPR�QRVVD�´UpJXDµ� 
o A pergunta importante é: Você é membro da igreja de Jesus? 
F) A igreja não é uma organização, mas sim um organismo. 
o Qual é a comparação que a bíblia usa para definir a igreja? 

� Um exército? 
9 Talvez possa ser comparada a um exército em alguns aspectos, mas não é a 

comparação que a bíblia faz. 
� Um time de futebol? 
� Um clube social? 

o A comparação que a bíblia usa para definir a igreja é ² um corpo (que é um organismo). 
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� Um organismo. 

9 Dividido em duas partes ² cabeça e corpo. 
9 Cristo é o cabeça, todos os demais formam o corpo. 
9 E como membros do mesmo corpo, cada um deve cooperar de acordo com o dom 

que recebeu de Deus, para o benefício da comunidade cristã. 
Efésios 4.15-16. 
Efésios 4.15 ´Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo. 16 Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e 
edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua funçãoµ (NVI).  
o A igreja não é uma organização do tipo das que conhecemos no mundo de hoje, porque 

tais organizações funcionam com base numa hierarquia onde há pessoas que mandam e 
outras que obedecem. 
� Pois em toda a organização é necessário que haja algum tipo de hierarquia ² numa 

escola, no Estado, num time de futebol. 

   
 

     
o Sendo a igreja um organismo, não há cargos, só funções. 

� Também não há títulos honorários (que dá honra). 
9 Ninguém na igreja deve exigir ser tratado por um título honorário, que o coloque num 

nível de importância acima dos demais. 
9 Não vemos isto no Novo Testamento. 
9 As pessoas eram chamadas pelo nome, chamadas de irmãos, ou sua função era 

mencionada quando era necessário referir-se a ela. 
9 Mas não havia títulos honorários. 
9 Exemplo: como Paulo e Pedro se apresentavam em suas epístolas. 

� ´3DXOR��R�DSyVWRORµ�RX�´3DXOR��R�VHUYR�GH�&ULVWRµ��mas QXQFD�´2�$SyVWROR�3DXORµ�  
x Rom_1:1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, 
x 1Co_1:1 Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes,  
x 2Co_1:1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que 

está em Corinto ...  
x Gál_1:1 Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus 

Cristo e por Deus Pai ...  
x Col_1:1 Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, 
x Tit_1:1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o 

pleno conhecimento da verdade ...  
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x 1Pe_1:1 Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da Dispersão no Ponto, Galácia, 

Capadócia, Ásia e Bitínia, 
x 2Pe_1:1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa 

na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 
� E como devemos nós nos apresentar hoje em dia. Colocando a função que 

exercemos no Reino antes de nosso nome? 
o Não há hierarquia entre os membros da igreja. 
o A única hierarquia que existe na igreja é esta: 

� Cristo é o cabeça, e todos os outros são irmãos e iguais em importância. 
9 Desta forma ninguém é melhor ou mais importante que outro. 

Mateus 23. 
o Jesus estava condenando a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei quando ele disse: 
Mateus 23.5 ´Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes 
os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços! E olhem 
os pingentes grandes das suas capas! 6 Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os 
lugares de honra nas sinagogas. 7 Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e 
GH�VHU�FKDPDGRV�GH�¶PHVWUH·. 8 Porém vRFrV�QmR�GHYHP�VHU�FKDPDGRV�GH�¶PHVWUH·, pois todos 
vocês são membros de uma mesma família e têm somente um Mestre. 9 E aqui na terra não 
chamem ninguém de pai porque vocês têm somente um Pai, que está no céu. 10 Vocês não 
GHYHP� WDPEpP� VHU� FKDPDGRV� GH� ¶OtGHUHV· porque vocês têm um líder, o Messias. 11 Entre 
vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. 12 Quem se engrandece será 
humilhado, mas quem se humilha será engrandecidoµ (NTLH).  
o Veja alguns destes versículos na versão NVI: 
Mateus 23.8 ´Mas vocrV�QmR�GHYHP�VHU�FKDPDGRV�¶UDELV·��XP�Vy�p�R�PHVWUH�GH�YRFrV��H�todos 
vocês são irmãos. 10 Tampouco vocrV�GHYHP�VHU�FKDPDGRV� ¶FKHIHV·��SRUTXDQWR�vocês têm 
um só Chefe, o Cristo. 11 O maior entre vocês deverá ser servo. 12 Pois todo aquele que a si 
mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltadoµ 
(NVI).  
o ´7RGRV�YRFrV�VmR�LUPmRVµ� 

� Quem é maior ou melhor que quem na igreja? 
� Jesus já determinou o fato de que não há ninguém maior ou mais importante que 

ninguém. Todos estão no mesmo nível. Todos são irmãos. 
� Mas, se eu ainda quero me destacar entre meus irmãos fazendo algo digno de honra 

(honra esta que será dada por Deus e não pelos homens), o que devo fazer? 
� Jesus diz. Ele já decidiu quem será honrado por Deus. 

o ´O maior entre vocês deverá ser servoµ� 
� Se quero reconhecimento divino, devo servir aos outros. Ser escravo dos outros. 

o ´Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se 
humilhar será exaltadoµ� 
� No Reino de Deus, o caminho para a exaltação não é para o alto, é para baixo: 
� Já está determinado por Jesus. Aqueles que, na irmandade, procuram lugar e posição 

de honra. Aqueles que querem receber um tratamento melhor que os demais, serão 
humilhados. Mas, os que agem como servos e nada mais querem do que amar e servir os 
outros, estes serão exaltados. 

� O que devemos buscar no reino de Deus, na igreja? Oportunidades para sermos 
aplaudidos e elogiados? Não! Oportunidades para servir os irmãos! 

o Não há vestes especiais na igreja do Senhor. 
o Não há assentos especiais na assembleia da igreja bíblica. 
o É isso que lemos no Novo Testamento ² uma proibição da parte de Jesus Cristo de usarmos 

formas de tratamento na comunidade dele que elevem certas pessoas e diminuam outras. 
� Não há separação entre o clero e o leigo, entre os líderes e os liderados.  
� Um é o mestre, um é o Pai, um é o chefe (o líder, o guia, o cabeça) ² e todos ou outros 

são igualmente importantes, todos ou outros são irmãos. 
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o Apesar da função que possam desempenhar. 

� Ainda que presbíteros, diáconos ou evangelistas, termos bíblicos que explicam certas 
funções na igreja, todos têm igual valor e importância. 

o Ninguém tem autoridade por si próprio, porque possui um diploma ou porque tem mais 
idade, ou porque tem mais tempo na fé, nenhuma dessas coisas confere autoridade ao 
homem. 
� A única coisa que confere autoridade ao homem é a Palavra de Deus. 
� Mas, é autoridade para servir, autoridade para fazer a vontade de Deus, e não 

autoridade sobre pessoas ou para sujeitar ou subjugar pessoas. 
� Então, a autoridade não é do homem, a autoridade é de Deus. E está sobre o homem 

quando ele realiza a obra de Deus. 
o A igreja é um povo onde todos são iguais em importância. 

�  Mas, nos modelos humanos errados, há o estabelecimento de hierarquia e níveis de 
importância. Exemplos errados abaixo: 

     
o A mesma pergunta retorna: Você é membro da igreja de Jesus? 
o Deixe-me falar sobre algumas doutrinas que foram perdidas através do tempo e hoje são 

desconhecidas ou ignoradas. Doutrinas da bíblia sobre a igreja do Senhor. 
o Além do que já foi visto nesta lição, isto também lhe ajudará a identificar se o grupo ao qual 

você pertence é, de fato, uma igreja do Senhor. 
II. ALGUMAS DAS DOUTRINAS DESCONHECIDAS 
o Temos uma história no Velho Testamento que aconteceu durante o reinado de Josias, que 

ilustra este próximo ponto de nossa lição. 
� Durante o reinado do Rei Josias, uma ordem para restaurar o templo do Senhor em 

Jerusalém fora dada. E enquanto o faziam, acharam um livro perdido entre todas as 
coisas amontoadas e esquecidas no templo. 

� Sabe que livro era este que estava perdido? 
� O livro das leis de Deus para os israelitas, ou seja, a Torá ou Pentateuco, a parte mais 

importante da bíblia deles. 
2 Reis 22.8 ´Safã deu a ordem do rei a Hilquias, e este lhe contou que havia achado o Livro da 
Lei no Templo. Hilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. 10 E Safã disse também: Tenho aqui 
comigo um livro que Hilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. 11 Quando ouviu 
o que o Livro da Lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. 13 Vão consultar a 
Deus, o SENHOR, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. 
Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro mandaµ 
(NTLH).  

� Imagine tal situação. É impensável, mas aconteceu. O livro contendo as leis de Deus 
perdido dentro do tempo de Deus! 

� Como estava vivendo o povo de Deus sem o conhecimento das leis de Deus? 
� Como estavam adorando sem saber quais as instruções divinas sobre a adoração? 
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� 6HUi� TXH� DWUDYpV� GRV� WHPSRV�� DV� LJUHMDV� ´FULVWmVµ� WDPEpP�QmR� SHUGHUDP� ´DV� OHLVµ� RX�

ensinamentos e doutrinas do Senhor, por causa de negligência e falta de estudo 
dedicado?  

o 6HQGR�-HVXV�R�&DEHoD��YrP�G·(OH�DV�GHWHUPLQDo}HV��RV�PDQGDPHQWRV� 
� E ele autorizou e inspirou os Apóstolos e os apóstolos escreveram o Novo Testamento. 
� Portanto a doutrina da igreja vem exclusivamente desta fonte. 
� Atos 2.42 ² ´H�SHUVHYHUDYDP�QD�GRXWULQD�GRV�DSyVWRORVµ� 
� Romanos 16.17-18 ² ´WRPHP� FXLGDGR� FRP� DTXHOHV� TXH� FDXVDP� GLYLV}HV� H� FRORFDP�

obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-VH�GHOHVµ� 
9 E eles haviam aprendido a doutrina dos apóstolos. 

A) A condução das assembleias da igreja. 
o Em primeiro lugar, notamos na bíblia que às mulheres não foi dado papel da realização de 

atividades públicas, ou a condução das atividades nas reuniões públicas da igreja. 
� I Coríntios 14.33b-35. 

1 Coríntios 14.33 ´... Como em todas as igrejas do povo de Deus, 34 as mulheres devem ficar 
caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a Lei, elas não 
devem ter cargos de direção. 35 Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao 
marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igrejaµ (NTLH).  

� Por que esta determinação divina? Esta é a pergunta da maioria das pessoas. 
o A bíblia diz que Deus deu funções específicas e diferentes ao homem e à mulher ² no lar e 

na igreja, que é uma continuidade do lar. 
� O machismo primeiro, e o feminismo depois, embaçaram nossa visão e criaram 

preconceitos dentro de nós que nos dificultam aceitar as diferenças de funções entre 
homem e mulher. 

� Certamente Deus não está contente com a mulher que almeja a função do homem, 
nem com o homem que se comporta como mulher. 

� Cada um tem a sua função e cada um deve cumprir a sua função. 
� Este é o plano e desejo de Deus. 

o O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, mas eles têm papéis diferentes. 
� Por exemplo: 

9 O Espírito Santo e não o Pai foi mandado aos homens como consolador; 
9 Jesus, e não o Espírito Santo, é o cabeça da igreja; 
9 No último dia Cristo entregará o Reino ao Pai e não ao Espírito Santo. 

� Mesmo tendo responsabilidades e funções diferentes, não há competição ou ciúmes 
entre os três. 

o As limitações para as mulheres na igreja são poucas, mas dizem respeito à justamente isto ² 
diferença no que se refere a funções, não importância. 
� Nós já vimos que na igreja todos são iguais. 
� Cada pessoa é importante na igreja, mas nem todos têm a mesma função. 

9 Como acontece num corpo humano. 
o Essas limitações, apesar de poucas são suficientes para demonstrar que Deus ordenou que 

os homens, e não as mulheres, conduzissem as assembleias públicas da igreja. 
� A mulher é orientada a não falar em 1 Coríntios 14. 

9 E no contexto, falar é ensinar ou conduzir alguma atividade de público. 
� Se você ler os versículos 26 a 40 você comprovará isto. 

1 Coríntios 14.26 ´Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem 
na igreja, um irmão tem um hino para cantar; outro, alguma coisa para ensinar; outro, uma 
revelação de Deus; outro, uma mensagem em línguas estranhas; e ainda outro, a 
interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. 27 
Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas dois ou três falem, um depois 
do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. 28 Mas, se não houver ninguém que 
possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. 29 No 
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caso de dois ou três receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que 
pensem bem no que eles estão dizendo. 30 Se uma outra pessoa que estiver ali sentada 
receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. 31 Vocês todos podem 
anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem 
animados. 32 Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deusµ�(NTLH).  

9 &DGD�YH]�TXH�R�DSyVWROR�3DXOR�XVD�D�SDODYUD�´IDODUµ�HOH�HVWi�UHIHULQGR-se a falar em 
público ou dirigir a palavra formalmente. 

� Eles tinham os dons milagrosos (assunto que iremos abordar numa lição futura), como 
línguas e profecias. 
9 E a instrução naquele texto é que as mulheres não deveriam ensinar, apesar da 

presença destes dons. 
� O silêncio naquele texto não é absoluto. 

9 E sim com respeito ao ensino e direção do culto. 
9 Senão, elas não poderiam cantar e nem dizer amém. 

o O princípio geral é que as mulheres devem deixar os homens conduzirem as assembleias 
públicas da igreja. 

o Os princípios de 1 Coríntios 14 são confirmados em 1 Timóteo 2.8-12, numa passagem onde 
o contexto não incluiu os dos dons milagrosos. 

1 Timóteo 2.8 ´Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus; e 
que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. 9 Quero também que as 
mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não 
com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras! 
10 Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são 
dedicadas a Deus! 11 As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. 12 
Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens; elas devem 
ficar em silêncioµ (NTLH).  

� Muitos argumentam que este ensinamento era em função da cultura. 
� Não podemos atribuir um ensinamento bíblico à cultura da época sem evidências 

presentes na própria passagem. 
9 Se não poderíamos escolher qualquer ensinamento bíblico que gostaríamos de nos 

submeter e desprezar os outros que não gostaríamos, dizendo que era somente para 
aquele período, e não para os nossos dias. 

� Este argumento só pode ser feito se o contexto oferecer evidências disto, como no caso 
do uso do véu. Mas, há diferenças significativas entre a ordem do uso do véu e a ordem 
do silêncio feminino na igreja. 
9 Primeiro só temos um único texto bíblico defendendo o uso do véu. No caso do 

silêncio feminino na igreja, aliado ao ensino da submissão da mulher, temos vários 
textos. 

9 Segundo, no caso do uso do véu, há o apelo apostólico para que os irmãos 
´MXOJDVVHP�HQWUH�HOHV�PHVPRVµ��FRPR�Mi�YLPRV�HP�QRVVD�VHJXQGD�OLomR�GHVWH�FXUVR���
O que não acontece no caso do silêncio feminino na igreja. 

9 Terceiro, o argumento usado para o silêncio feminino na igreja não faz nenhum apelo 
à cultura da época, mas baseia-se na história da criação. História esta que não muda 
de cultura para cultura ² Ver versículos 13 e 14. 

1 Timóteo 2.13 ´Pois Adão foi criado primeiro, e depois Eva. 14 E não foi Adão quem foi 
enganado; a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deusµ (NTLH).  

9 A razão para o silêncio feminino na igreja são os acontecimentos no relato da 
criação. 

9 Quando o apóstolo Paulo ordena às mulheres não conduzirem as assembleias da 
igreja, o argumento que ele apresenta no próprio texto, não tem nada a ver com a 
cultura da época. 

� Paulo fala que a mulher lá no jardim do Éden foi enganada. 
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� Este argumento se aplica somente a certo povo em uma certa época? 
� Não é questão de cultura do primeiro século, mas do plano de Deus para todas as 

épocas. 
o Deus ordenou as coisas, ele colocou cada coisa em seu lugar. 

� Não é o homem que engravida e gera filhos, e sim a mulher. 
� Não é a mulher que recebeu de Deus a função de ser provedora da família, e sim o 

homem. 
o O dois tem papeis diferentes, mas são igualmente importantes aos olhos de Deus. 

� Não se trata de diminuir a importância, desprezar a mulher, em hipótese alguma. 
� Ninguém mais elevou e colocou a mulher num lugar de honra e importância do que 

Jesus Cristo. 
9 Exemplos: A mulher samaritana, a mulher adúltera, etc. 

o É uma questão de ordem. 
� Não se trata de falta de inteligência ou capacidade da mulher. 
� Às vezes, o contrário acontece, as mulheres têm mais inteligência e capacidade do que 

os homens que dirigem as assembleias. 
o Mas, é ordem, esta é a questão. 
o Na assembleia a mulher deve ficar submissa ao homem. 

� E esta submissão se manifesta pelo silêncio, ou seja, por não dirigir o culto (v. 8) e nem 
pregar ou ensinar (v. 11,12). 

o As áreas de atuação e as funções das mulheres na igreja, não são as mesmas dos homens, 
como também as áreas de atuação e as funções das mulheres na família, não são as 
mesmas dos homens, mas isso não significa que o que elas fazem seja menos importante. 
� Os homens na igreja não são mais importantes que as mulheres. 
� O trabalho dos homens não é mais importante que o trabalho das mulheres. 

o Nós podemos ilustrar isto considerando a função de um Juiz de direito, um policial e de um 
comerciante, três homens, pessoas do mesmo sexo inclusive. 
� Os três têm funções diferentes na sociedade. 
� Mas, qual dos três é mais importante para a sociedade? 

9 Os três são igualmente importantes. 
9 A sociedade precisa de todos eles igualmente. 

� Porém, o comerciante deve submissão ao policial, e o policial deve submissão ao juiz. 
� É uma questão de ordem, uma sociedade organizada é assim. 

o E na igreja Deus colocou os homens com a função de conduzirem as assembleias. 
� O trabalho dos homens é importante, mas o trabalho das mulheres também, apenas são 

diferentes. 
B) Os bispos, presbíteros ou pastores. 
o Outra doutrina perdida ou desconhecida diz respeito ao dom de serviço de presbítero ou 

pastor. 
1. Bispo, presbítero ou pastor ² três termos diferentes para a mesma função. 
o Atos 20.17. 
Atos 20.17 ´Em Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se 
encontrarem com eleµ (NTLH).  
o Notamos durante a conversa com estes homens que Paulo usará termos diferentes para 

referir-se a eles. 
� Versículo 28. 

Atos 20.28 ´Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os 
colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio 
sangueµ (NVI).  

� Paulo se dirige a este grupo de presbíteros, chamando-os de bispos e dizendo que 
deveriam pastorear a igreja de Deus. 
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o No Novo Testamento estes três termos (presbítero, bispo ou pastor) são usados para se 

referir a aspectos diferentes do trabalho dos mesmos homens. 
� Bispo ² significa aquele que supervisiona ou certifica-se do bom andamento do corpo. 
� Presbítero ² ancião. 
� Pastor ² aquele que cuida. 

o Hoje em dia separam-se estes termos para indicar funções diferentes, mas no Novo 
Testamento não era assim. 

2. Havia sempre uma pluralidade (mais de um) de pastores por cada igreja. 
o Não apenas um presbítero ou pastor. 

� Atos 20.17 ² Na igreja de Éfeso havia presbíteros e não presbítero. 
Filipenses 1.1 ² Aos bispos (não era um bispo, mas bispos). 
Filipenses 1.1 ´Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que 
estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconosµ (NVI). 
Atos 14.23 
Atos 14.23 ´E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com 
jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam cridRµ��Almeida Revista e Atualizada). 
o No Novo Testamento há sempre uma pluralidade de presbíteros por cada igreja local.  

� Nunca era apenas um. 
o No Novo Testamento também não há nenhum exemplo de um grupo de homens 

exercendo qualquer tipo de supervisão sobre mais de uma congregação. 
� Encontramos uma coisa maravilhosa no Novo Testamento ² o modelo do Novo 

Testamento para a organização e funcionamento da igreja é o da autonomia 
congregacional. 
9 Cada congregação rege a si mesma, é autônoma ² devem ser unidas em amor, na 

doutrina, na pregação da palavra, mas rege a si mesma. 
9 Estes dois textos bíblicos abaixo, que são instruções para os pastores das igrejas, 

deixam isto claro: 
Atos 20.28 ´Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os 
colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio 
sangueµ (NVI).  
1 Pedro 5.2 ´3astoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas 
espontaneamente, como Deus quer; nem por sórdida ganância, mas de boa vontadeµ (ARA). 

9 Os presbíteros, bispos ou pastores não cuidam de outros rebanhos, além daquele 
sobre o qual foram constituídos e entre o qual estão. 

� Não existe um concílio de homens ou de pastores que irão reger todas as igrejas do 
Senhor. 
9 Não é assim no Novo Testamento ² as igrejas são autônomas. 

� Isto não é por questão de conveniência, mas é o padrão bíblico. 
3. Somente quem possuísse certas qualificações podia servir no presbitério. 
Tito 1:5-9. 
Tito 1.5 ´Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava 
fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens: 6 
O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada; deve ter somente uma 
esposa; os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. 7 Pois 
aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus, como bispo, deve ser um homem 
que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve 
ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. 8 Deve estar disposto a hospedar 
pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e 
disciplinado. 9 Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de 
acordo com a doutrina. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e 
também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamentoµ (NTLH).  

� Note aqui também a pluralidade de presbíteros por cada congregação local. 
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� Além do uso dos termos presbíteros e bispo para falar de uma mesma função. 

I Timóteo 3:1-7. 
1 Timóteo 3.1 ´Este ensinamento é verdadeiro: se alguém quer muito ser bispo na Igreja, está 
desejando um trabalho excelente. 2 O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar 
de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar 
disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. 3 Não pode ser 
chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. 
4 Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que 
eles lhe obedeçam com todo o respeito. 5 Pois, se alguém não sabe governar a sua própria 
família, como poderá cuidar da Igreja de Deus? 6 O bispo não deve ser alguém convertido há 
pouco tempo; se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o Diabo foi. 7 É 
preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da Igreja, para que não fique desmoralizado 
e não caia na armadilha do Diaboµ (NTLH).  
o Eis as qualificações para um homem atuar na igreja como presbítero ou pastor. 

� As qualificações são em três áreas: 
1. Idade ² D�SDODYUD�SUHVEtWHUR�VLJQLILFD�´DQFLmRµ��RX�VHMD��DOJXpP�TXH�QmR�VHMD�MRYHP� 
2. Comportamentais ou de caráter ² qualidades ou características cristãs pessoais. 
3. Familiares ² precisa ser casado com uma única mulher, e ter filhos cristãos que não 

são acusados de mau comportamento. 
� Um jovem pode ser pastor? Biblicamente, não. 
� Um homem solteiro pode ser pastor? Biblicamente, não. 
� Um homem que não possui filhos crentes pode ser pastor? Biblicamente, também não. 

C) A música sem uso de instrumentos na adoração. 
o Outra doutrina perdida, desconhecida ou ignorada, diz respeito aos cânticos na igreja. 

� Não podemos estudar hoje tudo que diz respeito ao culto, ou todas as doutrinas que se 
perderam e tornaram-se desconhecidas com o passar dos anos. 

� Talvez o façamos em outra ocasião, mas estas que estamos vendo lhe ajudarão a 
avaliar se na igreja em que você se encontra, o Novo Testamento, a Palavra de Deus 
está sendo seguida como padrão e regra de fé e prática. 

� Verifiquemos agora um aspecto de como os cristãos adoravam a Deus em conjunto. 
Efésios 5.18,19. 
Efésios 5.18 ´Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher 
pelo Espírito, 19 falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando 
de coração ao Senhorµ (NVI). 

� 2�PDQGDPHQWR�DTXL�p�´IDODQGR�H�FDQWDQGRµ�H�QmR�WRFDQGR� 
� 2�YHUER�´WRFDUµ�p�R�YHUER�HVSHFtILFR�SDUD�D�H[HFXomR�GH�LQVWUXPHQWRV�PXVLFDLV�� 
� 2�YHUER�´FDQWDUµ�VLJQLILFD�H[HFXWDU�P~VLFD�YRFDO� 

1 Coríntios 14.15. 
1 Coríntios 14.15 ´O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar 
com a minha inteligência; vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a 
minha inteligênciaµ�(NTLH). 

� 2�PDQGDPHQWR�p�´FDQWDUµ�H�QmR�WRFDU� 
o ([LVWH�XPD�UHJUD�GH�LQWHUSUHWDomR�EtEOLFD�TXH�GL]�TXH�´R�HVSHFtILFR�H[FOXL�R�JHQpULFRµ� 

� Por exemplo: Quando Deus disse a Noé para construir uma arca com madeira de 
cipreste, isto excluía imbuia, jacarandá, pinho, maçaranduba, e todas as outras. 

� Na Ceia do Senhor, instituída na última Páscoa, em Mateus 26, quando Jesus disse que, o 
pão representava seu corpo e o suco de uva seu sangue, ele excluiu outros elementos.  
9 Não é para usar carne, suco de laranja, e outros como símbolos do corpo e sangue 

de Jesus no memorial da ceia ² é somente pão e suco de uva. Porque somente estes 
foram designados pelo Senhor. 

o 2�SULQFtSLR�p�´R�HVSHFtILFR�H[FOXL�R�JHQpULFRµ�² o Novo Testamento orienta a cantar e não a 
tocar. 
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o Instrumentos não são mencionados, muito menos ordenados ou autorizados para uso na 

igreja em seu culto de adoração no Novo Testamento. 
o E historicamente está comprovado ² todo pesquisador da história da igreja pode 

comprovar isto. 
� A igreja primitiva não fez uso de instrumentos em sua adoração. 
� Estes surgiram nos cultos de igrejas, séculos e séculos depois do início da igreja do Senhor 

no Novo Testamento. 
o Há uma diferença até intrigante, entre a adoração a Deus no Velho Testamento e na igreja 

do Novo Testamento no primeiro século, no que se refere a cantar. 
� Os cânticos na adoração no Templo do Velho Testamento, ou sob a Velha Aliança, era 

acompanhado por vários tipos de instrumentos musicais. 
� Até o livro de Salmos em várias ocasiões, se refere ao uso dos instrumentos musicais. 
� Embora Deus tenha aceitado o uso de instrumentos na adoração dos judeus, os cristãos 

primitivos não os usaram. 
� É muito óbvia a ausência de instrumentos musicais na igreja no primeiro século. 
� E embora muitos historiadores tenham dúvidas com respeito à razão para a exclusão de 

instrumentos, eles não têm dúvida de que eles não os usaram. 
� 3RU�H[HPSOR��D�SDODYUD�´$�&DSHOODµ�TXH�KRMH�p�XVDGD�SDUD�LQGLFDU�R�DWR�GH cantar sem 

acompanhamento de instrumentos musicais, é uma palavra que se originou pelo 
conhecimento geral de que a igreja cantava sem uso de instrumentos. 
9 ´$�&DSHOODµ�VLJQLILFD�DR�PRGR�GD�FDSHOD�RX�LJUHMD� 

o Hoje, vemos uma diferença extrema entre a adoração cristã primitiva da adoração cristã 
moderna ² instrumentos e ritmos para todos os gostos. 

o Mais uma vez: Por que não devemos usar instrumentos?1 
� O Novo Testamento tem toda autoridade com relação à adoração cristã (Hebreus 8.13 

a 10.18). Enquanto os cristãos aprendem dos princípios imutáveis do Velho Testamento, 
eles não seguem seus meios específicos de adoração. Incenso, danças, sacrifícios de 
animais, um sacerdócio separado, o Sábado, três dias santos anuais, música instrumental 
na adoração no Templo, tudo isto era parte da administração do Velho Testamento. 
Estas coisas não são parte do Novo. Portanto, Salmo 150 e outros textos do Velho 
Testamento não autorizam a igreja a adorar a Deus com instrumentos. A pessoa deve 
olhar para o Novo Testamento e perguntDU��´&RPR�RV�SULPHLURV�FULVWmRV�DGRUDYDP"µ. 

� O Novo Testamento não diz explicitamente�� ´9RFrV�QmR�XVDUmR� LQVWUXPHQWRV�PXVLFDLV�µ�
Nem proíbe de uma maneira direta batismo por aspersão, batizar bebês, orar a Maria, 
ou estabelecer e honrar um Papa. Contudo, ele implicitamente proíbe todas estas coisas 
ao especificar certas outras coisas. Assim, ele exclui todos os substitutos e mudanças. Esta 
p�D�´OHL�GD�H[FOXVmRµ. O Novo Testamento especifica que a música da igreja deve ser a 
P~VLFD�YRFDO��2�´LQVWUXPHQWRµ�RX�´yUJmRµ�p�R�FRUDomR�KXPDQR��GDQGR� ORXYRU�D�'HXV�
através dos lábios. O silêncio do Novo Testamento sobre instrumento é um silêncio 
trovejante, especialmente à luz da proeminência dos instrumentos na adoração do 
templo do Velho Testamento. Instrumentos estavam disponíveis para o uso; os cristãos 
vindos de um contexto judaico estavam acostumados a eles; mas a igreja primitiva não 
os usava.  

III. O DENOMINACIONALISMO ALTEROU A FORMA OU PADRÃO DO 
CRISTIANISMO PRIMITIVO 

o O denominacionalismo (igrejas fundadas por homens) destruiu a simplicidade, e mudou 
muito das características da igreja primitiva, transformando-a numa instituição humana. 
� E a razão dessas alterações está no fato do denominacionalismo funcionar com base 

em uma autoridade humana. 

                                                 
1 2V�SUy[LPRV�WH[WRV�IRUDP�H[WUDtGRV�GR�(VWXGR�³5HVWDXUDomR´�3RU�&RU\�&ROOLQV. 
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� Assim, passa a ser o homem e não Deus que determina como a igreja deve ser, como 

deve adorar, como deve se organizar, como deve funcionar. 
� A bíblia já não fala mais. Os homens falam no lugar dela 
� E assim a autoridade, organização e doutrinas Divinas são rejeitadas. 

o A maior parte das igrejas e religiões surgiram a partir da alegação de alguém, que afirmou 
WHU�UHFHELGR�XPD�´QRYD�UHYHODomRµ��FRPSOHWDQGR�DVVLP�D�PHQVDJHP�GLYLQD�H�HQWUHJDQGR�
D�KXPDQLGDGH�´DTXLOR�TXH�IDOWDYDµ� 
� 6mR�RV�´SURIHWDVµ�PRGHUQRV� 
� Mas Deus, na bíblia rejeita esta prática com muita firmeza. 
� Um exemplo da rejeição de pregações diferentes daquilo que os apóstolos transmitiram 

está em Gálatas 1.6-9. 
Gálatas 1.6 ´Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele 
que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. 7 Na 
verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que 
estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. 8 Mas, se alguém, mesmo 
que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que 
temos anunciado, que seja amaldiçoado! 9 Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém 
anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja 
amaldiçoada!µ (NTLH). 
IV. HOJE AINDA PODEMOS SER SIMPLESMENTE CRISTÃOS/DISCÍPULOS DE JESUS 
o Os seguidores de Jesus no 1o século, não se autodenominaram, como observamos que hoje 

em dia existe esta prática. 
� Hoje quando você diz que é cristão, o que perguntam? 

9 De qual igreja ou denominação? 
� Mas, qual era a igreja de Paulo, Pedro, Tiago e os outros apóstolos e seguidores de Jesus 

do primeiro século? 
9 Eram batistas? Metodistas? Católicos ou protestantes? 
9 Nenhuma das opções mencionadas. 
9 Eles eram apenas discípulos de Cristo, simplesmente cristãos. E reuniam-se com os 

demais que também eram simplesmente cristãos. 
� Na bíblia encontramos a igreja em duas dimensões apenas: a igreja no sentido universal 

e a igreja no sentido local, mas sendo uma única e mesma igreja. 
� Os seguidores de Jesus no 1o século receberam um nome que acataram por identificá-

los como pessoas de Cristo ² ´FULVWmRVµ�² Atos 11.26c. 
$WRV�������´����)RL�HP�$QWLRTXLD�TXH��SHOD�SULPHLUD�YH]��os seguidores de Jesus foram chamados 
de cristãosµ�(NTLH).  
o Perguntas importantes que todos deveriam fazer a si próprios: 

� Por que não obedecer somente a Cristo e ser apenas e somente cristão? 
� Por que tornar-se membro de uma denominação religiosa e usar um nome que divide os 

crentes em grupos diferentes? 
� Por que aceitar outro credo (fórmula doutrinária, doutrina) além do Novo Testamento? 

9 Os primeiros membros da igreja do Senhor, os da congregação de Jerusalém, 
aceitaram os ensinamentos dos apóstolos como infalível e definitivo ² Atos 2.42. 

9 Os credos humanos provocam divisões e precisam ser eliminados. 
V. A NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA BÍBLICA 
o O princípio de restauração é: 

� Um esforço para voltar ao Novo Testamento como seu único guia religioso. 
9 $�SDODYUD�´UHVWDXUDomRµ�VLJQLILFD�WUD]HU�DOJXPD�FRLVD�GH�YROWD�DR�VHX�HVWDGR�RULJLQDO� 

� A igreja é como um rio que tem sido poluído pelas doutrinas e escombros dos homens. 
� O esforço de restauração é uma tentativa para restaurar o rio de volta a seu estado 

puro, tirando tudo que não deve estar lá. 
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� O apelo da restauração é para que façamos uma tentativa de recuperar o sonho de 

Cristo em prol da unidade entre os que creem, a fim de que possamos exaltar apenas o 
verdadeiro fundador e construtor da igreja. 

� Como é possível restaurar a igreja ao seu estado original? 
o No 1o Século os apóstolos advertiam os irmãos contra perversões do Evangelho único.  

� Infelizmente as divisões e apostasias aconteceram e se não fosse o Novo Testamento, 
não haveria mais como restaurar a igreja original. 

CONCLUSÃO: 
o Será que as igrejas cristãs dos dias atuais estão comprometidas em fazer as coisas do jeito 

que a bíblia diz que devem ser feitas? 
� E você? 
� Está comprometido em fazer as coisas na igreja do jeito que a bíblia diz que devem 

ser feitas? 
o Então, o que você vai fazer com aquilo que viu na bíblia por meio desta lição? 

� Vai sair e esquecer? 
� Irá estudar mais e decidir seguir exatamente o que e a bíblia diz e ensina sobre a 

igreja? 
� Irá fazer o que a bíblia diz que deve ser feito? 

o Eu sei que há muitas pressões contrárias que nos pedem para nos acomodarmos e não nos 
importarmos com os erros doutrinários.  

� Você irá atender a voz dos homens? 
� Ou dirá não à voz dos homens para atender a voz de Deus? 

o A quem estamos procurando agradar? 
� Aos homens? 
� Ou a Deus? 

o Espero sinceramente que você se levante depois desta lição sobre a igreja e procure 
decididamente influenciar pessoas para obedecerem à voz de Deus. 

o A igreja hoje precisa ser tudo que Deus sempre quis que fosse. 
o Para isso uma volta às instruções bíblicas e uma consequente reforma em muitos dos 

ensinos, crenças e práticas atuais se faz necessário. 
� Talvez hoje você SRVVD�FRQYHQFHU�DOJXpP�D�´'HL[DU�D�%tEOLD�)DODU�µ� 
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´O FARISAÍSMO MODERNOµ 

INTRODUÇÃO: 
o No Velho Testamento Deus escolheu Abraão para por meio dele criar um povo para ser 

sua propriedade e o representar aqui na terra. 
� E também, para através deste povo, WUD]HU� R� ´0HVVLDVµ� �SDODYUD� TXH� TXHU� GL]HU�

´XQJLGRµ�RX�´HVFROKLGRµ���TXH�LULD�VDOYDU�R�PXQGR� 
o Este povo foi Israel ou os israelitas, que mais tarde passaram a ser chamados também de 

judeus. 
� Mas, através dos anos, algo aconteceu ao judaísmo (principalmente a seus líderes 

religiosos) que o fez perder as qualidades pretendidas por Deus, e se distanciar dele. 
� E aquela, que devia ser a religião de Deus, tornou-se uma religião puramente humana e 

LQ~WLO�� FKHJDQGR� D� SRQWR� GH� UHMHLWDU� R� ´0HVVLDVµ� SURPHWLGR� D� HOHV� H� TXH� WDQWR�
esperavam. 

o E se observarmos com atenção, veremos que este mesmo processo que se deu com o 
judaísmo repete-se, em muitos casos, com os grupos religiosos e igrejas de hoje. 
� Estes grupos, assim como aconteceu com o judaísmo, tendem a inverter os valores, 

dando mais importância ao que possui menos importância e menos importância ao 
que possui mais importância. 

o Jesus, conhecendo a natureza humana, advertiu seus seguidores desse perigo ao falar 
com eles em Mateus 16.6,12. 

Mateus 16.6 ´Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos 
saduceus. 12 Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem 
cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos 
saduceusµ (Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  
o A religião judaica, especialmente entre seus líderes, tornou-se uma religião tipicamente 

enganosa. 
� Estudando o judaísmo da época de Jesus iremos conhecer as marcas típicas da 

religiosidade enganosa ou inútil. 
� Iremos nos referir neste estudo a cinco destas marcas ou traços. 

I. AS CARACTERÍSTICAS (MARCAS OU TRAÇOS) DA RELIGIOSIDADE ENGANOSA 
OU INÚTIL 

1. BUSCA RECONHECIMENTO E GLÓRIA HUMANA: 
o A motivação para o que os líderes judeus da época de Jesus faziam, em nome da religião, 

ou como atividade religiosa, era completamente errada. 
o Mateus 23.5-7. 
Mateus 23.5 ´Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios 
bem largos e as franjas de suas vestes bem longas; 6 gostam do lugar de honra nos 
banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, 7 de serem saudados nas praças e 
de seUHP�FKDPDGRV�¶UDELV·µ (Nova Versão Internacional).  

� Filactérios  ² Termo que se refere a caixas pequenas que os judeus atavam na testa e 
no braço esquerdo na hora da oração, e que continham passagens especiais das 
Escrituras do Antigo Testamento. Era o cumprimento de forma literal de passagens 
como Deuteronômio 6.8 onde diz: ´Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as 
na testaµ (NVI)1.  

                                                 
1 Notas da bíblia Reina-Valera Bíblia Hispânica 1995 
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� Franjas ² Os judeus piedosos costuravam franjas ou borlas nas quatro pontas do manto 

em sinal de devoção, segundo orientados por Números 15.38 RQGH�GL]��´Diga o seguinte 
aos israelitas: Façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão 
azul em cada uma delas; façam isso por todas as suas geraçõesµ�(NVI)2.  

o Eles faziam seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, obviamente 
para parecerem mais dedicados ou espirituais que os outros. 

o Essa é uma característica da religiosidade enganosa ou inútil ² motivação errada. 
� Aqueles homens usavam vestes que os destacam acima dos outros. 
� Aqueles homens gostavam, segundo Jesus, de lugares de honra, de assentos mais 

importantes. 
� Também de serem saudados, receber saudações especiais. 
� E o que faziam (suas obras religiosas) era para ser vistos pelos homens ² o versículo 5 

deixa isto claro. 
o Até o dia de hoje, muitas pessoas, encontram na religião a oportunidade de receber glória 

e reconhecimento (aplausos, elogios) humanos. 
o Jesus ensinou a seus discípulos a não fazerem suas obras com essa finalidade ² com a 

finalidade de serem vistos e de receber os aplausos dos homens ² Mateus 6.1,2-4,5-6,16. 
Mateus 6.1 ´Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim 
de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do 
Pai de vocês, que está no céu. 2 Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, 
não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem 
isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: eles já 
receberam a sua recompensa. 3 Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça 
isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. 4 
Isso deve ficar em segredo; e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a 
recompensa. 5 Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de 
pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês 
que isto é verdade: eles já receberam a sua recompensa. 6 Mas você, quando orar, vá para 
o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que 
você faz em segredo, lhe dará a recompensa. 16 Quando vocês jejuarem, não façam uma 
cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão 
jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: eles já receberam a sua recompensaµ (NTLH).  
o Quem pratica suas obras com o fim de ser visto pelos outros, usando a religião como um 

palco para exibir seus talentos e habilidades, não deve esperar recompensa de Deus.  
� A única recompensa que esta pessoa terá, será o aplauso, elogio e reconhecimento 

por parte dos homens. 
� Mas, não alcançará o reconhecimento mais importante, que é o reconhecimento da 

parte de Deus. 
o É justamente por isso que Jesus disse que entre seus seguidores: 

� Não há cargos; 
� Não há posições de hierarquia; 
� Não há quem é maior do que os outros, todos são irmãos. 
� Um é o pai, um é o guia, um é o mestre, todos os outros são irmãos. 
� 0DV�� TXDQGR� QR� PRGHOR� KXPDQR�� Ki� SRVVLELOLGDGH� GH� VHU� ´SURPRYLGRµ� D� SRVLo}HV�

superiores, surge então a grande tendência de se exibir, de exibir suas habilidades, seus 
talentos. 

� Esse não é o espírito de Cristo. 
o Jesus deu exemplo com Sua vida ² João 5.41. 
João 5.41 ´Eu não procuro ser elogiado pelas pessoasµ (NTLH).  

� Jesus não buscava o reconhecimento dos homens. 

                                                 
2 Idem 
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� Jesus não fazia nada para se exibir. 
� Até mesmo quando ele curava as pessoas de grandes males, e realizava grandes 

maravilhas, Jesus pedia às pessoas para fazerem silêncio, para não falarem o que ele 
havia feito. 

� Ele não andou eP�EXVFD�GH�SRSXODULGDGH��QmR�TXLV�HVWDU�QDV�´SULPHLUDV�SiJLQDV�GRV�
MRUQDLVµ�GDV�FLGDGHV�RQGH�HOH�DQGRX�QR��o século. 

� E sabe o que foi que impediu dos judeus crerem em Jesus? 
9 O grande obstáculo, a grande dificuldade que impediu que muitos judeus cressem 

nele? 
9 Jesus disse em João 5.44. 

João 5.44 ´Como é que vocês podem crer, se aceitam ser elogiados pelos outros e não 
tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar?µ (NTLH). 

� Muitos deles não creram no Mestre porque buscavam a glória, o reconhecimento, os 
louvores uns dos outros e temiam a reprovação por parte dos homens caso 
declarassem ter fé em Jesus. 

���2�´&2$5�02648,72�(�(1*2/,5�&$0(/2µ� 
o Mateus 23.16-24. 
Mateus 23���� ´Ai de vocês, guias ceJRV�� 3RLV� YRFrV� HQVLQDP� DVVLP�� ¶Se alguém jurar pelo 
Templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se alguém jurar pelo ouro do Templo, 
então é oEULJDGR�D�FXPSULU�R�TXH�MXURX·� 17 Tolos e cegos! Qual é mais importante: o ouro ou 
o Templo que santifica o ouro? 18 VocrV� WDPEpP�HQVLQDP� LVWR�� ¶Se alguém jurar pelo altar, 
não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se jurar pela oferta que está no altar, então é 
oEULJDGR�D�FXPSULU�R�TXH� MXURX·� 19 Cegos! Qual é mais importante: a oferta ou o altar que 
santifica a oferta? 20 Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por 
todas as ofertas que estão em cima dele. 21 Quando alguém jura pelo Templo, está jurando 
pelo Templo e por Deus, que mora ali. 22 E, quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo 
trono de Deus e pelo próprio Deus, que está sentado nele. 23 Ai de vocês, mestres da Lei e 
fariseus, hipócritas! Pois vocês dão a Deus a décima parte até mesmo da hortelã, da erva-
doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da Lei, que 
são: o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são 
justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. 24 Guias cegos! 
Coam um mosquito, mas engolem um camelo!µ (NTLH). 
o Eles invertiam a ordem de importância das coisas. 

� Eles perderam-se no sentido de não mais saber diferenciar o que é melhor ou mais 
importante aos olhos de Deus do que é menos importante. 

� $t�-HVXV�GLVVH��´YRFrV�FRDP�R�PRVTXLWR�H�HQJROHP�R�FDPHORµ� 
o Há coisas mais importantes que outras e não devemos inverter a ordem delas. 
o (P�TXH�FDVRV��KRMH�HP�GLD��´FRDPRV�R�PRVTXLWR�H�HQJROLPRV�R�FDPHOR"µ� 

� Podemos entender com facilidade esta frase de Jesus porque ela é muito simples. 
9 Como é que uma pessoa vai ficar preocupada, procurando, enfatizando as coisas 

pequenas e não dando importância ou negligenciando as grandes? 
9 e�LVWR�TXH�TXHU�GL]HU�´FRDU�R�PRVTXLWR�H�HQJROLU�XP�FDPHORµ� 

� Hoje no mundo religioso, há uma grande ênfase em questões externas. 
9 Exemplo: As vestes. 
9 Muitos acham que as vestes determinam a espiritualidade da pessoa. 

o E veja bem, não estamos dizendo que o cristão não deve tomar cuidado com o 
que veste. É necessário este cuidado. É necessária a decência. 

o Mas, há exageros neste aspecto. 
9 Alguns chegam a extremos (parece engraçado, mas é verdade) de achar que um 

cristão não deve nem tomar banho sem roupa, ou não poder mostrar nem o 
tornozelo, ou o cotovelo, porque isto já seria pecaminoso e carnal. 
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9 Quando as vestes recebem mais ênfase (atenção ou cuidado) do que o coração, 

do que os pensamentos, isto é coar o mosquito e engolir o camelo. 
9 Isto é procurar as coisas menores e deixar passar as maiores. 

� Quando as atividades consideradas espirituais ou cristãs recebem mais importância 
(atenção ou cuidado) que as atitudes, repete-VH�R�SUREOHPD�GH�´FRDU�R�PRVTXLWR�H�
HQJROLU�R�FDPHORµ� 
9 Alguns dizem que o cristão não pode andar sem sua bíblia na mão. 
9 Alguns enfatizam que os cristãos devem estar na reunião da igreja diariamente, ou 

no mínimo duas ou três vezes por semana. 
o A bíblia é muito importante, a comunhão cristã também. Não devemos deixar de 

lado estas coisas. 
o Mas elas não dão a palavra final quando a questão é maturidade cristã ou 

espiritualidade cristã, ou crescimento espiritual. 
o O que dá a palavra final não são as atividades ² quantas vezes eu vou às 

reuniões da igreja, quanto tempo eu passo orando, quantas vezes eu leio a 
minha bíblia ² estas coisas devem ser praticadas, mas há coisas mais importantes 
do que estas. 

o O que há de mais importante do que as atividades? 
o São as atitudes. 

� $WLYLGDGHV� ´FULVWmVµ� QmR� VmR� YiOLGDV� QHP� DFHLWDV� SRU� 'HXV� VHP� R� FRPSRUWDPHQWR�
adequado, sem a devida pureza na vida. 
9 'HXV�IDORX�FRP�R�SRYR�-XGHX�VREUH� LVWR�GL]HQGR��´2OKD��9RFrV�FKHJDP�GLDQWH�GH�

mim com ofertas, com sacrifícios ² este era o tipo de adoração realiada pelos judeus 
² PDV��'HXV�GLVVH��HX�QmR�HVWRX�PH�DJUDGDQGR��SRUTXH�IDOWD�R�PDLV�LPSRUWDQWHµ� 

9 E o que era mais importante? Veja o texto. 
9 Isaías 1.10-17. 

Isaías 1.10 ´Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor! Vocês, povo de Gomorra, 
escutem a instrução de nosso Deus! 11 ¶Para que me oferecem tantos sacriftFLRV"·, pergunta o 
Senhor. ¶Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos; não 
tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes! 12 Quando lhes pediu 
que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? 13 
Parem de trazer ofertas inúteis! O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, 
sábados e reuniões! Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. 14 Suas 
festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim; não as 
suporto mais! 15 Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os 
meus olhos; mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei! As suas mãos estão 
cheias de sangue! 16 Lavem-se! Limpem-se! Removam suas más obras para longe da minha 
vista! Parem de fazer o mal, 17 aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a 
opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva·µ (NVI).  

9 Deus se referiu ao povo de Israel como povo de Sodoma e Gomorra, cidades 
pecaminosas do período do Velho Testamento. 

9 É isso que Deus queria, que entre o povo de Israel, não apenas houvesse atividades 
religiosas, mas atitudes adequadas, que estivessem de acordo com a vontade dele. 

� As atitudes são mais importantes que as atividades, e quando as atividades recebem 
PDLV�LPSRUWkQFLD�TXH�DV�DWLWXGHV��´F{D-se o mosquito e engole-VH�R�FDPHORµ� 

3. APENAS EXTERIOR: 
o $� WHUFHLUD� FDUDFWHUtVWLFD� GD� UHOLJLRVLGDGH� WLSLFDPHQWH� HQJDQRVD� p� TXH� HVWD� p� ´DSHQDV�

H[WHULRUµ� 
� A aparência religiosa acaba por ser considerada mais importante que o interior. 
� ´1mR�LPSRUWD�R�TXH�HVWi�GHQWUR�H�VLP�D�DSDUrQFLDµ� 

o Esta era uma prática dos fariseus. 
� Mateus 23.25-28. 
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Mateus 23.25 ´Ai de vocês, mestres da Lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês lavam o copo e o 
prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela 
violência e pela ganância. 26 Fariseu cego! Lave primeiro o copo por dentro, e então a parte 
de fora também ficará limpa! 27 Ai de vocês, mestres da Lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês 
são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão 
cheios de ossos de mortos e de podridão. 28 Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por 
dentro estão cheios de mentiras e pecadosµ (NTLH).  

� ´7~PXORV�SLQWDGRV�GH�EUDQFRµ�RX�´Sepulcros caiadosµ�QD�$5$. 
9 Em muitos países há cemitérios que possuem túmulos ou mausoléus (sepulcro 

extremamente rico e com muitas pedras caras como mármores, granitos, etc.) muito 
bonitos, e que são verdadeiras obras de arte.  

9 Mas, a beleza fica só por fora, porque por dentro há ossos, podridão e imundícia. 
� E Jesus, na ocasião em que ele viveu aqui em nosso mundo, disse que assim eram os 

fariseus. 
� Eles enfatizavam o exterior, e esqueciam daquilo que está dentro. 

o Infelizmente, ainda hoje há aqueles que acham que é mais importante ir à igreja no 
domingo, do que durante a semana viver de acordo com o que Deus ensina. 

o Quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé para escolher dentre os filhos de Jessé, um 
para reinar sobre Israel, Samuel começou a observar os filhos de Jessé, e concluiu que 
Eliabe seria o escolhido de Deus, por causa da beleza, da aparência de Eliabe. 
� 'HXV�GLVVH�DR�SURIHWD�6DPXHO��´1mR�preste a atenção nistRµ� 
� I Samuel 16.6-7. 

1 Samuel 16.6 ´Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensRX��¶Com certeza este aqui é o 
TXH� R� 6HQKRU� TXHU� XQJLU·. 7 O SeQKRU�� FRQWXGR�� GLVVH� D� 6DPXHO�� ¶Não considere a sua 
aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem: o homem vê a 
aparência, mas o Senhor vê o coração·µ (NVI).  

� Aí está uma frase muito especial da bíblia ² ´'HXV� QmR� Yr� FRPR� R� KRPHP� Yr�� 2�
KRPHP�Yr�D�DSDUrQFLD��R�6HQKRU��SRUpP��R�FRUDomRµ� 

o Infelizmente, no mundo religioso atual, há uma forte tendência de valorizar o que é 
externo, de valorizar a aparência. 
� Esquecendo-se do que é mais importante, o interior. 

o Esta tendência deve nos levar a fazer a seguinte pergunta: Se Jesus estivesse presente no 
mundo hoje pregando o Evangelho, será que as pessoas o seguiriam? 
� Certamente Jesus não pregaria todo o tempo em templos luxuosos. 
� Jesus seria um homem simples com vestes comuns, falando com simplicidade entre o 

povo, em praças, parques, casas, como fez no 1o século. 
� Esta foi uma das razões que fez com que os líderes judeus, da época de Jesus, o 

rejeitassem. 
� Jesus era simples, e não tinha aparência poderosa ou algo assim. 
� Seu poder estava no interior e não no exterior. 
� Hoje o exterior continua sendo mais valorizado que o interior. 

o Jesus disse que é o interior do homem que precisa ser cuidado. 
� Mateus 15.10,11, 17-20. 

Mateus 15����´Jesus chamou a multidmR�H�GLVVH��¶Escutem e entendam! 11 Não é o que entra 
pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que 
pode tornar a pessoa impura.17 O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do 
corpo. 18 Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique 
impura. 19 Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os 
adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. 20 São essas coisas 
que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém 
impuro·µ (NTLH).  
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o Como no passado, certos grupos religiosos hoje em dia vivem em torno de doutrinas que 

falam o que comer e o que não comer, o que vestir especificamente, o que não vestir. 
9 Doutrinas que não estão no Novo Testamento, e cujo propósito é enfatizar o exterior. 

o Jesus definiu os fariseus e mestres da lei como hipócritas por praticarem uma religião 
apenas exterior. 

4. COMPOSTA POR LEIS E REGRAS HUMANAS: 
o Uma característica está ligada à outra: 

� Se é exterior, obviamente só pode basear-se em regras humanas, porque a bíblia não 
possui regras acerca destas coisas. 

� Possui orientações gerais, mas não regras específicas. 
o Estas regras específicas surgem quando as tradições, que não estão na bíblia, passam a 

ser exigidas como sendo a vontade de Deus. 
� Assim, as leis e regras humanas tomam o lugar da palavra de Deus como em lições 

anteriores já constatamos. 
o O objetivo dos fariseus, através da observância dessas leis e regras humanas, era de se 

recomendar a Deus por meio de justiça própria ou por esforço próprio. 
� A bíblia diz com clareza e de forma categórica (clara) que por justiça ou esforço 

próprios, ninguém conseguirá o reconhecimento ou a aprovação de Deus.  
o Muitas vezes a aparência dessas leis e regras é de algo espiritual. 

� Mas são ineficazes, ou seja, não tornam o homem que a elas se submete, mais 
espiritual. 

� Colossenses 2.8,20-23. 
Colossenses 2.8 ´Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, 
que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e 
não em Cristoµ (NVI).  
Colossenses 2.20 ´Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que 
dominam o Universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste 
mundo? Não obedeçam mais a regras como estas: 21 ¶1mR�WRTXH�QHVWD�FRLVD·�� ¶QmR�SURYH�
DTXHOD·��¶não pegue naquela·. 22 Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam 
inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. 23 De 
fato, essas regras parecem ser sábias, ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa 
humildade e um modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para 
controlar as paixões que levam à imoralidadeµ (NTLH).  

�  ´7HQKDP�FXLGDGR�µ�� (UD�D�DGYHUWrQFLD�GH�3DXOR�DRV�FULVWmRV�QD�FLGDGH�GH�&RORVVRV��
porque lá eles estavam sendo atacados com falsas doutrinas, filosofias fundamentadas 
em tradições humanas. 

� (VWDV�UHJUDV��VHJXQGR�3DXOR��´WrP�DSDUrQFLD�GH�VDEHGRULDµ� 
� Mas, não podem atuar no coração, não podem transformar o homem em alguém mais 

espiritual. 
o Infelizmente, isto é muito comum no mundo religioso e evangélico de hoje. 

� Alguns grupos evangélicos, por exemplo, proíbem seus seguidores de jogar futebol, 
como se isto fosse capaz de torná-los mais espirituais. 
9 Mas, será que os tornará? 
9 O que a bíblia fala sobre futebol? Nada. 
9 Então cada pessoa precisa ter liberdade para decidir. 

� E nós não temos o direito de criar leis ou regras, onde a bíblia não criou, mesmo que a 
razão seja a GH�´SURWHJHUµ�RV�FULVWmRV�GH�FHUWRV�SHFDGRV�� 

5. RESULTADOS NEGATIVOS ² É VÃ E CONDUZ À PERDIÇÃO: 
o A quinta característica da religiosidade enganosa é o fato de seus resultados serem 

sempre negativos. 
o Em primeiro lugar, fecha o Reino dos Céus às pessoas. 

� Mateus 23.4,13. 
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Mateus 23���´Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles 
mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. 13 Ai de vocês, mestres da 
lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o Reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos 
não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-loµ (NVI). 

� Regras e mais regras, leis e mais leis que não estão na bíblia, criadas por homens, 
tornam-se fardos pesados nas costas das pessoas. 

� Não ajudam as pessoas a chegar aos céus, mas fecha o Reino dos Céus às pessoas. 
� Esse é um dos resultados. 

o E os resultados são sempre negativos, apesar de aparentar produzir resultados bons e 
positivos, mas na realidade é o contrário que acontece. 

o E em segundo lugar, por ser inútil, conduzirá às pessoas à perdição. 
� Mateus 23.15, 33 

Mateus 23.15 ´Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar 
para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do 
inferno do que vocês. 33 Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da 
condenação ao inferno?µ (NVI).  

� Não conduzirá pessoas à salvação em Cristo. 
II. O FARISAÍSMO ANTIGO É O LEGALISMO ATUAL 
o O que os líderes judeus do tempo de Jesus praticavam, ganhou um novo nome nos dias 

de hoje ² p�FKDPDGR�GH�OHJDOLVPR��TXH�VLJQLILFD�´DTXLOR�TXH�VH�EDVHLD�HP�OHLµ� 
o 0XLWRV�JUXSRV�UHOLJLRVRV�DWXDLV�WrP�FRPR�VHX�HQVLQR�SULQFLSDO�D�OLVWD�GRV�´QmRVµ� 

� Não pode. 
� Não deve. 
� Não é permitido. 
� Não assista. 

� Não ouça. 
� Não jogue. 
� Não toque. 
� Não coma. 

o O que ocorre é que há uma forte tendência de deixar de lado o sangue de Jesus, para se 
basear em opiniões e práticas visíveis. 
� Para isto, formula-VH�´OHLVµ�WLGDV�FRPR�HVVHQFLDLV�SDUD�D�VDQWLILFDomR�e salvação. 

o O Legalismo promete santidade através do cumprimento rigoroso de leis e regras religiosas 
externas. 
� Mas essa proposta não consta nas páginas do Novo Testamento. 
� [Se sua igreja está sendo perturbada ou com dúvidas por causa de alguma regra 

KXPDQD��FRPR�R�XVR�GH�XP�~QLFR�FRSR�QD�FHLD��RX�SURLELo}HV�GR� WLSR�´QmR�SRGHµ��
por exemplo, ajudar orfanatos ou obras missionárias com o dinheiro da igreja ou em 
conjunto com outras congregações, temos uma lição que estará disponível para você 
na sequência de nossas aulas deste curso. Espero, sinceramente, que esta lição elimine 
suas dúvidas e traga paz ao seu coração!]. 

o A hipocrisia e o engano do legalismo vêm de sua visibilidade (o fato de ser visível a todos). 
� Contudo, a aparência engana e o legalismo não produz santidade.  
� Tem uma boa aparência, mas não produz santidade. 

o Os que querem aperfeiçoar a igreja por meio de regras e leis devem lembrar o que diz o 
escritor de Hebreus 7.19��TXDQGR�IDOD�GD�OHL�GH�'HXV��´Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa 
algumaµ. 
� Se a lei de Deus não aperfeiçoou o homem, será que nós hoje somos mais sábios do 

que Deus para aperfeiçoarmos os irmãos e a igreja, utilizando nossas próprias regras e 
normas? 

o Vejamos o exemplo de Paulo: 
� Havia um problema sério na igreja dos coríntios que gerava dissensão e disputas de 

opiniões entre os irmãos. 
� (OH�SRGLD�WHU�RUGHQDGR�jTXHOD�LJUHMD��´&ULVWmRV�QmR�FRPHP�FDUQH�GH�tGRORV�µ� 

9 Pois este era um dos problemas, dúvidas sobre carnes sacrificadas a ídolos.  
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� Mas, no lugar de criar a regra dizendo faça ou não faça, ele optou por orientá-los a 

XVDU�D�OLEHUGDGH�LQGLYLGXDOPHQWH��FRP�EDVH�QR�DPRU��´&RPDP�GH�WXGR��PDV�VH�D�RXWUD�
pessoa for se escandalizar ou se enfraquecer, então deixe de comer por amor a esse 
LUPmRµ����&RUtQWLRV����-13). 

� Na igreja de Roma houve um problema semelhante, e alguns, provavelmente, queriam 
estabelecer regras sobre o que comer; outros, sobre dias que deviam ser comemorados 
ou especiais (Romanos 14.1 a 15.2). 

� Paulo não foi a favor desta nem daquela regra sobre o que fazer ou o que não fazer, 
mas foi a favor da liberdade orientada pelo amor fraternal. 
9 Romanos 14.13,15,17. 

Romanos 14.13 ´Por isso paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês 
resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. 15 Se você faz 
com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo 
com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida 
que você come. 17 Pois o Reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas 
de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dáµ (NTLH).  

� Paulo disse que, não é pelo fato de uma coisa ser permitida que deva desrespeitar a 
consciência de meu irmão. 

� Mas, também não é porque uma coisa pode causar algum tipo de escândalo que irei 
criar uma lei proibindo aquela coisa. 

� Temos liberdade, onde cada um dará contas de si mesmo a Deus (Romanos 14.12). 
� Naquilo a respeito do que a bíblia não se pronuncia, toda pessoa deve ser livre para 

decidir o que fazer. 
o Colossenses 2.16-23. 
Colossenses 2.16 ´Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou 
bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou à celebração das luas novas ou 
dos dias de sábado. 17 Estas coisas são sombras do que haveria de vir; a realidade, porém, 
encontra-se em Cristo. 18 Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa 
humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta 
detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. 19 Trata-se de alguém 
que não está unido à Cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus 
ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. 20 Já que vocês morreram com 
Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se 
ainda pertencessem a ele, se submetem a regras: ��� ¶Não manuseie!·�� ¶1mR� SURYH�·�� ¶1mR�
WRTXH�·? 22 Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em 
mandamentos e ensinos humanos. 23 Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com 
sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor 
algum para refrear os impulsos da carneµ (NVI). 
III. AS CARACTERÍSTICAS OU MARCAS DA RELIGIOSIDADE DIVINA  
1. BUSCA APENAS RECONHECIMENTO E GLÓRIA DIVINA: 
o Jesus ensinou que o discípulo verdadeiro e fiel não se exalta buscando o louvor humano, 

mas humilha-se. 
� Mateus 23.12. 

Mateus 23.12 ´Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que 
a si mesmo se humilhar será exaltadoµ (NVI).  

� Estas palavras de Jesus deveriam ser lembradas constantemente. 
� E em Lucas 18 Jesus exemplificou como este princípio funciona na prática. 

9 Lucas 18.9-14. 
Lucas 18.9 ´A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus 
contou esta parábola: 10 ¶Dois homens subiram ao templo para orar; um era fariseu e o outro, 
publicano. 11 O fariseu, em pp��RUDYD�QR�tQWLPR��¶'HXV��HX�WH�DJUDGHoR�SRUTXH�QmR�VRX�FRPR�
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os outros homens: ladrões, corruptos, adúlteros; nem mesmo como este publicano. 12 Jejuo 
duas vezes por semana e dou o dt]LPR�GH�WXGR�TXDQWR�JDQKR·��13 Mas o publicano ficou à 
GLVWkQFLD�� (OH� QHP� RXVDYD� ROKDU� SDUD� R� FpX�� PDV� EDWHQGR� QR� SHLWR�� GL]LD�� ¶'HXV�� WHP�
PLVHULFyUGLD�GH�PLP��TXH�VRX�SHFDGRU·��14 Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi 
para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha 
será exaltado·µ (NVI).  

� Jesus neste texto nos ensina sobre a necessidade de não confiar em sua própria justiça 
e nem nos exaltarmos diante dos homens. 
9 O fariseu da parábola achava-se melhor e superior aos outros. 
9 Inferiorizando os outros, louvando a si mesmo e atribuindo culpa aos outros. 
9 Mas, o resultado que cada um conseguiu por meio de sua atitude, mostra qual 

atitude devemos escolher. 
� Mateus 6.3-4,6,17-18. 

Mateus 6.3 ´Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está 
fazendo a direita, 4 de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o 
que é feito em segredo, o recompensará. 6 Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche 
a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o 
recompensará. 17 Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, 18 para que não 
pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu 
Pai, que vê no secreto, o recompensaráµ (NVI).  
o Os atos religiosos que agradam a Deus são aqueles que não são feitos para o recebimento 

dos elogios ou aplausos dos homens, mas o que são feitos em secreto. 
� O que fizermos de bom, ou em nome da fé, ninguém precisa saber, só Deus, que sabe 

de todas as coisas. 
2. PRINCIPALMENTE INTERIOR: 
o Valoriza as atitudes, o coração. 
o Se tentarmos nos defender de Satanás com armas externas não teremos sucesso.  
o Deus quer que cresçamos por dentro para termos poder e eficácia contra os desejos do 

mundo. 
o Ilustração: O fazendeiro e a plantação. 

� Ele precisa arar a terra, escolher uma boa semente, plantar na época certa e do modo 
certo, ele precisa adubar, ele precisa irrigar a terra. 

� Mas ele pode fazer aquela planta crescer? Não, ele não pode. 
� O crescimento vem de Deus, e não da estratégia ou esforço humano. 
� Mesmo fazendo as coisas do modo certo e no tempo certo, ele ainda depende de 

Deus, para obter uma boa colheita. 
� Se algum tipo de fenômeno da natureza acontecer, frio demais, calor demais, algum 

tipo de praga, etc., aquela semente não irá produzir o fruto esperado. Se Deus não 
abençoar não haverá boa colheita. 

� O crescimento espiritual, igualmente, vem de Deus. 
� Eu posso estudar a bíblia, reunir assiduamente, etc., mas se não amar a Deus e Sua 

palavra, não mudarei.  
� Tenho que me concentrar no interior. 

o A verdadeira fonte de espiritualidade é o coração humano, não seu exterior.  
� -HVXV�GLVVH�TXH�´p�GR�FRUDomR�TXH�SURFHGHP�RV�PDXV�SHQVDPHQWRV��DV� LPRUDOLGDGHV�

sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a 
devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insHQVDWH]µ��0DUFRV�����-23). 

o Deus agrada-se mais das atitudes do que qualquer outra coisa. 
o Tiago 1.26-27. 
Tiago 1.26 ´Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua 
religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. 27 Para Deus, o Pai, a religião pura 
e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as 
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coisas más deste mundoµ (NTLH).  

� De que adianta uma pessoa ter uma aparência religiosa, usar vestes religiosas, 
participar de atividades religiosas regularmente, se não refreia a sua língua, se não 
cuida dos órfãos e das viúvas, e se deixa corromper pelo mundo. 

� Neste caso, a bíblia diz, a sua religião não tem valor algum. 
o Deus espera ver em cada pessoa que se diz dele, as mesmas atitudes que houve na vida 

de Jesus. 
� I João 2.3-6. 

1 João 2.3 ´Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o 
conhecemos. 4 Se algupP�GL]��´(X�R�FRQKHoRµ��PDV�QmR�REHGHFH�DRV�VHXV�PDQGDPHQWRV��p�
mentiroso, e não há verdade nele. 5 Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, 
sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de 
que estamos vivendo unidos com Deus: 6 Quem diz que vive unido com Deus deve viver 
como Jesus Cristo viveuµ (NTLH).  

� Isto é o que Deus deseja de cada pessoa que se diz cristã ² ´viver como Jesus viveuµ� 
o A santidade vem pelo Espírito Santo. 

� É algo que começa no interior e transborda para o exterior. 
� Não é por seguir regras e tradições dos homens que obtemos a santidade, mas por nos 

encher do espírito. 
� Gálatas diz que certas atitudes e comportamentos cristãos são frutos (vêm) do Espírito 

Santo. 
� Gálatas 5.22-23. 

Gálatas 5.22 ´Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 
delicadeza, a bondade, a fidelidade, 23 a humildade e o domínio próprio. E contra essas 
coisas não existe leiµ (NTLH).  

9 Se desejo possuir tais atitudes, só conseguirei através do Espírito Santo de Deus, 
dedicando-me à devoção e deixando-me encher do Espírito. 

o A verdadeira credencial de cristão autêntico: 
� Não é a quantidade de atividades religiosas em que se participa semanalmente, 

apesar de entendermos a necessidade destas atividades. 
� Não é a bíblia que se carrega constantemente. 
� Não é a quantidade de oração que se pratica, apesar da oração também ser 

necessária. 
o Mas, o que dá a palavra final, também não é o traje ou vestes, nem o fato de uma pessoa 

não poder jogar xadrez ou futebol ou outro tipo de jogo. 
� O que dá a palavra final é a semelhança com Jesus. 

3. É BASEADA EM AMOR: 
o A verdadeira religiosidade, a religiosidade divina é baseada em amor. 
o Jesus disse que toda a Lei e os profetas se resumem a dois mandamentos ² Mateus 22.35-

40. 
Mateus 22����´E um deles, que era mestre da Lei, querendo conseguir alguma prova contra 
Jesus, perguntou: 36 Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da Lei? 37 
Jesus respondeu: ¶Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com 
toda a mente. 38 Este é o maior mandamento e o mais importante. 39 E o segundo mais 
importante é parecido com o primeiro: Ame os outros como você ama a você mesmo. 40 
Toda a Lei de Moisés e os ensinamentos dos Profetas se baseiam nesses dois mandamentos·µ 
(NTLH).  

� Jesus disse que há mandamentos superiores a outros, que inclusive, incluem ou 
abrangem vários outros. 

� Todos têm sua importância, mas há aquele que quando obedecido incluem ou 
´FREUHPµ�todos os demais. 
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� Em Romanos o apóstolo Paulo fala sobre isto de uma forma até mais clara ² Romanos 

13.8-10. 
Romanos 13���´Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é 
a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. 9 Os seguintes 
mandamentos: ¶Não cometa adultério, nãR�PDWH�� QmR� URXEH�� QmR� FRELFH·�� esses e ainda 
outros mais são resumidos num mandamento só: ¶Ame os outros como você ama a você 
mesmo·� 10 Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a leiµ 
(NTLH).  
o O que Deus requer de seus seguidores é amor a Ele acima de todas as coisas e amor ao 

próximo. 
o O que Deus requer, mais do que VDFULItFLRV�HP�QRPH�GD�´UHOLJLmRµ��PDis do que a pessoa 

maltratar a seu corpo, é o uso da misericórdia para com o próximo. 
� Jesus disse isto, numa ocasião em que os fariseus se queixaram dele porque ele comia 

com publicanos e pecadores, e os fariseus (a palDYUD� ´IDULVHXµ� p� XPD� SDODYUD� TXH�
VLJQLILFD�´VHSDUDWLVWDµ��VH�VHSDUDYDP�GDV�SHVVRDV�TXH�MXOJDYDP�SHFDGRUDV� 

� Os fariseus se julgavam melhor que os pecadores, ou superiores aos pecadores. E como 
Jesus relacionava-se com os pecadores, Jesus foi criticado. 

� Mateus 9.10-13. 
Mateus 9.10 ´Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos 
cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com 
Jesus e os seus discípulos. 11 Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos disctSXORV��¶Por que é 
que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má 
fama?· 12 Jesus ouviu a pergunta e respondeu: ¶Os que têm saúde não precisam de médico, 
mas sim os doentes. 13 Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras 
6DJUDGDV�� ¶Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de 
animais·� Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons·µ (NTLH).  

9 Jesus citou uma passagem de Oséias, onde Deus diz que é mais importante ser 
misericordioso do que oferecer sacrifícios. 

9 Na ocasião em que Oséias disse estas palavras, o povo achava que levar um animal 
no altar e sacrificar em adoração a Deus era o que mais agradava a Deus, e Deus 
GLVVH��´1mR��2�TXH�PDLV�PH�DJUDGD�p�ver vocês tratando uns aos outros da maneira 
FRPR�GHYHP�WUDWDUµ� 

o Há coisas que são mais importantes que outras, isto é claro na bíblia. 
o E não devemos inverter a ordem de importância destas coisas. 
o $LQGD�TXH�HX�IDoD�PXLWDV�´ERDVµ�REUDV��GH�QDGD�VHUi�YiOLGR�se minha principal motivação 

não for o amor ² I Coríntios 13.1-3. 
1 Coríntios 13.1 ´Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas, 
se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho 
de um sino. 2 Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, 
entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, 
mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. 3 Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo 
entregar o meu corpo para ser queimado, mas, se eu não tivesse amor, isso não me 
adiantaria nadaµ (NTLH).  

� Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito na vida cristã? 
� O que estamos buscando por meio da expressão de nossa fé? A glória de Deus ou a 

glória dos homens? 
� A motivação para o que eu faço em nome da fé precisa ser o amor. O amor a Deus, 

acima de tudo, e o amor ao próximo. 
CONCLUSÃO: 
o Cada um de nós deve se autoanalisar, para verificar se está ou não praticando uma 

espécie de farisaísmo naquilo que pensa ser expressão de religiosidade, e também se está 
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ou não seguindo regras e preceitos humanos que não estão na bíblia e nem nos faz 
melhores diante de Deus. 

o Lembre-se, precisamos não apenas mudar nossos hábitos e praticas exteriores, mas 
também, e principalmente, o nosso coração. 
� Mudar os hábitos e práticas exteriores, sem mudar as atitudes do coração é inútil. 

o Deus não se alegra, não se satisfaz, não aceita alguém, só porque a pessoa é religiosa e 
faz boas obras. 
� Jesus disse isto desta forma ² Veja Mateus 7.21-23. 

Mateus 7.21 ´Não p�WRGD�SHVVRD�TXH�PH�FKDPD�GH�¶6HQKRU��6HQKRU· que entrará no Reino do 
Céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. 22 Quando aquele dia 
chegar, muitas pessoas vão me GL]HU��¶Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a 
mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônLRV� H� IL]HPRV�PXLWRV�PLODJUHV�·� 23 
Então eu dirHL� FODUDPHQWH� D� HVVDV� SHVVRDV�� ¶Eu nunca conheci vocês! Afastem-se de mim, 
vocês que só fazem o mal!·µ (NTLH).  

� Por favor, tome todo o cuidado, e todas as providências para não ouvir tais palavras de 
Jesus! 

� Deus não aceitará uma pessoa pelo simples fato dela ser uma religiosa. É necessário 
´ID]HU�D�YRQWDGH�GR�3DLµ��(VWD�p�a religião divina, como vimos nesta lição. 

� Busquemos a glória e reconhecimento que vem de Deus. Seus louvores e aprovação. 
� E que nossas vidas sejam marcadas por humildade e submissão à Palavra de Deus, 

VHPSUH�´GHL[DQGR�D�EtEOLD�IDODUµ� 
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´JESUS CRISTO ² O FILHO DE DEUSµ 

 
INTRODUÇÃO: 
o Em função do grande número de provas históricas, não há dúvidas sobre a existência de 

um homem chamado Jesus. 
� Por exemplo: 

9 Qual a data de hoje? 
9 Como definimos os anos? Com base em que evento histórico? 
9 Quando os homens decidiram escolher um evento na história humana para basear 

a contagem dos anos (no mundo ocidental, e em muitos países no mundo 
oriental), que evento eles escolheram? 

 
                               (AC)               Ano 0 (DC)       2019 

 
Início do Mundo           O Nascimento de Cristo    Fim do Mundo 

 
� O nascimento de Jesus foi tomado por base para a datação da história. 
� Hoje nós estamos no ano de 2019 '&��TXH�TXHU�GL]HU�´GHSRLV�GH�&ULVWRµ�� 

o Não se pode evitar uma referência a Cristo de qualquer natureza.  
� Até mesmo uma pessoa que não queira referir-se a Cristo, não pode deixar de fazê-lo. 

Pois, ao mencionar o ano, está fazendo de uma forma indireta uma menção a Cristo. 
o A questão que se discute no mundo de hoje, não é se existiu ou não um homem 

chamado Jesus. Isto já está mais do que provado. 
� Mas é a respeito da identidade dele ² quem ele era? 

o Já no primeiro século muitos tinham opiniões diferentes a respeito daquele homem 
chamado Jesus Cristo ² Mateus 16.13-14. 

Mateus 16����´Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesaréia de Filipe. Ali 
perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? 14 Eles responderam: 
Alguns dizem que o senhor é João Batista; outros, que é Elias; e outros, que é Jeremias ou 
algum outro profetaµ�(Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  

� Depois de ouvir sobre o conceito variado que o povo tinha a seu respeito, Jesus voltou 
a pergunta para seus discípulos ² v. 15. 

0DWHXV�������´·E vocês"�4XHP�YRFrV�GL]HP�TXH�HX�VRX"·��perguntou Jesusµ (NTLH).  
� E a pergunta que Jesus fez para seus discípulos aqui neste texto, eu faço para você 

também ² ´4XHP p�-HVXV�SDUD�YRFr"µ� 
o Alguns o consideram como: 

� Um grande idealista; 
� Outros como um profeta ou líder espiritual semelhante a tantos outros que já existiram. 

9 &RORFDQGR��DVVLP��-HVXV�QR�PHVPR�QtYHO�GH�´0DRPpµ��´%XGDµ��HWF� 
� E ainda outros, apenas como um importante personagem histórico ² nada mais do 

que isto. 

 



 2 
o Um fato apresentado na bíblia, e que eu quero compartilhar com você, é que todos 

precisam tomar uma posição com relação a Ele. Fazer uma decisão sobre quem ele 
realmente é e significa para nós. 
� E esta posição terá grandes e sérias implicações nessa vida e no porvir. 
� Não há como se omitir. 

9 Jesus veio ao mundo. 
9 Seus ensinos colocam a humanidade diante da necessidade de responder a ele. 
9 Ou aceitamos e recebemos os benefícios, ou rejeitamos e sofremos as 

consequências. 
9 Os ensinos de Jesus não permitem uma ´coluna do meioµ�² do tipo não aceito e 

nem rejeito 
� Não há possibilidade de uma posição neutra ² Veja Lucas 11.23. 

Lucas 11����´Quem não é a meu favor é contra mim; e quem não me ajuda a ajuntar está 
espalhandoµ (NTLH).  

9 Não existe meio termo, é sim ou não. 
9 Ou estamos com Jesus, cremos nele, seguimos seus ensinos, aceitamos o que ele 

falou sobre ele mesmo, ou estamos do outro lado, contra Jesus. 
9 O fato de eu não crer, ou o fato de eu não obedecer a Jesus já me coloca do 

lado oposto. 
9 ´4XHP�FRPLJR�QmR�DMXQWD��HVSDOKDµ��´4XHP�QmR�HVWi�FRPLJR��HVWi�FRQWUD�PLPµ� 

o Quem é Jesus realmente? 
o A nossa atitude para com Jesus e seus ensinos depende do conceito que temos a Seu 

respeito. 
� Se Jesus é para mim aquele que ele próprio disse que era, eu irei ouvi-lo, irei segui-lo, 

irei procurar conhecer a sua vontade para minha vida. 
o E Jesus fez declarações ousadas e fantásticas sobre si mesmo.  

� Não leremos estes textos, mas você pode anotar para conferir em casa. 
9 Ele disse que existia antes de Abraão ² João 8.58. 
9 Ele disse que estava com Deus antes do mundo existir ² João 17.5,24. 
9 Ele também disse que descera dos céus ² João 6.38. 
9 Ele disse que tinha toda a autoridade no céu e na terra ² Mateus 28.18. 
9 E ele falou com todas as letras que ele era o Cristo, o Filho do Deus Bendito ² 

Marcos 14.61-62. 
� Sabe o que isto significa? 
� Isto significa que ou Jesus é exatamente quem ele disse que era, ou ele só pode ser 

um falsário, um enganador. 
9 1LQJXpP�SRGH�GL]HU�� ´(X�DGPLUR� -HVXV��PDV� QmR acredito que ele era quem ele 

GLVVH�VHUµ�� 
9 Então, se Jesus não era quem ele disse ser, ele mentiu. E se ele mentiu, a pessoa 

está admirando um mentiroso. 
� Muitos que negam a divindade e a supremacia de Jesus, falam dele apenas como 

um bom homem. 
� Mas, mais uma vez, se ele não era quem ele declarava ser, então ele não pode ser 

um bom homem. Ele era uma fraude. 
9 Ou ele é quem ele disse ser, ou ele é um mentiroso, uma fraude. 

� Precisamos entender isto. 
o As reivindicações que Jesus fez a seu respeito, sobre sua própria identidade não nos 

deixam outra escolha. 
o Vamos ver nesta lição quem era de fato Jesus? 

� Jesus é verdadeiro ou é enganador? 
� Tudo o que ele diz a seu respeito é verdade? 
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� Ele é digno de confiança? 
� Será que ele é o Cristo o Filho de Deus, ou ele era um fanático que viveu e andou na 

palestina do 1o século? 
I - ELE FOI UM HOMEM COMUM, MAS EXTREMAMENTE INCOMUM: 
o Primeiro vamos notar que Jesus foi um homem comum. 

� Como eu e você ele esteve sujeito às mesmas necessidades, sentimentos e fraquezas 
que são próprias deste corpo. 

A) No aspecto físico, Jesus, foi um homem como qualquer outro ² Filipenses 2.5-8. 
Filipenses 2.5 ´Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, 6 que, embora sendo Deus, 
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; 7 mas esvaziou-se a 
si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 8 E, sendo encontrado em 
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz!µ 
(Nova Versão Internacional). 
o O texto diz ² ele era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se semelhante aos 

homens, e foi encontrado em forma humana. 
� Jesus tornou-se homem como qualquer outro. 

o Esta doutrina no 1o século era extremamente importante, porque alguns estavam 
argumentando, que o homem não podia não pecar, a matéria é essencialmente má. 
� $�LGHLD�HUD�D�VHJXLQWH��´Jesus não pecou porque ele não era homem. Ele não tinha 

corpo como nós temos. Por isso que não pecou, porque se tivesse corpo, ele 
pecariaµ. 

� Era mais ou menos esta ideia que estava sendo difundida, ou divulgada no 1o século. 
� Por isso os apóstolos defenderam firmemente o fato de que Jesus foi homem, ele veio 

em carne. 
I João 4.2-3. 
1 João 4.2 ´É assim que vocês poderão saber se, de fato, o espírito é de Deus: quem afirma 
que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. 3 Mas quem 
nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus; o que ele tem é o espírito do 
Inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundoµ 
(NTLH).  

� v. 3 ² ´(�DJRUD��QDTXHOD�pSRFD��Mi�HVWi�QR�PXQGRµ� 
o Jesus veio em carne. Ele era um homem como qualquer outro. E vários textos bíblicos nos 

mostram isto. 
o Por exemplo: 

� Ele cansou-se (João 4.6). 
9 Próximo ao meio dia Jesus cansado da viagem, sentou-se perto do poço de Jacó. 

� Ele teve fome (Mateus 4.2). 
9 No episódio da tentação no deserto, o texto diz que Jesus teve fome. 

� Sede (João 19.28). 
9 1D�FUX]�-HVXV�GLVVH��´7HQKR�VHGHµ� 

� Ele sentiu-se angustiado (Lucas 22.41-44). 
9 Prestes ao seu martírio ele sentiu angústia. 
9 Será que sentiria tal angústia se não fosse passar por dor física extrema na ocasião 

de sua morte? 
� Etc. 

o Seu suor era verdadeiro, suas lágrimas também, seu sangue real. 
� Se você tivesse a oportunidade de tocar neles, os sentiria com o seu tato. 

o Seu corpo, sua carne, sua estrutura física eram como os nossos. 
B) A bíblia diz que Jesus passou pelos sofrimentos e tentações comuns aos homens ² 

Hebreus 4.15. 
Hebreus 4.15 ´O nosso Grande Sacerdote não é como aqueles que não são capazes de 
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compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um Grande Sacerdote que foi 
tentado do mesmo modo que nós, mas não pecouµ (NTLH).  
o É isso que a bíblia diz, Jesus passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. 
o Ele não viveu entre os homens como um espírito não encarnado, Jesus tornou-se carne, 

ele encarnou-VH��p�D�GHILQLomR�GR�WHUPR�´HQFDUQDomRµ�² tornou-se carne). 
C) As suas realizações, extremamente incomuns, a exemplo das curas e milagres que 

realizou, testificam a respeito dele. 
o Mesmo sendo um homem comum, ele foi extremamente incomum. 
o Só Jesus pôde ser um homem comum e ao mesmo tempo extremamente incomum. 

1. Jesus curou um cego de nascença. 
9 Até o próprio cego curado, quando estava sendo interrogado pelos judeus disse: 

´1mR�VH�RXYH�IDODU�GH�DOJXpP�TXH�SRVVD�FXUDU�FHJRV�GH�QDVFHQoDµ� 
9 João 9.1, 6-7, 32,33. 

João 9.1 ´Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cegoµ.  
9 Isto quer dizer que aquele homem nunca havia visto nada. Nunca! 

-RmR�����´Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, 
passou a lama nos olhos do cego 7 e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé (este nome 
TXHU�GL]HU�¶$TXHOH�TXH�)RL�(QYLDGR·). O cego foi, lavou o rosto e voltou vendoµ.  
-RmR������´Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um 
cego de nascença. 33 Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer 
nadaµ (NTLH).  

2. Jesus curou o filho do oficial ² João 4.46-53. 
João 4����´Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em 
vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. 47 Quando ele 
ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe 
que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. 48 Disse-lhe Jesus: ¶Se vocês não 
virem siQDLV�H�PDUDYLOKDV��QXQFD�FUHUmR·. 49 2�RILFLDO�GR�UHL�GLVVH��¶Senhor, vem, antes que o 
PHX� ILOKR� PRUUD·. 50 -HVXV� UHVSRQGHX�� ¶Pode ir. O seu filho continuará vivo·. O homem 
confiou na palavra de Jesus e partiu. 51 Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao 
seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. 52 Quando perguntou a que horas 
o seu filho tinha PHOKRUDGR�� HOHV� OKH� GLVVHUDP�� ¶A febre o deixou ontem, à uma hora da 
WDUGH·. 53 Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe 
GLVVHUD��¶2�VHX�ILOKR�FRQWLQXDUi�YLYR·. Assim, creram ele e todos os de sua casaµ (NVI).  

9 E veja alguns detalhes deste ato maravilhoso realizado por Jesus. 
9 O homem foi a Jesus pedindo que viesse com ele à sua casa para curar o seu filho. 
9 Mas, Jesus disse vá, seu filho vive. 
9 O homem foi e antes de chegar seus servos vieram avisá-lo que seu filho estava 

bem. 
9 Ele perguntou a que horas ele havia ficado bom. E quando seus servos falaram o 

horário, ele reconheceu que havia sido exatamente aquela hora em que Jesus 
havia dito a ele vá seu filho vive. 

9 Sem ver o rapaz, sem tocar no rapaz, à distância, Jesus devolveu a saúde e a vida 
àquele jovem. 

o A doença não representava qualquer dificuldade para Jesus. Ele tinha poder sobre a 
doença. 

o A distancia ou espaço também não limitava Jesus, como limita qualquer um de nós. 
3. Jesus ressuscitou Lázaro. 

9 Um morto que já estava há quatro dias no Hades (lugar dos mortos). 
9 E a realização deste milagre era algo tamanho que as irmãs de Lázaro diziam: 

´0DV�6HQKRU��HOH� Mi�HVWi�PRUWR�há TXDWUR�GLDVµ��RX�VHMD��´&RPR�LUi�UHVVXVFLWi-OR"µ��
´e�DOJR�DFLPD�GH�WRGDV�DV�SRVVLELOLGDGHVµ� 
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9 (�-HVXV�GL]LD�� ´6RPHQWH�FUHLDµ��RX�QDV�SDODYUDV�GHOH��´6H�FUHUHV�verá a glória de 

'HXVµ� 
9 João 11.21-25, 36-44. 

João 11.21 ´(QWmR�0DUWD�GLVVH�D� -HVXV�� Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria 
morrido! 22 Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o senhor pedir a ele. 23 
O seu irmão vai ressuscitar! disse Jesus. 24 Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no 
último dia! 25 Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda 
que morra, viveráµ�  
João 11.36 ´(QWmR�DV� SHVVRDV� GLVVHUDP��Vejam como ele amava Lázaro! 37 Mas algumas 
delas disseram: Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que 
Lázaro não morresse? 38 Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era 
uma gruta com uma pedra colocada na entrada, 39 e ordenou: Tirem a pedra! Marta, a 
irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi 
sepultado! 40 Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação 
do poder glorioso de Deus? 41 Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu 
te agradeço porque me ouviste. 42 Eu sei que sempre me ouves; mas eu estou dizendo isso 
por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. 43 
Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora! 44 E o morto saiu. Os seus pés e as suas 
mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. 
Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele váµ (NTLH).  

9 v. 24, 37, 39 ² Nem podiam imaginar o que Jesus estava para fazer. 
9 Que ato maravilhoso, surpreendente, incomparável, Jesus realizou ao ressuscitar 

um morto que já estava naquela condição há quatro dias. 
o A morte não representava qualquer dificuldade para Jesus. Ele tinha poder sobre a 

morte. 
4. Jesus acabou com uma tempestade.  

9 Milagres maravilhosos que deixaram seus discípulos muito admirados, perguntando 
´TXHP�p�HVWH�KRPHP"µ��TXH�ID]�FRLVDV�VREUHPDQHLUD�PDUDYLOKRVDV� 

9 Ele não tinha poder apenas sobre a doença, sobre a morte, mas também tinha 
poder sobre a natureza. 

9 Marcos 4.35-41. 
Marcos 4.35 ´Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para 
o outro lado. 36 Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros 
barcos também o acompanhavam. 37 Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se 
lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. 38 Jesus estava na 
popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e 
clamaram: Mestre, não te importas que morramos? 39 Ele se levantou, repreendeu o vento 
e disse ao mar: Aquiete-se! Acalme-se! O vento se aquietou, e fez-se completa bonança. 40 
Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm 
fé? 41 Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o 
vento e o mar lhe obedecem"µ (NVI). 

9 O texto bíblico diz que se fez completa bonança, e não que houve uma melhora 
no estado do tempo. 

9 Apenas com palavras todo aquele temporal tornou-se bonança ² calmaria do mar 
com vento brando e água tranquila. 

9 Os discípulos ficaram apavorados. E perguntavam entre si: "Quem é este que até o 
vento e o mar lhe obedecem?". 

9 ´&RPR� p� SRVVtYHO� DOJXpP� TXH� p� GH� FDUQH� H� RVVR� FRPR� QyV� VRPRV�� TXH� GRUPH�
como dormimos, que come como comemos, que tem as mesmas necessidades 
ItVLFDV�TXH�QyV�WHPRV��DSHQDV�FRP�SDODYUDV�UHDOL]DU�LVWR"µ� 
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9 Elas sabiam pelas palavras de Davi, no Velho Testamento, que só Deus tinha tal 

capacidade ² Salmo 65.7 ´Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de 
suas ondas, e o tumulto das nao}HVµ�(NVI).  

9 (OH� QmR� SUHFLVRX� UHDOL]DU� QHQKXP� WLSR� GH� ULWXDO�� ID]HU� QHQKXP� WLSR� GH� ´SRUomRµ��
apenas com palavras todo aquele temporal tornou-se bonança. 

9 Imagine se você testemunhasse uma cena dessas, como reagiria? Certamente, 
estaria como os discípulos, admirado, espantado, surpreso, e como a bíblia diz, até 
apavorado. 

9 É maravilha demais para homens como nós e como os discípulos. 
9 Esse é Jesus. Um homem que apesar de ser comum em sua estrutura física, era 

extremamente incomum em suas realizações. 
o Os fenômenos da natureza, ou a força da natureza, não representavam qualquer 

dificuldade para Jesus. Ele tinha o poder sobre a natureza. 
o Jesus disse em João 15.24 o seguinte: 
João 15.24 ´Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não 
seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Paiµ (NVI).  

� Jesus fez neste mundo obras que ninguém mais fez. 
� Nem no passado anterior a Jesus, nem em nosso passado, nem em nosso presente, 

nem será feito no futuro. 
� Nem com todo o avanço científico e tecnológico, ninguém pode quebrar as leis 

naturais criadas por Deus. Jesus pôde, pelo seu grande poder. 
� Mas adiante teremos uma lição onde estudaremos os milagres. E ao definirmos o 

milagre, compreenderemos o grande poder sobrenatural envolvido em realizações 
milagrosas, que não pode ter outra fonte, a não ser Deus. 

� Jesus pode, Deus pode, quebrar suas próprias leis. Mas, somente eles e ninguém mais. 
D) Qual o propósito de suas realizações milagrosas? 
1. Mateus 11.2-6. 
Mateus 11��� ´João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, 
mandou que alguns dos seus discípulos 3 fossem perguntar a ele: O senhor é aquele que ia 
chegar ou devemos esperar outro? 4 Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que 
vocês estão ouvindo e vendo. 5 Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os 
leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o 
evangelho. 6 E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim!µ (NTLH).  

� -HVXV�QmR�UHVSRQGHX�j�SHUJXQWD�GH�-RmR�FRP�XP�VLPSOHV�´VLPµ�RX�´QmRµ� 
� Ele respondeu apontando para as evidências. 
� Essa era a finalidade destas realizações de Jesus ² evidenciar quem ele era, apontar a 

verdadeira identidade de Jesus. 
� Ele era um homem comum, mas extremamente incomum. 
� Quem, se não o verdadeiro Messias enviado por Deus, poderia realizar todas estas 

coisas? 
� Usando o bom senso, Nicodemos e outros, chegaram muito perto desta conclusão. 

2. João 3.2. 
JoãR�����´Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o senhor é um mestre 
que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com eleµ 
(NTLH).  

� $�FRQFOXVmR�GH�1LFRGHPRV�IRL��´1LQJXpP�SRGH�ID]HU�HVWDV�FRLVDV��QLQJXpPµ� 
� A menos que Deus esteja com ele. 

3. João 20.30,31. 
JoãR� ������ ´Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos 
neste livro. 31 Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho 
de Deus. E para que, crendo, tenham vida por meio deleµ (NTLH).  
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� Jesus não fez apenas estes que João registrou, ele fez muitos outros. 
� Mas João diz por que registrou estes. 

4. Quem é Jesus? 
� Ele não pode ser um profeta ou líder espiritual apenas como tantos outros. 

9 Não pode porque nenhum outro fez o que ele fez. 
� Nenhum outro marcou a história como Jesus marcou. 
� Quem é Jesus?  

5. -RmR�UHVSRQGH��´(OH�p�R�&ULVWR��R�ILOKR�GR�'HXV�YLYRµ� 
II - ELE TEVE UMA VIDA E ATITUDES INÉDITAS (OU JAMAIS VISTAS)1: 
o As suas atitudes, extremamente incomuns, também o tornaram o mais admirável de 

todos os considerados grandes homens da história. 
A) Jesus foi humilde: 
o Em todo o Seu relacionamento com Deus e com outras pessoas, Ele foi a melhor 

demonstração viva de humildade. 
� Não foi pretensioso ou arrogante, não foi egoísta e nem tinha qualquer preconceito. 
� Relacionava-se com os miseráveis de sua época e se associava com trabalhadores 

comuns e pescadores. 
o Seu nascimento numa família simples e em circunstâncias ainda mais simples nos mostra 

isto. 
� José e Maria estavam indo alistar-se quando Jesus nasceu em Belém da Judéia. 
� E não havia lugar na hospedaria. E o dono da hospedaria cedeu a José e Maria um 

lugar no estábulo. 
9 Onde os animais eram colocados 
9 Imagine o cheiro daquele lugar com fezes e urina de animais. 

� Um lugar extremamente simples. 
� E ali Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. 

9 Nós não identificamos mais o objeto por esta palavra ² manjedoura. 
9 Era um coxo onde se colocava a palha ou feno para o animal comer. Manjedoura 

era aquele recipiente onde se colocava comida para os animais. 
9 Jesus foi colocado ali. Que coisa! 

� Jesus podia nascer em circunstâncias diferentes? 
9 Podia nascer como filho de uma pessoa de posses, ou como filho de uma pessoa 

GH�LQIOXrQFLD"�3RGLD�QDVFHU�H�VHU�FRORFDGR�HP�´EHUoR�GH�RXURµ"� 
9 Podia. 
9 Não foi acidente. 
9 Foi proposital. 

� Profecias falam sobre a humildade do Rei Jesus, e em 2 Coríntios 8.9 nos indica que 
isto foi de fato proposital. 

2 Coríntios 8.9 ´Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, 
se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem 
ricosµ (NVI).  

9  ´6HQGR�ULFR�VH�IH]�SREUHµ�² ele se fez pobre, ele se sujeitou àquela situação. 
o Humilhou-se perante todos assumindo a posição de servo. 

� Entre seus discípulos ele assumiu a posição de servo. 
� Lucas 22.27. 

Lucas 22.27 ´Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o 
que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como 
aquele que serveµ (NTLH).  

� Em outra ocasião, Jesus lavou os pés dos discípulos ² João 13.5-14. 

                                                      
1 Baseado em ´$�9LGD�GH�Cristoµ�GH�-RH�0FNLQQH\��5HFLIH� 
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9 A cena foi muito constrangedora para os discípulos, porque viram Jesus, o todo 

poderoso Senhor, com a bacia nas mãos, com a toalha cingindo seu corpo e 
lavando aqueles pés sujos e fedorentos. 

9 Naquela época não havia calçados fechados, e não havia calçamento nas ruas, 
além de também haver muitos animais de carga circulando o tempo todo. Por isso, 
as ruas eram sujas ² poeira, fezes de animais, etc. 

9 Os pés sujavam-se com muita facilidade, por isso era necessário lavar os pés ao 
entrar em casa e antes das refeições. 

9 E Jesus, ele próprio, lavou os pés dos discípulos. 
9 3HGUR�FKHJRX�D�UHVLVWLU�GL]HQGR��´6HQKRU��WX�PH�ODYDV�RV�SpV"µ��´9DL� ODYDU�RV�PHXV�

SpV"µ�� Pedro GLVVH�� ´1mR�� QXQFD� ODYDUiV� RV�PHXV� SpVµ�� &RPR� VH� 3HGUR� HVWLYHVVH�
GL]HQGR��´(VWi�HUUDGR�6HQKRUµ��´2�6HQKRU�p�R�UHL�H�QyV�HVWDPRV�WH�VHJXLQGR��7X�pV�R�
Messias, irás assumir a posição de líder nacional, quem lava os pés são os servos, 
VmR�RV�DVVLVWHQWHV�� VRX�HX��HX� ODYRµ�� 7DOYH]� IRVVH�HVWD�D� ideia de Pedro, mas Jesus 
GLVVH��´1mR��HX�YRX�ODYDU�RV�SpVµ� 

9 (� -HVXV�GHSRLV�GLVVH�� ´9RFrV�PH�FKDPDP�R�0HVWUH�H�R� 6HQKRU�H�HX� VRX�� (� VH�HX�
VHQGR�R�0HVWUH�H�6HQKRU�YRV�ODYHL�RV�SpV��YRFrV�GHYHP�ODYDU�RV�SpV�XQV�GRV�RXWURVµ� 

9 Que grande exemplo de humildade nos deixou Jesus! 
� Quando Jesus entrou em Jerusalém para ser aclamado como Rei em Mateus 21, o 

texto diz que Jesus entrou, cumprindo a profecia, sentado num jumentinho, cria de 
animal de carga. 
9 Mateus 21.4-5. 

Mateus 21.4 ´Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ��¶'LJDP�j�
cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num 
MXPHQWLQKR��FULD�GH�MXPHQWD·µ (NVI).  

9 (�DVVLP�-HVXV�HQWURX�HP�-HUXVDOpP�H�DV�SHVVRDV�JULWDYDP��´+RVDQD�DR�TXH�YHP�HP�
QRPH�GR�6HQKRU�µ� 

9 Entrou montado num jumentinho. Não é um animal de porte real. Não é um animal 
próprio para carregar reis, mas para carregar carga. 

� Ilustração: 
9 $OH[DQGUH�´R�*UDQGHµ��FHUWD�IHLWD�HQWURX�QD�tQGLD�H[LELQGR�VHX�SRGHULR�PLOLWDU�H�VXD�

grandeza. Quando entrou na Índia a procissão era tremenda ² centenas de 
elefantes pintados de branco iam adiante dele, após os elefantes centenas de 
cavaleiros sentados em seus cavalos brancos, de costas para a cabeça do 
cavalo, para não ficarem de costas para Alexandre, depois vários leões, e depois 
Alexandre em seu carro de marfim gritando para todos, já conquistei o mundo e 
agora vou conquistar os céus. 

� Jesus viveu de uma forma muito simples. 
� A simplicidade e humildade de Jesus se tornam mais extraordinárias quando 

lembramos que foi Ele quem criou o universo.  
� Por direito de criação e por herança tudo pertence a Ele. 
� Mas quando Jesus entrou em Jerusalém para ser coroado como Rei dos judeus e 

messias que ia salvar o povo, escolheu entrar montado em um jumento, um 
jumentinho, cria de animal de carga. 

� 2�PHQFLRQDGR� $OH[DQGUH� ´R� *UDQGHµ� PRUUHX� DRV� ��� DQRV� H� KRMH� QmR� p� GRQR� GH�
nada. O Rei humilde, que entrou na cidade sentado num jumento, também morreu 
aos 33 anos e ainda é o dono de tudo. 

� Esse é Jesus Cristo, tamanha simplicidade, tamanha humildade, que não lhe tirou a 
grandeza, que não lhe tirou o poder. 

B) Jesus era compassivo:  
o Jesus sentia a dor dos outros e não conseguia conter-se. 
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o Foi justamente por isto que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. 

� Lucas 7.11-16. 
Lucas 7.11 ´Pouco tempo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus 
discípulos e uma grande multidão foram com ele. 12 Quando ele estava chegando perto 
do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita 
gente da cidade ia com ela. 13 Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: 
Não chore. 14 Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam 
carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você: levante-se! 15 O moço 
sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. 16 Todos ficaram com 
muito medo e louvavam a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós! Deus 
veio salvar o seu povo!µ (NTLH). 

� O menino já estava no caixão, em direção à cova, ao sepulcro onde seria enterrado, 
e Jesus levantou aquele menino, o tirou da morte e o devolveu a sua mãe. 

� /XFDV� REVHUYD� TXH� -HVXV� ´YLX� DTXHOD� PXOKHUµ�� H� IRL� SRU� ROKDU� H� SHUFHEHU� H� VH�
sensibilizar com aquela mulher que Jesus ressuscitou aquele jovem. 

� O texto deixa claro que não foi apenas para devolver a vida àquele jovem que Jesus 
o ressuscitou, mas também para devolvê-lo à mãe dele, que era viúva, e que agora 
estava perdendo seu filho único e ficando só, absolutamente sem ninguém, e Jesus 
por isso, devolve a vida àquele rapaz. 

� E entrega, faz questão de entregar, aquele rapaz à sua mãe. 
� Por que Jesus se compadece, se sensibiliza com a dor dos outros. 

o Em Marcos 1 lemos sobre a cura de um homem leproso. 
� E é muito interessante notar o que aconteceu neste evento. 
� Marcos 1.40-42. 

Marcos 1.40 ´Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o 
senhor pode me curar se quiser. 41 Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim! 
Eu quero. Você está curado. 42 No mesmo instante a lepra desapareceu, e ele ficou 
curadoµ (NTLH).  

� Se você percebeu, o texto diz que Jesus fez algo que para a maioria das pessoas era 
inédito, impensável, e até estranho. 

� Havia uma série de regras e leis judaicas sobre a lepra, que visava evitar que uma 
pessoa contraísse a doença. 

� Além disso, a lepra era uma doença maldita que deformava a pessoa. Deixava a 
pessoa com aparência e cheiro desagradáveis. 

� Mas, apesar de tudo isto, este leproso recebeu o que a maioria das pessoas jamais 
fariam e certamente não fizeram no período em que ele esteve doente. 

� (OH�UHFHEHX�XP�´WRTXHµ�GH�-HVXV��8P�WRTXH�ItVLFR��-HVXV�S{V�D�PmR�VREUH�HOH� 
9 O que é que um toque transmite? 

� Em primeiro lugar precisamos nos recordar de que Jesus curou algumas pessoas sem 
precisar tocá-las, como o filho do oficial, do centurião. 
9 Porém, desta vez Jesus fez questão de tocar. 

� O que um toque transmite? Transmite amor, transmite compaixão, valoriza quem está 
sendo tocado. 

� Aquele homem precisava e Jesus ofereceu ² um toque emocionalmente restaurador, 
além da cura livrando-o do mal que ele tinha. 

o Em Lucas 19 encontramos Jesus lamentando. 
� Um homem sensível, um homem que se preocupava com o bem estar dos outros, 

também era capaz de lamentar. 
� Lamentar pelo seu povo Judeu que não reconheceu a oportunidade de salvação 

através dele. 
� Lucas 19.41-44. 
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Lucas 19.41 ´Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena 
dela 42 e disse: Ah! Jerusalém! Se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para 
conseguir a paz! Mas agora você não pode ver isso. 43 Pois chegarão os dias em que os 
inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, e vão rodeá-la, e apertá-la de todos os 
lados. 44 Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma 
pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para 
salvá-laµ�(NTLH).  

� Jesus mais do que lamentou, Jesus chorou. 
� Chorou porque ele era sensível, chorou porque reconhecia a necessidade daquele 

povo, chorou porque ele tinha a solução para a necessidade daquele povo, mas 
aquele povo não reconheceu. 

� A tristeza de Jesus não era por ele mesmo. Não era autopiedade pelo fato de ter sido 
rejeitado. 

� Era piedade do que aconteceria com o povo e ele relatou o que aconteceria com 
aquele povo. 

o Uma cena semelhante nós vemos em Mateus 9.35-38. 
Mateus 9.35 ´Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas 
sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o Reino e curava todo tipo de enfermidades e 
doenças graves das pessoas. 36 Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena 
daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. 37 
Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. 38 
Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheitaµ 
(NTLH).  

� Jesus amava as pessoas, se interessava por elas, especialmente pela situação 
espiritual das pessoas. 

� Ele se sensibilizava e ele fazia o bem e concedia o que as pessoas mais precisavam 
para o momento e para a eternidade. 

III - ELE SE DEFINIU: 
o E veja como ele mesmo se definiu. 
A) Ele é o pão da vida ² João 6.35. 
João 6����´-HVXV�UHVSRQGHX��Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, 
e quem crê em mim nunca mais terá sedeµ (NTLH).  

� E também a água da vida. 
� Em João 4 ele disse à mulher samaritana no poço de Jacó que tinha uma água para 

dar que matava a sede definitivamente. 
o Quando Jesus usa estes elementos, ele está fazendo uma comparação ² o pão e a 

água são essenciais à vida humana. 
� Jesus é essencial à alma. 
� Muitas vezes deixamos Deus de lado e procuramos outras maneiras de encher aquele 

buraco, parecido com o da fome física, que existe dentro de todo ser humano. 
� Nós procuramos satisfação em outras fontes: 

x Cônjuges, filhos, amigos, empregos, lazer, bens, prazeres. 
� É possível passar dia após dia adquirindo mais, relacionando-se mais, divertindo-

se mais, mas com o grande buraco da alma permanecendo vazio. 
� Sem conseguir atingir o propósito pretendido, logo ficamos muito cansados e 

decepcionados. 
� Porque há apenas uma maneLUD�GH�VDWLVID]HU�HVWH�´YD]LRµ� 

� Por mais que tentemos saciar a fome e a sede de nossa alma em outros lugares, 
jamais seremos completamente saciados sem o pão e a água da vida que é Jesus 
Cristo. 

o Só ele pode nos conceder vida real, salvação. 
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B) Ele é a luz do mundo ² João 8.12. 
o A luz é absolutamente necessária, indispensável, essencial á vida. 

� Sem o sol, por exemplo, não haveria vida na terra ² nem o homem, nem as plantas, 
nem os animais podem sobreviver sem a luz do sol. 

o Perceba a importância e atuação da luz ao seu redor e para seu benefício neste exato 
momento: 

� Neste exato momento a luz está permitindo que você faça uso de seus olhos. 
x Sem luz eles tornam-se inúteis. 

� Neste exato momento a luz (do sol) está fornecendo calor para manter este local 
numa temperatura suportável. 

x Senão você estaria literalmente congelado. 
o Nós não podemos viver sem a luz. Dependemos dela. 
o É justamente por isso, que uma das figuras usadas na bíblia para revelar verdades 

espirituais importantes é a luz. 
� A bíblia separa a realidade espiritual dos homens em duas situações ² luz ou trevas. 

x Na luz o homem anda sem problemas, mas no escuro ele não sabe para 
onde vai. 

x No escuro o homem vai tateando com incertezas ² será que estou indo na 
direção certa? Porque se torna severamente limitada a sua capacidade de 
ver. 

x A escuridão é uma espécie de cegueira que produz perigo e ansiedade. 
x A escuridão espiritual é semelhante. 

� O mundo encontra-se em escuridão moral e espiritual ² e o produto disto é o 
pecado. 

o A luz era um elemento da natureza muito valorizado em épocas bíblicas. 
� Era uma das imagens mais poderosas e apreciadas. 

o Sem a eletricidade e as luzes artificiais que temos hoje, as noites eram terríveis e temidas.  
� E quando a bíblia faz alguma referência a elas, é sempre uma referência negativa.  
� A escuridão da noite era negra como tinta. 
� A luz do dia era considerada um tesouro. 
� O homem sentia-se seguro nela. 
� Podia ver, podia trabalhar, podia viver. 

o A declaração bíblica mais importante e de maior impacto que usa esta figura encontra-
se em... 

João 8.12 ´De novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo; quem 
me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vidaµ (NTLH).  
o Assim como olhos precisam de luz, o corpo precisa de luz, as plantas precisam de luz, a 

alma também precisa de luz. 
� E não há outra a não ser Jesus.  
� A única solução para as trevas é a luz, e a única luz espiritual é Jesus. 
� Ele não disse ser uma luz, mas a luz. 

o Há somente uma luz que pode iluminar e dissipar a escuridão da alma ² -HVXV�GLVVH��´(X�
sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da 
YLGDµ��-Rão 8.12). 

o Se você quer ter um senso de direção, segurança no caminhar espiritual, e chegar ao 
lugar onde deve chegar, só através de Jesus que é a luz do mundo. 

C) Ele é a ressurreição e a vida ² João 11.25-26. 
João 11.25 ´'LVVH-OKH�-HVXV��¶Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda 
que morra, viverá; 26 e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê 
QLVVR"·µ (NVI). 
o Ele disse isto na ocasião da ressurreição de Lázaro como já lemos. 
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o O que o homem mais teme é a morte. 
o Mas Jesus vence a própria morte. 
o E a pessoa que segue a Jesus não precisa temer, nem mesmo a morte. 

� Porque ele prometeu ressuscitar tal pessoa na ressurreição espiritual, para que ela viva 
ao lado de Deus. 

o Jesus é a fonte de vida espiritual e eterna. 
D) Ele é O Caminho, A Verdade e A Vida ² João 14.6. 
o Tomé havia feito uma pergunta no versículo anterior. 
João 14.5 ´(QWmR� 7RPp�SHUJXQWRX�� ¶6HQKRU�� QyV� QmR� VDEHPRV�DRQGH�p�TXH�R� VHQKRU� YDL��
Como podemos saber o caminho"·µ�(NTLH).  
o Jesus respondeu a pergunta no versículo seguinte. 
João 14.6 ´-HVXV�UHVSRQGHX��¶Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém pode chegar 
até o Pai a não ser por mim·µ (NTLH).  
o Tomé provavelmente esperava um mapa, não uma pessoa. 

� Tomé estava supondo que a menos que ele soubesse onde Jesus estava indo, ele 
poderia saber como chegar lá, mas Jesus disse que Tomé conhecia o caminho. 

o 2�TXH�-HVXV�TXHULD�GL]HU�TXDQGR�(OH�GLVVH��´(X�VRX�R�FDPLQKRµ�QR�����" 
� Não podemos entender a Deus a menos que Ele revele a si mesmo. 
� O Pai enviou Jesus para mostrar o Seu caráter. 
� Não temos nenhuma outra possibilidade para chegar ao Pai, a menos que 

conheçamos a Jesus. 
� Não existe acesso a Deus fora de Jesus. 

o Ele é o caminho porque só através dele chegamos ao destino preparado por Deus para 
todos os homens, embora, infelizmente, nem todos chegarão, que é a vida eterna. 
� Mostrar o caminho é revelar informação para chegar ao destino. 
� Ser o caminho é ser a informação que conduz ao destino. 
� Há somente um caminho que assegura o encontro com Deus e a Salvação ² Jesus 

GLVVH��´(X�VRX�R�FDPLQKR��H�D�YHUGDGH��H�D�YLGD��QLQJXpP�YHP�DR�3DL�VHQmR�SRU�PLPµ�
(João 14.6).  

o Ele é a verdade, porque seus ensinos revelam a verdade. 
� Em Jesus não há engano. 

o Jesus é a vida porque obtemos vida espiritual e plena através dele.  
� Em Jesus há vida e salvação eterna. 

IV - ELE É DEUS: 
o E a bíblia ainda nos diz que Jesus é Deus. 
o Aí está a explicação para esse fenômeno maravilhoso chamado Jesus Cristo, para tudo 

que fez, tudo que falou, para a vida que teve, a resposta, a razão a bíblia nos dá ² Jesus 
é Deus. 

A) Primeiro a bíblia nos diz que nós devemos honrá-lo da mesma maneira que honramos a 
Deus ² João 5.22-23. 

João 5.22 ´Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, 23 para 
que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não 
honra o Pai que o enviouµ (NVI). 
o Interessante, não há diferença entre os dois, eles são um. 
o O capitulo 10 de João diz exatamente isto. 
B) Jesus e Deus são um único ser ² João 10. 27-29. 
João 10.27 ´As minhas ovelhas escutam a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. 28 
Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da 
minha mão. 29 O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-
las da mão deleµ�(NTLH).  
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o No versículo 28 Jesus diz que ninguém poderia arrancar suas ovelhas de suas mãos, e 

no versículo 29 ele diz que ninguém poderia arrancar suas ovelhas das mãos do Pai. 
� Onde estão as suas ovelhas Jesus ² em suas mãos ou nas mãos do Pai? 
� Jesus responde no v. 30. 

João 10.30 ´Eu e o Pai somos umµ (NTLH). 
o Trata-se da mesma pessoa. Jesus e Deus são um. 
C) Conhecemos a Deus através de Jesus que o revelou. 
o Conhecemos a Deus olhando para Jesus. 

� João 14.7-11. 
João 14.7 ´Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde 
agora vocês o conhecem e o têm visto. 8 Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e 
assim não precisaremos de mais nada. 9 Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com 
vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é 
TXH�YRFr�GL]��´0RVWUH-QRV�R�3DLµ"�10 Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai 
está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu 
próprio nome; o Pai, que está em mim, é quem faz o seu trabalho. 11 Creiam no que lhes 
digo: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas 
palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu façoµ (NTLH).  
o Jesus e Deus são um, e por isso Jesus é o único capaz de revelar Deus em sua essência e 

perfeição. 
D) A bíblia diz que Jesus é Deus. 
o Este é um ensino bíblico complexo ou difícil de entender. Complexo ou difícil de 

entender, obviamente, para nossas mentes humanas carnais e extremamente limitadas.  
� Em nossa lógica, um mais um é igual a dois. 
� Na lógica divina, um mais um e mais um (Jesus, Deus e o Espírito Santo) são um. 

o Não podemos entender isto, mas Deus não espera que entendamos, Deus espera que 
creiamos nisto, porque a bíblia afirma que é assim. 
� Este é um fato, esta é uma verdade. 

o Vamos ler vários versículos na bíblia que dizem claramente que Jesus é Deus 
João 1.1-3. 
João 1.1 ´No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. 2 Ela 
estava com Deus no princípio. 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, 
nada do que existe teria sido feitoµ (NVI).  

9 Quem é este? Quem é esta ´palavraµ que estava no princípio da criação com 
Deus, era Deus e por meio de quem todas as coisas foram feitas por intermédio 
dele? 

9 O versículo 14 GL]�TXHP�HUD�HVWD�´3DODYUDµ. 
-RmR������´Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, 
glória como do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdadeµ.  

9 Esta falando de Jesus. 
9 Ele estava com Deus lá no princípio. Jesus não passou a existir no ventre de Maria. 
9 No ventre de Maria foi iniciado o processo de sua encarnação (de tornar-se carne, 

homem). 
9 Mas, Jesus sempre existiu, porque Jesus é o próprio Deus. 

Romanos 9.5. 
Romanos 9���´Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, 
que é Deus acima de tudo, bendito para sempre! Amémµ (NVI).  

9 O versículo define quem é Cristo ² ´e�Deus acima de tudo, bendito para sempre! 
Amém�µ� 

9 Há outros versículos que fazem a mesma afirmação ² Jesus é Deus. 
I João 5.20. 
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1 João 5.20 ´Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para 
que conheçamos aquele que é o Verdadeiro. E nós estamos naquele que é o Verdadeiro, 
em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eternaµ (NVI).  

9 Veja como este versículo termina ² ´(VWH�p�R�YHUGDGHLUR�'HXV�H�D�YLGD�HWHUQDµ� 
9 Quem é o verdadeiro Deus, segundo esta passagem? 
9 É assim que a bíblia apresenta Jesus. Como Deus. Ele é o verdadeiro Deus. 

o O próprio Jesus aceitou, admitiu ser chamado de Deus.  
� Após a sua ressurreição, Jesus já havia aparecido a vários dos discípulos. 
� Estes discípulos comunicaram a Tomé o fato de que Jesus estava vivo. Mas, Tomé 

disse que não acreditaria se não colocasse os seus dedos nos ferimentos das mãos e 
do tórax de Jesus. 

� Quando finalmente Jesus apareceu a Tomé, veja como este se dirigiu a ele. 
� João 20.26-29. 

João 20.26 Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com 
as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: 
Que a paz esteja com vocês! 27 Em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o 
seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia! 28 Então 
Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! 29 Você creu porque me viu? disse Jesus. Felizes 
são os que não viram, mas assim mesmo creram!µ (NTLH).  

� Jesus não recriminou Tomé por tê-OR�FKDPDGR�´'HXVµ� 
9 Jesus confirmou. 

� Ele só não gostou do fato de Tomé só ter chegado a esta conclusão agora, depois de 
tê-lo visto ressuscitado. 
9 (OH�GLVVH��´9RFr�FUr SRUTXH�HVWi�YHQGR��0DV��IHOL]HV�RV�TXH�FUHUHP�VHP�YHUµ� 

o Jesus é o próprio Deus. 
� Mas, como pode ser? Como dois podem ser um? 
� A explicação é complexa, ou talvez até inexistente. 

o Nós só podemos dizer que a bíblia diz que: Jesus, Deus e, inclusive, o Espírito Santo, os três 
são um único ser. 
� Talvez pudéssemos usar como ilustração a água. 

9 A água é um elemento que mesmo possuindo a mesma substância ou essência 
pode estar em três estados diferentes: líquido, sólido e gasoso. 

9 Mas, é a mesma água. É a mesma substância formada por 02 moléculas de 
hidrogênio e 01 de oxigênio. 

� Deus é o mesmo em três estados ou funções diferentes ² Deus pai, Deus filho e Deus 
Espírito Santo. 

o Alguns podem se opor ² mas se Jesus era Deus como ele orava a Deus? 
� Deus é onipresente, que significa que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo 

tempo ² nos céus e na terra. 
9 Como pai ele estava no céu, mas como filho ele estava na terra e orava ao pai. 

� Eu sou pai e eu também sou filho. 
9 Como filho eu peço aos meus pais e como pai eu ordeno a minha filha. 
9 Mas, eu sou a mesma pessoa, mas com funções ou papéis diferentes na família. 

� E Jesus e Deus são a mesma pessoa com funções diferentes. 
o Entender completamente, talvez, só consigamos quando chegarmos nos céus na 

presença dele. 
o Mas, precisamos crer, porque a bíblia diz que é assim ² Jesus é Deus. 
V - ELE ESTÁ VIVO: 
o Jesus foi crucificado, morreu de fato, mas ressuscitou. 
o Ele disse ser a ressurreição e a vida em João 11.25,26 como lemos há pouco. 

� A morte não tem poder sobre ele. 
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� Mas, é ele quem manda nela. 

o E a ressurreição de Jesus tem implicações importantes. 
� Ele mesmo disse em Mateus 12 que o único sinal que daria, quando os seus opositores 

lhe solicitaram um sinal, seria o sinal do profeta Jonas. 
� v. 38-40. 

Mateus 12.38 ´Então alguns dos fariseus e PHVWUHV�GD�OHL�OKH�GLVVHUDP��¶Mestre, queremos ver 
uP�VLQDO�PLUDFXORVR�IHLWR�SRU�WL·. ���(OH�UHVSRQGHX��¶Uma geração perversa e adúltera pede 
um sinal miraculoso! Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. 40 
Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o 
Filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra·µ (NVI).  
o Jesus disse que permaneceria morto só por três dias e três noites. 

� [Três períodos compostos de uma noite e um dia, que era contado como um dia. 
Sobre o princípio judaico, uma parte de qualquer período é como o todo, um dia 
inteiro e parte de dois outros dias seriam considerados como três (Mansel)2]. 

� Quando Jesus disse que o sinal que daria aos seus inquiridores seria o da ressurreição, 
ele estabeleceu que sua ressurreição daria a palavra final sobre a veracidade de seus 
ensinos e garantiria suas promessas. 
9 E ele ressuscitou. 
9 Se não houvesse ressuscitado, ele não seria quem disse ser e não poderia fazer o 

que prometera fazer. 
o 2�DSyVWROR�3DXOR�GLVVH�FHUWD� IHLWD��´-HVXV� UHVVXVFLWRX��H�Ki�PXLWDV� WHVWHPXQKDV��PDLV�GH�

���µ� 
� Veja 1 Coríntios 15.3-8. 

1 Coríntios 15��� ´Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta 
importância: Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas; 
4 ele foi sepultado e, no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras; 5 e 
apareceu a Pedro e depois aos doze apóstolos. 6 Depois apareceu, de uma só vez, a mais 
de quinhentos seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. 7 Em 
seguida apareceu a Tiago e, mais tarde, a todos os apóstolos. 8 Por último, depois de todos, 
ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempoµ (NTLH).  

�  ´$�PDLRULD�GRV�TXDLV�DLQGD�YLYHµ��REYLDPHQWH��QD�RFDVLmR�HP�TXH�3DXOR�HVFUHYHX�
esta epístola. Ou seja, se alguém tivesse dúvidas, poderia consultá-los. 

o A ressurreição de Jesus ocupa lugar importante nos fatos revelados pelo Evangelho. 
o Sem a ressurreição de Jesus, a sua vida, os seus milagres, os seus ensinos, de nada 

valeriam. 
� Mas, porque ele ressuscitou tudo está válido e confirmado. E tudo isto pode trazer 

para nossas vidas hoje benefícios espirituais e eternos. 
o $�SULQFLSDO�GLIHUHQoD�HQWUH�-HVXV�H�RV�´JUDQGHV�OtGHUHV�RX�PHVWUHVµ�UHOLJLRVRV�GD�KLVWyULD��p�

justamente o fato que Jesus venceu a morte, saiu do túmulo, mas os outros não. Todos os 
outros continuam no túmulo. 

o Em Jesus a Esperança que se tem é garantida.  
CONCLUSÃO: 
o Quando recebemos um convite de alguém para um aniversário, casamento ou coisa 

parecida, como nos sentimos? 
� Nos sentimos queridos e valorizados pela pessoa que nos convidou. 

o E como devemos nos sentir ao receber um convite pessoal de Jesus? 
� Há um convite pessoal desse maravilhoso Jesus para cada um de nós. 
� E este convite precisa ser respondido e aceito de acordo com o que ele propõe. 
� Mateus 11.28-30. 
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Mateus 11.28 ´Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes 
darei descanso. 29 Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e 
humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30 Pois o meu jugo 
é suave e o meu fardo é leveµ (NVI).  

� EsWH�p�R�FRQYLWH�GH�-HVXV��(OH�GL]��´9HQKDP�D�PLPµ� 
� Se você está cansado e sobrecarregado, se a vida se mostra sem sentido, se os 

caminhos tentados não proporcionaram os resultados esperados, e não 
proporcionarão mesmo, porque só há um caminho. 
9 -HVXV�GL]��´9HQKDP�D�PLPµ� 

� Mas, preste a atenção: Jesus não está nos convidando para pertencer a uma religião 
ou igreja, Jesus está nos convidando para pertencermos a ele. 
9 E a igreja nada mais é do que o grupo de pessoas que pertencem a ele. 

� O compromisso é com Jesus, o alvo é Jesus. Não é a igreja ou religião. 
� -HVXV�GLVVH��´WRPH�VREUH�YRFrV�R�PHX�MXJRµ� 

9 E a ideia p�EDVLFDPHQWH��´VXEPHWDP-VH�D�PLPµ��´REHGHoDP�j�PLQKD�SDODYUDµ�� 
9 2EHGHFHU�D�-HVXV��QmR�D�XP�´SDVWRUµ�RX�´OtGHU�UHOLJLRVRµ��PDV�REHGHFHU�D�-HVXV� 
9 A igreja é o grupo de pessoas que obedecem a Jesus. 

� (�-HVXV�GLVVH��´$SUHQGDP�GH�PLPµ��$SUHQGHU�GH�TXHP"�$SUHQGHU�GHOH� 
9 Você tem esse direito e esse dever, de ler a sua bíblia. 
9 E de procurar a vontade de Jesus direto das Escrituras. 
9 -HVXV�HVWi�FRQYLGDQGR��´$SUHQGDP�GH�PLPµ� 
9 E se ele convida é porque é possível aprender dele, buscando-o na Palavra, lendo 

as Escrituras. 
o Acima de tudo nós temos que visar ter, conhecer e relacionar-nos com Jesus. E o 

resultado será alívio e descanso espiritual.  
1. Ir a ele �´9HQKDP�D�PLPµ�; 
2. Submeter-se a ele �´7RPDL�VREUH�YyV�R�PHX�MXJRµ�� 
3. Aprender dele �´$SUHQGDP�GH�PLPµ�. 

o Em Hebreus 13.8 há uma afirmação que nos traz grande consolo. 
Hebreus 13���´Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempreµ (ARA).  

� Ele não mudou, ele é o mesmo. E continuará sendo. 
o E ele está vivo. 

� Você não pode vê-lo com os olhos físicos, você não pode tocá-lo com sua mão física, 
de carne, mas ele está vivo. 

� E esta vitória sobre a morte, garante a seus seguidores, a validade de viver de seu 
lado, obedecendo a seus ensinamentos, defendendo seus ensinos e sua palavra. 

o Jesus continua nos dias de hoje sendo o mesmo que vemos nas páginas da Bíblia. 
o A realidade de sua existência, sua identidade, a veracidade de Seus ensinos e o fato de 

que Ele está vivo, deveriam mudar nossa perspectiva de vida por completo.  
o Quem é Jesus pra você? 
o Quem você irá seguir nesta vida? 

� Você está sendo influenciado por algo ou por alguém, é inevitável, é do ser 
humano. 

o Quem é o seu líder? Quem é seu salvador? 
� Não sei se é seus pais, algXP�SDUHQWH��RX�XP�OtGHU�UHOLJLRVR��WDOYH]�XP�´JXUXµ� 
� Quem é? 
� O meu é Jesus! 
� E eu espero que o seu, se já não é, se torne Jesus! 

o Quem é Jesus pra você? 
o Pense bem no que a bíblia diz sobre ele. 
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o Entenda que não é possível uma posição de neutralidade, ser neutUR��GR�WLSR�´HX�QmR�

DFUHGLWR��PDV�WDPEpP�QmR�GHL[R�GH�DFUHGLWDUµ��1mR�p�SRVVtYHO� 
� Ou estamos do lado dele, ajudando ele, ou estamos do outro lado dificultando e 

atrapalhando a obra dele. 
o Quem é Jesus pra você? 
o Deixe a bíblia falar dizendo quem é Jesus, e creia, e obedeça e receba a vida eterna no 

nome dele. 
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´O PECADO E SEUS RESULTADOSµ 

 
INTRODUÇÃO: 
o 2� WHPD�GHVWH�PyGXOR�GR�FXUVR�p� ´'HL[H�D� %tEOLD� )DODU� 6REUH�D� ,GHQWLGDGH�H�Obra de Jesus 

&ULVWRµ� 
� E para valorizarmos a pessoa e obra de Jesus Cristo, é necessário aprendermos sobre o 

pecado. 
� ´2�3HFDGR�H�6HXV�5HVXOWDGRVµ�p�R�WHPD�GHVWD�DXOD� 
� Sem entender o que é pecado e quais são as consequências do pecado: 

9 Jamais compreenderemos o que Cristo veio fazer neste mundo. 
9 Jamais veremos o valor da obra de Cristo. 
9 Jamais sentiremos necessidade de Cristo. 

� Por isso vamos estudar sobre o pecado e seus resultados, para logo mais ver qual foi a 
principal obra de Jesus neste mundo. 

o Nesta lição iremos procurar respostas para as seguintes perguntas: 
� Quais as consequências do pecado? 

9 Há uma justa retribuição para meus atos pecaminosos? 
9 Quem deve ser punido com o castigo de morte espiritual? E o que é morte espiritual? 

� A morte é o fim da existência? 
9 O inferno realmente existe? 
9 Há purgatório ou reencarnação? 

� Há chance de arrependimento e perdão de pecados após a morte?  
I. O QUE É PECADO: 
o Vamos começar definindo o pecado. O que é pecado? 

� Para muitas pessoas, o pecado é somente aquilo que é considerado grave, ou que choca 
a opinião pública. 

� Como praticar um assalto, matar alguém, ou qualquer outro crime. 
o Mas qual a definição verdadeira (bíblica, Divina) de pecado? 
A) I João 3.4. 
1 João 3.4 ´4XHP�SHFD�é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da leiµ�
(Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  
o O pecado é a transgressão da lei.  

� Mas de que lei? 
9 Da lei de Deus. 

o É transgredir a lei de Deus e/ou fazer o mal, no sentido amplo da palavra (tudo que é contrário 
à justiça, à razão, à virtude; tudo que é contrário à vontade de Deus). 

o Em outras palavras, este texto quer dizer que pecamos quando desobedecemos a Deus, 
ultrapassando os limites que ele estabeleceu. 

B) Tiago 4.17. 
Tiago 4.17 ´3HQVHP�QLVWR��SRLV��4XHP�VDEH�TXH�GHYH� fazer o bem e não o faz, comete pecadoµ�
(Nova Versão Internacional).  
o Pecado é fazer o mal, mas também não fazer o bem. 

� E também, não fazer o bem no sentido amplo da palavra. 
9 Fazer o bem, biblicamente, não se resume a atos de caridade como dar esmolas ou 

roupas ou comida. 
9 Fazer o bem é fazer tudo que corresponde à vontade de Deus, é obedecer a Deus.  

o Por exemplo: Se Deus me manda perdoar alguém, e eu o faço, estou fazendo o 
bem. 
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o Eu peco ao não fazer a vontade de Deus. 
C) Observando-VH�RV�YHUVtFXORV�OLGRV��SRGHUtDPRV�FODVVLILFDU�R�SHFDGR�HP�GRLV�JUXSRV��´DWLYRVµ�H�
´SDVVLYRVµ� 
o Pecamos ao fazer o que Deus proibiu ou ao não fazer o que Deus mandou. 

� Podemos pecar por fazer ou por deixar de fazer. 
9 Podemos pecar por ação ou omissão. 

� Também podemos pecar até mesmo pensando. 
9 Jesus disse que não é necessário praticar uma ação para pecar ² Mateus 5.27-28. 

o O pecado pode ser, sim, ativo ou passivo. 
D) 1D�OtQJXD�JUHJD�´SHFDGRµ�p�OLWHUDOPHQWH�´HUUDU�R�DOYRµ� 
o Gr. ² ǂ  ��KDPDUWLD��ǍǂǒǕǊғǂࡒ

9 Errar o alvo. 
9 Perder ou desviar-se do caminho da retidão e honra, fazer errado. 
9 Desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. 
9 O que é feito errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento 

ou em ato. 
o Quando o arqueiro lançava uma flecha naquele alvo, que começava com círculos grandes 

que iam diminuindo de tamanho até terminar com um círculo bem pequeno no centro, e não 
acertava no centro do último círculo, bem no centro do alvo, os gregos diziam que ele pecou. 

9 Que quer dizer, ele não foi perfeito, ele não acertou exatamente onde devia. 

   
o Então, desta forma, qualquer ação, pensamento, sentimentos ou palavras que não forem 

exatamente como deveriam ser, que não forem de acordo com a vontade de Deus, 
constituem-se em pecados. 

E) E isto ocorre quando o homem usa de uma forma egoísta o seu livro arbítrio. 
F) Vocabulário: 
o Temos na bíblia algumas menções de pecados específicos. 

� Vejamos estes textos que mencionam pecados específicos. 
i. Gálatas 5.19-21 ² Os pecados especíILFRV� DTXL� VmR� FKDPDGRV� GH� ´REUDV� GD� FDUQHµ�

�$5$�H�19,��RX�´R�TXH�D�QDWXUH]D�KXPDQD�SURGX]µ��17/+�: 
Gálatas 5.19 ´As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são: a 
imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, 20 a adoração de ídolos, as feitiçarias, as 
inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, 
21 as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os 
que fazem essas coisas não receberão o Reino de Deusµ (NTLH).  
o Parece-me que os pecados listados aqui em Gálatas capítulo 5 estão ordenados em grupos. 
Pecados que ocorrem devido do uso pervertido da sexualidade: 

� Por exemplo: os primeiros pecados mencionados ² imoralidade sexual ou prostituição, 
impureza, e libertinagem, lascívia ou ações indecentes, estão ligados entre si, são pecados 
que ocorrem devido ao uso inadequado ou pervertido da sexualidade. 

o Imoralidade sexual (NTLH), Prostituição (ARA) ou Fornicação (Versão Católica da E-Sword) ² É a 
prática do sexo por pessoa solteira. O sexo não é permitido quando praticado fora do 
casamento. O sexo foi criado por Deus para ser praticado dentro do casamento. 
� O sexo foi criado por Deus e é bom se praticado dentro dos limites pré-determinados pela 

bíblia. 
� Ultrapassando esses limites o sexo é pecaminoso. 

o Impureza ² imoralidade sexual em geral, vida devassa. 
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o Ações indecentes (NTLH), Libertinagem (NVI) ou Lascívia (ARA) ² atos desregrados (que 
abusam da liberdade), atos devassos ou depravados, dissolutos, próprio de um 
comportamento imoral ou libertino, contrários aos bons costumes e ao domínio próprio. Atos 
ofensivos ao pudor e que ferem a decência. Relacionados à sexualidade. Principalmente os 
que provocam desejos sensuais contrários à moral (ilícitos). 
� É possível pecar por libertinagem ou lascívia através de filmes e revistas pornográficos; 

certas danças obscenas; trajes indecentes; a nudez; e coisas semelhantes. 
� Estas coisas são contra Deus. Constitui-se em pecados. Mesmo que em nossos dias todos 

aprovem estas práticas, isto não significa que Deus aprova. Nós temos que verificar na 
bíblia se Deus aprova ou não estas práticas. E estamos vendo aqui que estas práticas são 
proibidas por Deus. E a partir do momento que o homem as pratica está pecando contra 
Deus. 

Pecados que ocorrem devido a uma expressão inadequada ou indevida da fé: 
o Adoração de ídolos (NTLH) ou idolatria (ARA, ARC, NVI) ² O homem tem necessidade de crer, 

mas o homem precisa crer em Deus e seguir a sua vontade revelada na bíblia. 
� A idolatria é algo amplo ou vasto. 
� Culto prestado a ídolos; amor excessivo por alguém ou alguma coisa. 

9 Colossenses 3.5 ² diz que o amor ou dinheiro ou avareza é idolatria. 
Colossenses 3.5 ´Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a 
imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é 
um tipo de idolatriaµ (NTLH).  

� Nada nem ninguém deveria ocupar em nossas vidas o lugar que só pertence a Deus, caso 
contrário seríamos idólatras. 

o Feitiçaria ² bruxaria, magia, encantamentos; uso de objetos parD�SUHGL]HU�R�IXWXUR�FRPR��´MRJR�
GH� E~]LRVµ�� OHLWXUD� GDV� PmRV� RX� FDUWDV�� ULWXDLV� H� ´WUDEDOKRVµ� RX� ´GHVSDFKRVµ�� LQYRFDomR� ou 
chamamento de poderes ocultos, rituais secretos ou sinais esotéricos para obter o controle dos 
poderes sobrenaturais, etc. 
� Tudo isto na bíblia é condenado, é feitiçaria. 
� Quando o povo de Deus estava na fronteira da terra de Canaã, Deus os advertiu do 

seguinte: 
9 Deuteronômio 18.9-14 nos diz o que Deus pensa sobre estas práticas. 

Deuteronômio 18.9 ´Quando vocês tomarem posse da terra que o SENHOR, nosso Deus, está 
dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. 10 Não ofereçam os seus filhos 
em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas 
que tiram sortes; não tolerem feiticeiros, 11 nem quem faz despachos, nem os que invocam os 
espíritos dos mortos. 12 O SENHOR Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso 
mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomando posse dela. 13 Em 
todas as coisas sejam fiéis ao SENHOR, nosso Deus. 14 Moisés disse ao povo: Os povos da terra que 
vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes; mas o 
SENHOR, nosso Deus, não quer que vocês façam issoµ (NTLH).  

9 'HXV�GLVVH�DR�VHX�SRYR��´9RFrV�YmR�HQWUDU�QHVWD�WHUUD��H�FHUWDV�SUiWLFDV�VmR�FRPXQV�Oi��
mas eu não quero, eu não aceito estas práticas no meio dH�YRFrVµ� 

9 E eram presságios ou sinais por meio dos quais tenta se adivinhar o futuro, 
encantamentos, feitiçarias, rituais, mediunidade, consulta aos mortos, a espíritos, etc. 

� Deus não aceita isto, ele proíbe, é contra a vontade dele e a bíblia deixa isto claro. 
� Quem tentou praticar isto em desobediência a Deus foi punido severamente. 

9 Saul consultou o profeta Samuel, após este ter morrido, e a Bíblia diz que Deus puniu a 
Saul por isto ² 1 Crônicas 10.13,14. 

9 Um rei de Israel também tentou fazer uso destas coisas e foi punido ² 2 Crônicas 33.1-2, 6, 
11. 

� Deus não aceita estas práticas. 
Pecados que ocorrem em função do fracasso nos relacionamentos interpessoais (entre pessoas), 
ou causam o fracasso nos relacionamentos interpessoais: 

� Se você prestar atenção, verá que nesta lista de Gálatas, este é o maior grupo de 
pecados. 
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� O maior grupo tem haver com os relacionamentos entre pessoas. 
� É muito fácil pecar contra alguém. Tendo uma atitude inadequada contra alguém. 

o Inimizade (ARA, ARC e NTLH) ou Ódio (NVI, VCE-S) ² hostilidade em geral, desamor; é atitude 
de alguém de quem só se pode esperar danos ou perigos. 

o Briga (NTLH), Discórdia (NVI e VCE-S) ou Porfia (ARA e ARC).  
� "A disposição de ser controverso e briguento. É a violação permanente da lei de paz. Não é 

luta em prol da Verdade e do Direito. Essa luta seria legítima. Mas é uma luta simplesmente 
em prol de si mesmo" (Moses Lard, p. 64). 

� "Disputa e disputa com raiva, lutando com hostilidade, conflito, a disposição de ser 
briguento e contencioso, o sentimento que visa irritar" (David Lipscomb, p. 43). 

� "É desta paixão vil os gregos fizeram uma deusa ² Eris" (Adam Clarke, p. 45). 
� É contendas de palavras; discussões, brigas teimosas; provocações. Geralmente motivadas 

por competições ou disputas. Em geral é tudo o que destrói a harmonia e gera discórdia. 
� Podemos pecar até mesmo discutindo sobre futebol, se não houver equilíbrio, se não 

houver limites. 
� As pessoas extrapolam, ofendem, machucam, desprezam uns aos outros por questões sem 

importância. 
o Ciumeiras (NTLH), Ciúmes (NVI, ARA e VCE-S), Emulações (ARC) ² é aquele esforço para 

alcançar um alvo por motivos egoístas que acaba danificando ou destruindo relacionamentos 
e gerando contendas. Ciúmes, Inveja, rivalidade, são atitudes bem parecidas. 

o Acessos de raiva (NTLH) ou Ira (NVI, ARA, ARC e VCE-S). 
� Paixão (como se estivesse respirando com dificuldade), furor, a indignação, raiva, calor. 
� É a grande exaltação de ânimo, falta de controle da ira, que leva a gritarias, agressões 

verbais e físicas, etc. 
o Ambição Egoísta (NTLH), Discórdia (ARA), Peleja (ARC), Rivalidade (VCE-S), Egoísmo (NVI) ² é a 

raiz de todo pecado. Amor exclusivo a si próprio. O egoísta é aquele que trata só dos seus 
interesses. 
� Um desejo de colocar a si mesmo acima de outros, um espírito partidário e rebelde. Intriga, 

isto é, (por implicação) facção, contenda. 
o Desunião (NTLH), Dissensões (NVI, ARA e ARC) ou Divisão (VCE-S). 

� Dissensão, divisão, desunião, isto é, (figurado) divergência: sedição. 
� Atitude pré-disposta a divergência (desacordo, discordância); que gera divisão (resultado 

da discórdia); sedição (revolta, rebelião); disputa; falta de união. 
� Estes tipos de comportamentos ou atitudes são reprovados por Deus. 

o Divisões (NTLH), Facções (NVI, ARA), Heresias (ARC), Sectarismo (VCE-S).  
� Quero chamar sua atenção para o significado desta palavra ² a divisão decorrente da 

dissensão, através da formação de grupos ou partidos. 
� Natureza particular e não autorizada de um partido causado por disputas ou motivação 

pessoal. 
� e�D�SDODYUD�JUHJD�´KDLUHVLVµ��TXH�QR�1RYR�7HVWDPHQWR�WDPEpP�p�WUDGX]LGD�SRU�´VHLWDVµ��H�i�

a palavra traduzida por heresias em 2 Pedro 2.1 ² falando sobre os falsos profetas que 
fariam comércio do povo. 

� No mundo religioso nós encontramos facções e a bíblia diz que isto é pecado. 
� Temos que buscar unidade, temos que procurar eliminar as facções, porque as facções são 

pecados contra Deus. 
o Inveja ² é o ressentimento contra alguém por este possuir algo que se deseja. É o desejo de 

possuir as coisas do próximo. É o não querer o bem do próximo. É gerada pela falta de 
contentamento, cobiça. 
� O objetivo da inveja é o de privar o outro da coisa desejada, enquanto o ciúme é mais 

obtê-la.  
� O ciúme é mais desejo sem ressentimento. A inveja é desejo com ressentimento. 
� Os invejosos se zangam, se chateiam com o sucesso de seus amigos. 
� "A dor sentida e malignidade concebida com a visão de excelência da felicidade em 

outro" (Adam Clarke, p. 45). 
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� "Mau humor relutante, em vista do que o outro tem ou goza. O invejoso adoece com a 
visão de prazer de outros, ele só sente-se em paz à vista da miséria dos outros. Inveja é o 
mais vil sentimento, e o mais depravado" (David Lipscomb, p. 42). 

� "O sentimento de desgosto produzido por testemunhar ou ouvir da vantagem ou 
prosperidade de outros" (Dicionário Expositivo de Palavras do NT Vine). 

� Em sua origem a palavra significa ² "olhar contra; com má intenção no olho". 
� ´A inveja é o sentimento desconfortável sobre os avanços, vantagens, ou bens dos outros. 

Uma pessoa invejosa acha que qualquer honra feito a outro é uma desonra irritante para si 
mesmoµ (Wendell Winkler). 

Pecados decorrentes da falta de domínio próprio, aos vícios: 
o Bebedeira (s) (NTLH, VCE-S), Embriaguez (NVI), Bebedices (ARA, ARC) ² o ato de ficar bêbado. 

� Nós sabemos que hoje em dia é muito comum beber, embriagar-se. 
� Muitas pessoas acham que não há nada de mal em fazer isto, mas a bíblia condena, a 

bíblia proíbe. 
o Farras (NTLH), Orgias (NVI, VCE-S), Glutonarias (ARA, ARC). 

� Uma farra (deixar-se solto): se deleitando, tumultos. 
� Uma procissão noturna e desregrada composta por bêbados e que desfila pelas ruas com 

tochas e músicas em honra a Baco ou alguma outra divindade. 
� Tudo que é feito em demasia, além do suficiente, desregradamente, sem limites. Exemplos: 

pode ser comer, pode ser divertir-se, a prática de algum esporte, assistir TV, etc.  
� Se eu permito que uma coisa controle minha vida e me impeça de cumprir meus deveres 

sociais, morais ou espirituais, isto é um tipo de orgia ou glutonaria. 
o E talvez você já percebeu lendo este texto em Gálatas, que não temos na bíblia uma lista 

contendo todos os pecados possíveis e imagináveis. 
� 3RUTXH�R�SUySULR�WH[WR�GH�*iODWDV���WHUPLQD�GL]HQGR��´����e coisas semelhantesµ� 
� Há muitas maneiras de pecar e desagradar a Deus que devem ser evitadas. 
ii. Apocalipse 21.8 ² Mais uma lista onde são mencionados pecados específicos. 

Apocalipse 21.8 ´Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, 
os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas 
pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morteµ (NTLH). 

� Estes atos são reprovados por Deus e torna a pessoa que os pratica passível de sofrer a 
segunda morte. Deus não aceita. O ato, por exemplo, da mentira. 

o Mentirosos ² O que é mentir? É fazer qualquer afirmação contrária à verdade; falar ou fazer 
algo com intenção de enganar. 
� Infelizmente a mentira já se tornou algo tão comum em nossos dias, que não é mais 

considerada como pecado. 
9 $OJXPDV�SHVVRDV�GL]HP��´6H�IRU�XPD�PHQWLUD�¶EUDQFD·��VH�YRFr�Vy�PHQWLX�SDUD�VH� OLYUDU�

RX�OLYUDU�DOJXpP�GH�XP�SUREOHPD��QmR�ID]�PDOµ� 
� 0DV�R�TXH�'HXV�SHQVD�VREUH�D�PHQWLUD"�$�EtEOLD�GL]��´$RV�PHQWLURVRV�D�SDUWH�TXH�OKHV�FDEH�

VHUi�QXP�ODJR�TXH�DUGH�FRP�IRJR�H�HQ[RIUHµ� 
� Em Provérbios 12.22 nos encontramos as seguintes palavras. 

Provérbios 12.22 ´O SENHOR Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdadeµ 
(NTLH).  

� Deus não aceita a mentira. Mesmo que o homem esteja aprovando ou incentivando. Deus 
não aceita a mentira. É pecado contra ele. 

iii. 1 Coríntios 6.9-10 ² Mais uma lista que cita especificamente vários pecados. 
1 CoUtQWLRV�����´Vocês sabem que os maus não terão parte no Reino de Deus. Não se enganem, 
pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, 10 os ladrões, os avarentos, os 
bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no Reino de Deusµ (NTLH). 

� Práticas que impedem pessoas de herdar o Reino de Deus. 
� Alguns destes pecados listados aqui já vimos nas listas anteriores. 

o Adúlteros ² é a violação da fidelidade conjugal; é o sexo praticado por pessoa casada com 
alguém que não é seu cônjuge. 
� Infelizmente, mais uma prática muito comum em nossos dias. 
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� É contra Deus. Deus reprova, Deus não aceita. Mesmo que a sociedade incentive. A voz do 
povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a bíblia e o adultério é pecado. 

� E se alguém quer agradar a Deus não deve cometer este ato. 
o Homossexuais (NTLH), Homossexuais Passivos (NVI), Efeminados (ARA, ARC, VCE-S) ² homem 

que tem modos de mulher; excessivamente delicado. 
� Metaforicamente, num sentido ruim ² macio, macio ao toque.  
� Um menino mantido para as relações homossexuais com um homem ou um homem que 

submete seu corpo à lascívia antinatural. 
� Deus criou o homem diferente da mulher e ele precisa ser diferente da mulher. 

o Homossexuais (NTLH), Homossexuais Ativos (NVI), Sodomitas (ARA, ARC, VCE-S). 
� Aquele que se deita com outro homem, como uma fêmea, sodomita, homossexualidade. 
� Relação sexual de homem com homem ou de mulher com mulher. 
� Em nossos dias tenta-se se defender esta prática dizendo que a pessoa nasceu deste jeito e 

não tiveram opção, ou todos tem liberdade para escolher a opção sexual que preferirem, 
etc. 

� A bíblia condena. Homem nasceu para ser homem e a mulher para ser mulher. 
� Relação sexual com pessoas do mesmo sexo é contrária à natureza e à criação de Deus. 

o Ladrões (NTLH, ARA, ARC, NVI, VCE-S). 
� Um fraudador, gatuno. 
� O termo é aplicado aos falsos mestres, que não se importam em instruir os homens, mas 

abusam da sua confiança para seu próprio ganho. 
o Avarentos (ARA, ARC, NTLH, NVI, VCE-S). 

� Alguém ansioso por ter mais, especialmente o que pertence aos outros. 
� "Ganância, avareza, cobiça". 
� "É o amor intenso ou desejo de ganho, a determinação de ser rico, o princípio de uma alma 

insatisfeita e descontente" (Adam Clarke, p 44-45.).  
� Vem de duas palavras gregas que, literalmente, significa "eu vou ter mais". 
� É o desejo de ter mais a qualquer custo, ainda que através de extorsão e fraude. 
� "É perigoso porque é quase certo de levar ao uso de meios injustos para realizar seus fins" 

(Lard, p. 63-64). 
� "Inclina o meu coração para os teus testemunhos, e não à cobiça" (Salmos 119:36). 

o Caluniadores (NTLH, NVI, VCE-S), Maldizentes (ARA, ARC).  
� Aquele que atribui culpa ou erro a outros aos ouvidos de terceiros. 

o Assaltantes (NTLH), Trapaceiros (NVI), Roubadores (ARA, ARC). 
� O texto também fala sobre dois pecados que parecem idênticos, mas não são. 
� O versículo 10 logo começa citando os ladrões e termina mencionando os assaltantes. 
� Quem pratica extorsão voraz, devorador. 
� Uma pessoa pode roubar de duas maneiras ² pode furtar se apoderando do alheio de uma 

maneira violenta ² ´EDWHQGRµ�XPD�FDUWHLUD�RX�SUDWLFDQGR�XP�assalto (estes são os ladrões), 
ou pode furtar através de uma trapaça, roubar através do engano e da fraude (estes são 
os trapaceiros). 

� Como por exemplo: Alterar o peso do produto; ficar com o troco a mais ou dar o troco a 
menos intencionalmente; fazer ligação clandestina de água e luz; etc. 

� Tudo isso é trapacear. 
� Em nosso mundo é muito comum, mas é contra Deus. E Deus não aceita estas práticas. 

II. QUEM É CULPADO DE PECADO: 
o Quem é culpado de pecado? Como a bíblia responde a esta pergunta? 

� Quem já pecou? Você já pecou? Eu já pequei? 
A) Romanos 3.23. 
Romanos 3.23 ´Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deusµ (NTLH).  

� Todos pecaram ² não lhe exclui, nem me exclui. Mas, me inclui e lhe inclui. Todos pecaram. 
� 1 Reis 8.46 ² ´����SRLV�QmR�Ki�KRPHP�TXH�QmR�SHTXHµ��$5$�� 

o 1 João 1.10. 
1 João 1.10 ´Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a 
sua mensagem não está em nósµ (NTLH).  
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� Se Deus já declarou que não há nenhum homem sem pecados, se alguém disser não ser 
pecador, acusa Deus de ter mentido. 

o 1 João 1.8. 
1 João 1���´Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em 
nósµ (NTLH).  

� Na verdade, se alguém disser que não tem pecado, está enganando-se e mentindo a si 
mesmo. 

o Por causa da fraqueza da carne e do problema sempre presente da tentação, mesmo as 
pessoas mais bem intencionadas pecam. 

o O pecado é, infelizmente, uma realidade presente na vida de todos. 
B) Até mesmo grandes e respeitáveis homens de Deus já pecaram. 
o Exemplos: 

� Pedro (negou a Jesus - Mateus 26.69-75). 
� Davi (cometeu adultério com Bate-Seba - 2 Samuel 11.2-4); 
� Moisés (Pecou por incredulidade - Números 20.12); 

9 O que o impediu de entrar na terra prometida. Ele só a viu, mas não entrou nela. 
� E todos os outros homens de Deus pecaram. 

o Lutavam contra o pecado, certamente pecavam bem menos do que a maioria das pessoas, 
mas pecavam. 

o E você? Você é um pecador? Eu sou um pecador? Certamente. 
III. QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DO PECADO: 
o Quais são os resultados ou consequências do pecado na vida de uma pessoa? 
A) Destrói a vida humana ² Gênesis 1.31. 
Gênesis 1.31 ´E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou, e veio a 
manhã. Esse foi o sexto diaµ��17/+�. 

� Depois que Deus observou todas as obras de suas mãos, tudo que havia feito, criado, a 
conclusão a que ele chegou foi que tudo era muito bom. 

� Mas, aquele paraíso de perfeição, só se manteve assim até a entrada do pecado no 
mundo. 

� Quando o pecado entrou no mundo as coisas mudaram e drasticamente. 
o O capítulo 3 de Gênesis relata a queda do homem, depois do homem e sua mulher terem 

desobedecido a Deus. E o versículo 8 nos indica qual foi a primeira grande mudança que 
ocorreu após a entrada do pecado no mundo. 

Gênesis 3.8 ´Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher 
ouviram a voz do SENHOR Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, 
no meio das árvoresµ (NTLH). 

� Antes de o pecado entrar no mundo havia uma perfeita harmonia entre o homem e a 
natureza, e entre o homem e Deus. Tudo era realmente perfeito! 

� Mas, esta perfeição só durou até o momento em que o pecado entrou no mundo e 
estragou tudo. 

� Logo houve um rompimento na relação harmoniosa e perfeita entre Deus e o homem. 
o E Deus estabeleceu como punição, e também como um lembrete ² uma forma de nos fazer 

ver a seriedade e gravidade do pecado ² leis naturais que estão presentes em nosso mundo 
até os dias de hoje. 
� 3.16-19. 

Gênesis 3.16 ´�PXOKHU�� HOH� GHFODURX�� ¶Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; 
com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para R�VHX�PDULGR��H�HOH�D�GRPLQDUi·. 17 E 
DR�KRPHP�GHFODURX��¶Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da 
qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você se 
alimentará dela todos os dias da sua vida. 18 Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá 
que alimentar-se das plantas do campo. 19 Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até 
que volte à terra, visto que dela foi tirado; porque você é pó e ao pó voltará·µ�(NVI).  

� Então, após a entrada do pecado no mundo, Deus estabeleceu certas leis naturais que 
estão vigorando até o dia de hoje. 
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� O sofrimento da mulher ao dar a luz ² as mulheres que já são mães sabem por quanta dor 
precisaram passar para fazer vir ao mundo uma criança. 
9 Por que isto? 
9 Aparentemente não era para ser assim, mas Deus estabeleceu esta lei natural lá no 

Éden após a entrada do pecado no mundo. 
� Deus também amaldiçoou a terra. O homem teria que trabalhar, o homem teria que se 

esforçar, que sofrer para tirar da terra o seu sustento. 
9 'HXV�GLVVH�DR�KRPHP�´PDOGLWD�p�D�WHUUDµ�RQGH�HOH�SLVDYD�RV�VHXV�SpV�H�GH�RQGH�WHULD�

que tirar o seu sustento. 
9 A luta pela sobrevivência, que é uma realidade hoje foi algo já determinado lá no Éden 

por causa do pecado. 
9 Cresceriam ervas daninha e muitos problemas haveria para que o homem pudesse se 

manter e sobreviver. 
� E a morte ² a maior dor para o ser humano é separar-se de entes queridos e pessoas 

amigas e amadas que são levadas pela morte. 
9 A maior incerteza, o maior medo do ser humano em geral é a morte. 
9 A morte existe e não pode ser vencida pela ciência nem pela tecnologia porque é uma 

lei de Deus estabelecida lá no Éden após a entrada do pecado no mundo. 
o A ideia de paraíso que vemos em Gênesis capítulo 1.31 que diz que tudo era muito bom, a 

ideia de perfeição foi algo que esteve presente apenas no início até a entrada do pecado no 
mundo. 
� Antes tudo era perfeito ² não ocorriam catástrofes ocasionadas por fenômenos da 

natureza como: maremotos, terremotos, secas, inundações, etc. Porque a bíblia fala que 
tudo era muito bom, tudo era realmente perfeito como Deus criou. 

� Também não havia doenças. Nem animas predadores ou peçonhentos. Hoje nós vivemos 
em um mundo que foi transformado pela presença do pecado. Isto serve para nos mostrar 
a seriedade e a gravidade do pecado. 
9 O pecado transformou, mudou aquele quadro antes bonito e perfeito que havia no 

paraíso. 
9 Hoje vivemos num mundo transformado e perturbado pela presença do pecado. 
9 O pecado destrói a vida humana ² os homens estão se digladiando, os homens estão 

lutando e matando uns aos outros, os homens estão pecando uns contra os outros e a 
vida humana se torna mais difícil, porque é isto o que causa o pecado. 

9 O pecado é grave e é sério, não apenas porque destrói a vida humana, não apenas 
porque dificulta a sobrevivência do homem nesta terra, porque lhe traz muitos 
problemas, mas também porque causa o maior de todos os problemas porque provoca 
ira e profunda tristeza em Deus. 

B) Provoca ira e profunda tristeza em Deus ² Gênesis 6.5-7.  
Gênesis 6.5 ´4XDQGR� R� 6(1+25� YLX� TXH� DV� SHVVRDV� HUDP� PXLWR� Pás e que sempre estavam 
pensando em fazer coisas erradas, 6 ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O SENHOR 
ficou tão triste e com o coração tão pesado, 7 que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa 
gente, que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois 
estou muito triste porque os crieiµ��17/+��� 

� Quando Deus olhou para o mundo e viu a maldade, viu o pecado predominando, isto lhe 
trouxe uma grande tristeza, uma grande decepção. 

� O pecado provoca esta reação em Deus ² muita tristeza, ira da parte de Deus. 
� E Deus tomou uma decisão extrema ² destruir o mundo antigo através do dilúvio, por causa 

do pecado e de fato ele o fez. 
C) O pecado separa o homem de Deus. 
o E é isto que a bíblia chama de morte espiritual. 
Isaías 59.1-2. 
Isaías 59.1 ´Vejam! O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão 
surdo que não possa ouvir. 2 Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus; os seus 
pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouviráµ (NVI).  
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� O povo Judeu estava se queixando de não ter mais a mesma resposta de Deus aos seus 
clamores e à sua busca pelo pai. 

� E a causa segundo Isaías era... 
� O pecado separa o homem de Deus. 
� Cria um abismo. Um abismo onde Deus fica de um lado e o homem fica do outro lado. 

DEUS

O PECADOO PECADOO PECADO

HOMEM
   

� Porque Deus não aceita, ele não pode aceitar o pecado. 
� Não é apenas questão de vontade ou capricho pessoal, não é apenas porque Deus não 

quer ² mas ele não pode, é contra a natureza dele. 
� Semelhante ao que acontece a um peixe qXH�QmR�SRGH�YLYHU�IRUD�G·iJXD��RX�FRPR�XP�

VHU�DpUHR�TXH�YLYH�IRUD�G·iJXD��QmR�SRGH�YLYHU�GHQWUR�GD�iJXD� 
� Nós lemos isto em 1 João 1.5,6. 

1 João 1.5 ´Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz; nele não há 
treva alguma. 6 Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos 
e não praticamos a verdadeµ (NVI).  

� Deus é luz, não há trevas em Deus. 
� A luz representa tudo o que é bom, tudo o que é santo e justo. 
� As trevas representam tudo o que é ruim, tudo o que é mau, representa o pecado. 
� E assim como a luz e as trevas não se misturam ² se um ambiente está claro, ele não pode 

estar escuro, se um ambiente está escuro, ele não pode estar claro ao mesmo tempo. 
� Se você apaga a luz a escuridão toma conta do espaço, se você acende a luz a claridade 

toma conta do espaço e a escuridão se dissipa. 
� Deus é assim ² Deus é luz. E da mesma forma que luz e trevas não se misturam, Deus não 

pode ter comunhão com o mau, ele não pode juntar-se ao pecado. 
� O pecado separa o homem de Deus. E a esta separação a bíblia chama de morte 

espiritual. 
Efésios 2. 

� Encontramos aqui palavras do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, 
relembrando a situação passada deles. 

� Agora eles estavam em outro período e época da vida, mas o passado deles foi o seguinte. 
� v. 1-3. 

Efésios 2.1 ´Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, 2 nos quais costumavam 
viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que 
agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3 Anteriormente, todos nós também 
vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e 
pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da iraµ (NVI).  
Efésios 2.1 ´Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês 
estavam espiritualmente mortos. 3 ... estávamos destinados a sofrer o castigo de Deusµ (NTLH).  

� É isso que o pecado provoca, provoca ira, uma grande insatisfação em Deus que é santo, 
que é justo, que é puro, que é perfeito. 

� O pecado gera a morte, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, e quando 
o pecado está presente na vida do homem, Deus afasta-se. 

� É justamente isto que diz este texto de Efésios no v. 1, quando lembra àqueles cristãos que 
no passado eles estavam mortos. 

� Da forma que vocês viviam entregando-se aos desejos da carne, satisfazendo a natureza 
carnal, vocês estavam mortos, não tinham comunhão com Deus. 

� Esta é a definição de morte espiritual. 
� 5.5,6 ² ainda fala da reação de Deus ao pecado. 

Efésios 5.5 ´Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no Reino de Cristo e de Deus qualquer 
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pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa (pois a cobiça é um tipo de idolatria). 6 Não 
deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o 
castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a eleµ (NTLH).  

� 0DLV�XPD�YH]�R�WH[WR�IDOD�VREUH�D�LUD�GH�'HXV�FRPR�IDORX�QR�FDStWXOR���YHUVtFXOR���´éramos 
por natureza merecedores da iraµ� 

� $JRUD�QR�FDStWXOR���YHUVtFXOR���´pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá 
sobre os que não obedecem a eleµ� 

� A ira de Deus vem contra o pecado, porque o pecado provoca profunda tristeza e ira em 
Deus. 

� E o pecado separa o homem de Deus, que é a morte espiritual. 
D) Gera a morte ² Romanos 6.23. 
Romanos 6.23 ´Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida 
eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhorµ (NTLH).  

� Salário é aquilo que vem como resultado ² uma pessoa trabalha durante 30 dias e o 
resultado daquele trabalho será o seu salário em dinheiro. 

� Salário é aquilo que vem como consequência. 
� E a bíblia diz que o salário do pecado, ou o resultado do pecado, ou ainda a 

consequência do pecado é a morte. 
� Outros textos bíblicos dizem a mesma coisa. 
� Já lemos em Efésios 2 aqueles cristãos, no passado estavam mortos. Este foi o resultado, este 

foi o salário do pecado. 
� O pecado traz algum tipo de prazer momentâneo, algum tipo de satisfação, se não 

trouxesse ninguém pecaria. 
� Mas, o que está encoberto por trás, o que o homem não pode enxergar, é que aquilo irá 

lhe custar um alto preço ² separação de Deus e a morte espiritual. 
Tiago 1.13-15. 
Tiago 1.13 ´Quando alguém for WHQWDGR��MDPDLV�GHYHUi�GL]HU��¶Estou sendo tentado por DeXV·. Pois 
Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 14 Cada um, porém, é tentado pela 
própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. 15 Então a cobiça, tendo engravidado, dá à 
luz o pecado; e o pecado, após ter-se consumado, gera a morteµ (NVI).  

� É esse o resultado do pecado, o salário do pecado. 
� O pecado transtorna e transforma a vida em algo que é custoso, difícil, atrai problemas, 

mas o pior ² a pior consequência, o pior resultado é a separação de Deus. 
� Um dia esta separação se tornará definitiva. 
� Caso a pessoa parta desta vida nesta situação, de estar vivendo no pecado, entregue ao 

pecado, sem ter obtido a remissão, o perdão através de Jesus ² se uma pessoa partir desta 
vida nestas condições não poderá entrar no reino dos céus. 

� A bíblia diz isto em algumas passagens que inclusive já lemos. 
� Veja por exemplo em Gálatas 5, e no final daquela lista de pecados específicos nós temos 

no versículo 21 a afirmação. 
� O apóstolo é firme e certo do que está dizendo ² ´não terão parte no Reino de Deusµ. Não 

é possível herdar o reino de Deus persistindo na prática do pecado. 
� No texto de 1 Coríntios 6 lemos a mesma coisa ² primeiro no versículo 9. 
� O apóstolo pede para que ninguém se deixe enganar, infelizmente o que hoje acontece ² 

as pessoas se deixam enganar achando que não faz mal pecar, todos pecam, e que não 
há consequências ² ´não se enganemµ�p�R�DSHOR�GD�EtEOLD� 

� Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, etc., não terão parte no 
Reino de Deus. 

� Não herdarão o reino de Deus. 
� Mas, então o que acontecerá com as pessoas que partirem desta vida neste estado de 

pecados. 
� A bíblia diz. 
� Nós já lemos Apocalipse 21.8 que diz que ´os covardes, os traidores, os que cometem 

pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram 
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ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o 
HQ[RIUH��TXH�p�D�VHJXQGD�PRUWHµ. 

� Após a morte física, as pessoas que partirem deste mundo, tendo partido persistindo no 
pecado, sem que obtivessem o perdão, a remissão, sofrerão, de acordo com a palavra de 
Deus, a segunda morte. 

E) Destino eterno em completo horror e sofrimento. 
o E com será esta segunda morte? 
o Temos algumas descrições no Novo Testamento. 
2 Tessalonicenses 1.7-9. 
2 Tessalonicenses 1���´����Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os 
seus anjos poderosos, 8 no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não 
obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. 9 Eles serão castigados com a destruição eterna 
e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poderµ (NTLH).  

� Não há nada pior do que isto ² sofrer a pena de destruição eterna, ser separado 
definitivamente da presença do Senhor. 

� De forma tal que não adiantará mais orar, clamar ou gritar. Não adiantará mais suplicar. 
� Se alguém partir deste mundo numa situação de persistência em pecados, sem o 

arrependimento, sem a remissão em Jesus Cristo, será banido definitivamente da face do 
Senhor e sofrerá uma pena de destruição eterna. 

� E o que significa isto, pena de destruição eterna? Como é? O que é? Jesus diz. 
Mateus 13.41,42. 
Mateus 13.41 ´O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu Reino 
todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. 42 
Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes 
de desesperoµ (NTLH).  

� A palavra de Deus compara aquele lugar para onde as pessoas que forem definitivamente 
separadas de Deus irão, com uma fornalha ardente. 

� É claro que lá no mundo espiritual não existem coisas materiais, mas é necessário usar coisas 
que conhecemos para explicar o que se passa lá. 

� E o que foi escolhido foi justamente isto ² fornalha, ou grande fogo. 
� O fogo é algo que destrói, é algo que pode causar muita dor. 
� Se alguém queimar a mão só por ter pegado numa panela quente, terá que passar por um 

processo doloroso muito grande. 
� Imagine ter a alma lançada numa fornalha ardente. 
� Lá, a bíblia diz, o sofrimento é tão grande, a dor é tão intensa que haverá choro e ranger 

de dentes. 
� Eu entendo que uma pessoa range os dentes quando a dor que a pessoa sente é tão 

intensa que nem é possível gritar. 
� É terrível, é muito triste e deprimente, mas é isto que a bíblia diz, foi isto que Jesus falou. 
� E o que há lá naquele lugar? 
� Jesus continua explicando. 

Mateus 25.30. 
MatHXV� ������ ´E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os 
dentes de desesperoµ (NTLH).  

� Fornalha acesa, choro, ranger de dentes, trevas/escuridão total ² situação mais 
apavorante do que esta é difícil. 

� Algumas pesquisas foram feitas para se descobrir por quanto tempo o homem conseguiria 
viver em total escuridão. 

� E o resultado da pesquisa foi surpreendente ² o ser humano não conseguiria viver por muito 
tempo em total ausência de luz. 

� Fora os fatores de saúde, haveria também fatores psicológicos que levariam as pessoas até 
mesmo à loucura se fossem submetidas à total ausência de luz por algum tempo, que nem 
precisaria ser muito. 

� Se um blackout absoluto tomasse conta do mundo, a vida seria extinta em pouco tempo. 
� Mas, lá há escuridão total. 
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� Veja agora o v. 41. 
Mateus 25.41 ´Depois ele dirá aos TXH�HVWLYHUHP�j�VXD�HVTXHUGD��¶Afastem-se de mim, vocês que 
estão debaixo da maldição de Deus! Vão para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus 
anjos!·µ (NTLH). 

� Fogo eterno, fornalha ardente ² nunca deixa de queimar. 
� Fornalha acesa, choro, ranger de dentes, trevas/escuridão total, e além de tudo isto, lá 

estarão o diabo e seus anjos. 
� E a bíblia diz que este lugar que nós chamamos de inferno, foi preparado não para os seres 

humanos, mas para o Diabo e seus anjos. 
� Mas, é para lá que os seres humanos, por escolha própria, por rebeldia contra Deus, por 

negar a oferta de perdão e salvação em Jesus Cristo, muitos seres humanos acabarão 
indo. 

o v. 46. 
Mateus 25.46 ´E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida HWHUQDµ (NVI). 

� É uma situação de castigo, de punição, que não terá fim. 
� Veja Apocalipse 20, onde encontramos também uma definição desta situação. 

o v. 10-15. 
Apocalipse 20.10 ´Aí o Diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, 
onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo 
o sempre, de dia e de noite. 11 Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. 
A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. 12 Vi também os mortos, tanto os 
importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e 
também foi aberto outro livro, o Livro da Vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que 
cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. 13 Aí o mar entregou os mortos que 
estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu 
poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. 14 Então a morte e o 
mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. 15 
Quem não tinha o seu nome escrito no Livro da Vida foi jogado no lago de fogoµ (NTLH).  

� Deus não é indiferente ao pecado, Deus não olha o pecado com bons olhos, Deus não 
aprova o pecado, Deus não aceita o pecado, a bíblia é clara quando a isto. 

� E os pecadores que não forem justificados em Cristo, serão certamente e severamente 
castigados. 

� O inferno existe! 
9 Você crê em Jesus? Jesus foi quem mais falou do inferno. 
9 Seria uma contradição, um contrassenso, uma incoerência dizer que cremos em Jesus, 

mas não no inferno. 
9 Porque ele foi quem mais ensinou sobre esta realidade. O inferno existe. 

� Não é como a imaginação das pessoas comumente o conceitua, mas é muito pior. 
� Uma realidade das mais drásticas e deprimentes. 
� De fato, o homem não pode sofrer um dano pior, uma catástrofe pior do que ir para este 

lugar relatado em tantos textos bíblicos e nos ensinos de Jesus. 
IV. O QUE ACONTECE DEPOIS DA MORTE: 
o O que acontece depois da morte? 
o E você e eu sabemos ² a morte, a passagem desta vida (para outra situação, que pode ser de 

vida ou morte eterna), é uma questão de segundos. E pode ocorrer a qualquer momento. 
A) Jesus falou sobre um lugar onde aparentemente os mortos aguardam o julgamento antes do 
hades (lugar dos mortos) ser lançado no lago de fogo ou irem para os céus ² Lucas 16.22-26. 
Lucas 16.22 ´Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de 
Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. 23 No Hades, onde estava sendo atormentado, 
ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. 24 Então, chamou-R�� ¶3DL�
Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e 
refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo·. 25 Mas Abraão respondeu: 
¶)LOKR�� OHPEUH-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro 
recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. 26 
E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do 
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nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem·µ (NVI).  
� Depois da morte todas as pessoas, tanto os justificados em Cristo como os não justificados, 

terão uma prévia do destino eterno, neste lugar de espera. 
� A morte não é o fim da existência, mas sim uma transformação. Note nesse texto que as 

personagens permanecem conscientes após a morte, eles continuavam com os seus 
sentidos. 

� A morte é uma transformação ² deixaremos este corpo que é uma casca ² mas a nossa 
alma é eterna, nossa alma irá viver para sempre. 

� Neste sentido, quando nós morrermos passaremos a um estado eterno ² que será de 
sofrimento, junto com o Diabo e seus anjos, naquele lugar que arde com fogo e enxofre, 
onde há choro e ranger de dentes, escuridão total, ou de alegria com Deus nos céus, onde 
há só prazer, louvor e tudo o que é bom. 

� A morte não é o fim da existência. Há dois destinos claramente apresentados na bíblia, não 
três, dois destinos. E cada ser humano que hoje está na face desta terra irá para um deles. 

� Lá a situação é imutável. Quando o rico pediu a Abraão que mandasse Lázaro socorrê-lo 
Abraão disse, há um abismo entre nós e vós. 

� A ideia é que trata-se de uma situação imutável. 
� E a situação é incomunicável ² no decorre do texto, o rico pede a Abraão que mandasse 

Lázaro até sua casa para falar com os seus familiares, para que estes também não fossem 
para aquele lugar de tormentos. 

 
� E Abraão disse no v. 29 ´Os seus irmãos têm a Lei de Moisés e os livros dos Profetas para 

avisá-los. Que eles os escutem! (NTLH)µ 
� Os mortos não podem interceder pelos vivos, os vivos não podem interceder pelos mortos. 
� Se há alguma coisa que podemos fazer pelas pessoas, deve ser durante a vida e não após 

a morte. 
� A permanência da alma após a morte é certa. Não como muitas pessoas imaginam mas 

como a bíblia diz. 
� A vida depois da morte é de dois tipos ² ou descanso, como no caso de Lázaro, ou castigo. 
� E o tipo de vida que teremos depois da morte, depende do tipo de vida que estamos 

tendo neste mundo. 
� E a bíblia é o livro que devemos dar nossa atenção. É o único meio de não sermos 

condenados ² seguindo a palavra de Deus. 
� Viva sabiamente hoje, porque não sabemos quando iremos morrer. 
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B) Purgatório (aquela ideia de que existe um lugar onde todos os mortos sofrem a punição durante 
um determinado tempo, para serem purificados) não é um ensino da Bíblia. 

� Jesus não ensinou sobre purgatório. Jesus ensinou sobre destinos eternos. 
� Depois da morte não é possível mudança de destino eterno, como observamos no texto 

acima. 
C) Reencarnação também não é um ensino proveniente da Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que 

cada homem (pessoa) morre apenas uma vez ² Hebreus 9.27. 
Hebreus 9.27 ´Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois 
disso enfrentar o juizµ (NVI).  

� Se reencarnação existisse o homem morreria várias vezes, porque voltaria à vida várias 
vezes. 

� Mas, a bíblia diz que o homem vive uma só vez, quando diz que ele morre uma só vez. 
� A reencarnação não é um ensinamento bíblico. 
� E se fosse possível a reencarnação, uma purificação através de várias vidas, por que Jesus 

teria que morrer na cruz? Por que Jesus teria que vir a este mundo? O homem poderia se 
virar sozinho. 

� Reencarnação não existe. 
� Concluímos então que a mudança de destino eterno se dá apenas estando a pessoa em 

vida. 
CONCLUSÃO: 

A consequência mais grave do pecado é a condenação eterna e a definitiva separação 
de Deus. E todos já pecaram, não importa quem somos ou quanto de bom temos feito, 
merecemos a justa retribuição pelos nossos pecados. Portanto precisamos de reconciliação e 
esperança antes de morrer nessas condições, e isso com máxima urgência. 

E o apelo que lhe faço é: continue fazendo este curso para descobrir o que você pode 
fazer para mudar esta situação, para não sofrer, não receber o salário do pecado, a definitiva e 
eterna separação de Deus.  

O que é que você pode fazer? A bíblia diz, e nós veremos a partir da próxima lição. 
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´AS BOAS NOTÍCIAS DO EVANGELHOµ 

INTRODUÇÃO: 
o Quais foram algumas realizações de Jesus quando esteve em forma humana aqui na terra? 

� Já vimos várias delas ² ele acalmou tempestades, andou sobre o mar, alimentou multidões na 
multiplicação dos pães e peixes, curou enfermos e expeliu demônios. 

� Mas, qual foi a principal realização de Jesus quando esteve aqui na terra? É isso que devemos 
nos perguntar e é isso que devemos procurar saber, conhecer e entender. 

� 1D�~OWLPD� OLomR��FXMR� WHPD� IRL�� ´2�3HFDGR�H�6HXV�5HVXOWDGRVµ��QRV�SUHSDUDPRV�SDUD�HQWHQGHU�
melhor a principal missão de Cristo aqui na terra. 

o Mas, então, qual foi a principal missão de Cristo aqui na terra. Por que ele foi enviado? 
� Hoje em dia, muitos ensinos no mundo religioso atribuem a Jesus a missão de dar às pessoas uma 

vida melhor, em termos físicos aqui neste mundo. 
� Alguns grupos religiosos estão dizendo que Jesus veio para resolver os problemas que a pessoa 

tem neste mundo ² financeiros, de saúde, etc. 
� É a chamada Teologia da Prosperidade. 

o Esta foi a missão de Jesus? 
� De novo pergunto: Qual foi a real missão de Jesus? 
� Por que ele veio a este mundo? 

o $�SDODYUD�´(YDQJHOKRµ�TXHU�GL]HU�´ERDV�QRWtFLDVµ� 
� O que é ou quais são as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo? 

I. DEUS TEM PROFUNDA AVERSÃO (ABOMINA, TEM REPUGNÂNCIA) AO PECADO 
E PROFUNDO AMOR AO PECADOR: 
o Em primeiro lugar, lendo as escrituras, aprendemos que Deus tem uma profunda aversão (abomina, 

tem repugnância) ao pecado (como vimos na lição anterior). Mas, ao mesmo tempo, ele tem um 
profundo amor pelo pecador. 

o Já no anúncio da vinda de Jesus a este mundo, temos a explicação de qual seria sua principal 
missão, a sua principal tarefa, quando o anjo disse a José que nome ele deveria receber ao nascer. 

A. Jesus foi chamado de Salvador ² Mateus 1.21. 
Mateus 1����´Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos 
pecados delesµ (Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  
o Jesus é um nome que significa ² ´6DOYDGRUµ�RX�´R�6HQKRU�VDOYDµ� 

� Imagine a mãe de Jesus dizHQGR��´9HQKD�DOPRoDU�6DOYDGRUµ� 
� Ou ao procurá-OR��´$OJXpP�VDEH�RQGH�R�6DOYDGRU�HVWi"µ� 

o A forma como ele era chamado, já dizia para o que veio. 
B. Jesus disse que o que ele veio fazer ² não veio chamar justos e sim pecadores ao arrependimento ² 

Mateus 9.10-13. 
Mateus 9.10 ´Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e 
pecadores. 11 Vendo isso, os fariseus perguntaram aos disctSXORV� GHOH�� ¶Por que o mestre de vocês 
come com publicanos e pecadores"· ���2XYLQGR� LVVR�� -HVXV�GLVVH�� ¶Não são os que têm saúde que 
precisam de médico, mas sim os doentes. 13 Vão aprender o que significa isto: Desejo misericórdia, não 
sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores·µ (Nova Versão Internacional). 
C. Jesus atraiu a si os pecadores. 
o Vimos isto em Mateus 9.10. 
o E vemos a mesma cena em Lucas 15.1,2. 
Lucas 15.1 ´Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. 2 Mas os fariseus e os 
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PHVWUHV�GD�OHL�R�FULWLFDYDP��¶Este homem recebe pecadores e come com eles·µ (NVI).  
o Jesus atraía estas pessoas, pois sabiam que em Jesus encontrariam amor e aceitação. 
o Um ditado popular diz que ´7RGD�PRHGD�WHP�GRLV�ODGRVµ� 

� E o amor de Deus aos pecadores é o outro lado de uma mesma moeda. 
� Deus tem aversão (repugnância, incompatibilidade) ao (e para com o) pecado ² Deus não 

pode ter comunhão (ter um convívio, uma relação) com o pecado, Ele irá sim condenar 
severamente o pecador que não se arrepender e não aceitar a proposta de Salvação. 

� Mas aqui está o outro lado da moeda, Deus tem uma proposta de Salvação (ele construiu uma 
ponte), ele ama o pecador. 

o Por isso Jesus andava cercado de pecadores. 
D. E Jesus explicou por parábolas o convívio com tais pessoas ² Lucas 15.3-24. 
o Jesus contou três parábolas em Lucas capítulo 15. 
o As duas primeiras são bem simples e objetivas. Vejamos versículos 3 a 10. 
Lucas 15.3 ´Então Jesus contou esta parábola: 4 Se algum de vocês tem cem ovelhas e perde uma, por 
acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras noventa e nove e vai procurar a ovelha 
perdida até achá-la. 5 Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. 6 
Chegando à sua casa, chaPD�RV�DPLJRV�H�YL]LQKRV�H�GL]��¶Alegrem-se comigo porque achei a minha 
ovelha perdida·� 7 Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador 
que se arrepende dos seus pecados do que por noventa e nove pessoas boas que não precisam se 
arrepender. 8 Jesus continuou: Se uma mulher que tem dez moedas de prata perder uma, vai procurá-
la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. 9 E, 
quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: ¶Alegrem-se comigo porque achei a minha 
moeda perdida·� 10 Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa 
de um pecador que se arrepende dos seus pecadosµ (NTLH).  
o O que acontece quando perdemos um animal de estimação ² um gato, um cachorro, um bezerro, 

uma cabra? 
� Procuramos com todo o empenho. 
� Jesus veio procurar e buscar os homens perdidos. 

o Por que é que Jesus convivia com os pecadores? 
� Para conduzi-los ao arrependimento. 
� O céu promove uma festa quando um pecador se arrepende (ou é achado). 
� Deus deseja comunhão (ter um convívio, uma relação) com os pecadores. 

o Desde o primeiro pecado, lá em Gênesis, no Jardim do Éden Deus tem buscado recuperar os 
pecadores e a comunhão com os pecadores. 

o E Jesus contou uma terceira parábola em Lucas capítulo 15 para deixar isto ainda mais claro. Veja 
versículo 11 a 13. 

Lucas 15.11 ´E Jesus disse ainda: Um homem tinha dois filhos. 12 Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, 
quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. 13 
Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava 
muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinhaµ (NTLH).  

� O filho mais novo chegou para o pai e pediu a herança adiantada. 
� O pai não tinha o dever de dar a herança adiantada, o filho não tinha o direito de receber a 

herança adiantada. 
� Mas, por alguma razão o pai consentiu e deu. 
� Qual deveria ser a reação mais adequada da parte deste filho? 

o Ele deveria demonstrar algum tipo de gratidão ao seu pai, talvez usando aquele dinheiro 
de uma maneira sábia. 

o Ele deveria pensar em retribuir isto a seu pai. 
o Mas, estranhamente este rapaz foi para uma terra distante. Ele se distanciou, ele foi para 

longe do pai. 
� Não é isto que nós fazemos com Deus? 

o Tudo o que nós temos ² a vida, o ar que respiramos, a saúde, a inteligência, os bens que 
nós temos, foi Deus que nos deu. 

o Se nós existimos, é graças a Deus. 
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o Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ao invés de agradecê-lo, nós procuramos nos 

distanciar dele e viver a vida de nosso jeito como fez este rapaz. 
o Mas, a partir do versículo 14 encontraremos o relato de que ele não foi bem sucedido nesta decisão 

que fez. Ler 14 ²16. 
Lucas 15.14 ´O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele 
começou a passar necessidade. 15 Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. 
Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. 16 Ali, com fome, ele tinha vontade de 
comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nadaµ (NTLH).  

� É assim que acontece. 
� Aquele jovem recebeu antecipadamente os bens que o pai certamente havia conseguido 

através de anos de trabalho com muito suor, com muito empenho. 
� Foi para longe do pai. 
� Desperdiçou todos os bens do pai, de uma forma irresponsável. 
� E aí começou a passar necessidade e não havia o que fazer a não ser ir para o campo dos 

porcos. 
� Quando os judeus que ouviam Jesus, ouviram esta da história, deve ter causado arrepios, pois 

para os judeus, porcos eram animais imundos. 
o E foi justamente para lá que foi este jovem, para o campo dos porcos. 
o É isto que acontece com o ser humano que insiste em andar longe de Deus, que insiste 

em viver a vida do seu próprio modo. 
� Tentando satisfação aqui e ali nos prazeres, nos lazeres, nos bens. 

o Um dia acaba (emocionalmente e espiritualmente) no campo dos porcos e descobre 
que não há satisfação nas coisas em que buscou. 

o O desfecho alegre ² Ver versículo 17 a 19. 
Lucas 15.17 ´Caindo em si, ele pensou: ¶Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu 
estou aqui morrendo de fome! 18 Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: ¶Pai, pequei contra Deus e 
contra o senhor 19 e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus 
trabalhadores·µ (NTLH).  

� Finalmente ele voltou à sensatez, e concluiu que não era necessário viver naquela situação, ao 
lado de seu pai ele teria o que precisava. 

� E fez uma decisão ² uma decisão difícil e que requer humildade ² voltar e admitir seu pecado. 
� ´3HTXHL�H�QmR�PHUHoR�VHU�FKDPDGR�GH� ILOKR��TXHUR�DSHQDV�XP�HPSUHJR��TXHUR�TXH�PH� WUDWH�

FRPR�XP�WUDEDOKDGRU��XP�VHUYR��XP�HPSUHJDGRµ� 
o Para atravessar a ponte, é esta mesma decisão que o ser humano precisa tomar ao 

reconhecer que está no campo dos porcos. 
� Há uma solução ² é o reconhecimento, é a decisão de retorno. 

o Mas, o retorno é difícil ² imagine este jovem, sem ajuda, sem dinheiro, numa terra distante, 
como seria custoso o retorno. 

o Como iria viajar ² a pé, provavelmente. Quantos dias durariam a viagem? O que comeria 
neste período? 

o Foi um retorno difícil. 
o Todo retorno é difícil, requer sacrifício, mudanças. 
o E quando o homem decide voltar para Deus ele precisa sacrificar-se mudando suas 

atitudes, seu comportamento e seus valores. 
o Veja versículo 20 a 24 ² aqui está o clímax desta história. 
Lucas 15.20 ´Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, 
o pai o avistou. E, com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e beijou. 21 E o filho disse: ¶Pai, pequei 
contra Deus e contra o senhor e não mereço PDLV�VHU�FKDPDGR�GH�VHX�ILOKR�·� 22 Mas o pai ordenou 
aos empregados: ¶Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e 
sandálias nos seus pés. 23 Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar 24 
porque este meu filho estava morto e viveu de novo; estava perdido e foi achado·. E começaram a 
festaµ (NTLH).  

� Quando aquele jovem foi avistado por seu pai? Enquanto ainda estava longe. 
o Só se avista alguém que está longe, quando se presta atenção. 
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o Por exemplo, quando você está esperando alguém num determinado local e essa 

pessoa demora de chegar, você começa a prestar a atenção em todos que vêm ao 
longe para saber se a pessoa esperada se aproxima. 

� Provavelmente este pai estava olhando no horizonte com uma expectativa e com algumas 
perguntas: Onde está o meu filho? Como está o meu filho? E desejando vê a imagem de seu filho 
aparecendo no horizonte. E um dia esta imagem apareceu. 

o O pai correu abraçou, beijou este filho, mandou colocar roupas nele, um anel no dedo, 
sandálias nos pés ² naquele período quem andava descalço eram os escravos. 

� Aquele rapaz estava de volta à família, o pai lhe devolveu o direito de voltar a pertencer à 
família. É isso o que significava por um anel no dedo e sandálias nos pés. 

o Por que Jesus contou esta história? 
� Lembra onde tudo começou ² Jesus sendo criticado por que comia com pecadores. 
� Jesus estava dizendo que Deus nos espera de volta. Deus quer você de volta. Deus me quer de 

volta. Apesar de nossos pecados que nos leva ao campo dos porcos, Deus nos quer de volta. 
o A expectativa dos céus (o desejo e esperança dos céus) é pelo arrependimento dos pecadores. E 

por isso Jesus convivia com eles. Para mostrar-lhes este fato e chamá-los ao arrependimento. 
Ilustração: 

� Certa feita um pai repreendeu severamente seu filho por ter chegado depois do horário limite 
em casa. 

o E este filho, um adolescente, revoltou-se com a repreensão do pai, arrumou a sua mala e 
fugiu de casa ² foi para um lugar distante. 

o Lá ele conseguiu estabelecer-se de alguma forma, os anos se passaram e ele constituiu 
família. 

o Quando seus filhos começaram a crescer, sua consciência começou a incomodá-lo 
acusando-o de ter sido injusto com seu pai. 

o Pois, ele mesmo começou a perceber que o que ele falava e pedia a seus filhos era para 
o bem deles e para a proteção deles. 

� Depois de vários anos terem se passado, finalmente ele não aquentou mais a voz de sua 
consciência e resolveu escrever uma carta para seu pai onde dizia: 

o ´3DL��DSHVDU�GH�WRGRV�estes anos em que nós não temos nos falado em função daquele 
ocorrido, a voz da minha consciência me acusa constantemente de ter cometido uma 
grande injustiça. Eu quero voltar e tentar reparar o mau que eu fiz, mas não sei se o senhor 
me aceitará de volta. Façamos o seguinte, se ainda existe aquela árvore na varanda de 
nossa casa, pendure um lenço branco ali no dia tal do mês tal, e de longe eu olharei para 
a árvore, se houver um lenço branco saberei que o senhor me aceitará de volta, se não 
KRXYHU��HX�HQWHQGHUHL�H�YROWDUHL�SDUD�PLQKD�FLGDGH�RQGH�KRMH�HVWRX�HVWDEHOHFLGRµ� 

� E à medida que o dia marcado se aproximava, o homem que quando adolescente havia 
brigado com se pai e fugido de casa, ficava cada vez mais nervoso. 

� Finalmente o dia da viagem chegou, ele pegou um ônibus para viajar para a cidade onde seus 
pais moravam, depois de várias horas de viagem chegou à cidade dos pais. Desceu na 
rodoviária e pegou outro ônibus que o levaria ao bairro onde seus pais moravam, chegando ao 
local, desceu na parada de ônibus, andou em direção à rua, e antes de virar a esquina para a 
rua de seus pais seu coração batia cada vez mais forte, quando finalmente virou a esquina e 
olhou em direção à casa de seus pais e avistou a árvore, lágrimas rolaram de seu rosto. 

o Por quê? 
o Porque não havia um lenço branco na árvore?  
o Não! A árvore estava repleta de lenços brancos. 
o O pai não queria que seu filho tivesse dúvidas sobre o quanto ele desejava a sua volta e a 

reconciliação. 
� É assim que Deus faz, ele não quer que tenhamos dúvidas que ele nos ama e quer a 

reconciliação, por isso, enviou Jesus Cristo. 
o Deus sabe a gravidade de partirmos desta vida sem o perdão, sem a salvação. E ele nos 

quer de volta. 
� Ele odeia o pecado, ele tem aversão ao pecado, mas ele ama o pecador. 
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II. O SACRIFÍCIO VICÁRIO (QUE SUBSTITUI) DE CRISTO: 
o Agora sabemos por que Jesus veio a este mundo. 
o Mas, porque ele morreu na cruz? 
A. Romanos 6.23a diz que o salário do pecado é a morte. 
Romanos 6����´Pois o salário do pecado é a morte...µ (NVI).  

� (�´VDOiULRµ�p�DTXLOR�TXH�YHP�FRPR�consequência ou resultado. 
� E por já havermos pecado, e muitas vezes, o que é que merecemos? A morte. 

o Nunca nenhum pecado deixou ou deixará de ser punido ou castigado. 
� Os sacrifícios de animais na Velha Aliança já indicavam que quando o homem peca, é 

necessária uma punição para aquele pecado. 
� O homem colocava as mãos sobre o animal e depois aquele animal era sacrificado sobre o 

altar, ilustrando (por meio da imagem deste ato) que o pecado sempre exige a pena, e a pena 
é a morte, quando não do próprio homem, o animal morria em seu lugar, como neste exemplo 
que citamos do Velho Testamento. 

� Ou nós mesmos sofreremos a justa punição pelos nossos pecados ou alguém sofrerá em nosso 
lugar. 

� Existe uma solução para nós, seres humanos pecadores? 
o Neste mesmo versículo de Romanos que diz que o salário do pecado é a morte, também diz o 

seguinte na segunda parte do versículo. 
Romanos 6.23b ´... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhorµ (NVI).  
o Assim, passamos a compreender cada vez melhor a missão de Jesus nesta terra. 

� Sim existe uma solução ² H�D�VROXomR�p�UHFHEHU�R�TXH�D�EtEOLD�FKDPD�GH�´GRP�JUDWXLWR�GH�'HXVµ�
² a vida eterna, que só é possível através da obra de Jesus Cristo. 

o Muitas pessoas pensam que só quem merece pode ter a vida eterna. 
� Pensam que nós temos que merecer para chegar a Deus. E muitas pessoas tentam fazer por 

merecer para poder chegar a Deus. 
� É difícil entender que nós que somos pecadores, H�GHVWD�IRUPD�PHUHFHPRV�UHFHEHU�R�´VDOiULRµ�

do pecado. 
� Não podemos fazer nada para ser dignos, merecedores da vida eterna.  
� Como Romanos 6.23 diz na segunda parte do versículo, a salvação é um dom gratuito, é um 

presente que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. 
o Mas por que por meio de Jesus Cristo? 

� Ele veio para construir a ponte. 
� Porém, houve um obstáculo ² a justiça de Deus, que exige a punição para o erro, para o 

pecado. 
� Mas, houve uma saída para este obstáculo ² a misericórdia de Deus, que providencia um meio 

para tornar possível o perdão. 
o Só Jesus pôde satisfazer ao mesmo tempo, estes dois aspectos da personalidade Divina, para que a 

salvação se tornasse possível. 
o Como Jesus pôde satisfazer ao mesmo tempo a justiça e a misericórdia divinas. 

� Isto aconteceu quando ele morreu na cruz. 
� Na cruz duas coisas principais ocorreram ² castigo e perdão. 

o Isso somente foi possível porque Jesus não tinha pecados. Ele não precisava ser punido por seus 
pecados. Ele era puro. 
� E quando ele foi punido, não foi por seus pecados, ele foi punido pelos pecados da 

humanidade. 
o No livro de Hebreus 7 R� DXWRU� FRPSDUD� R� ´6XPR� VDFHUGRWHµ� -HVXV�� FRP� RV� GHPDLV� ´6XPR 

VDFHUGRWHVµ�KXPDQRV� 
� 2�SDSHO�GR�´6XPR�VDFHUGRWHµ�HUD�GH�VHUYLU�GH�LQWHUPHGLiULR�HQWUH�'HXV�H�RV�KRPHQV� 

o Como ele era? 
Hebreus 7.26 ´É de um sumo sacerdote como este que precisávamos: santo, inculpável, puro, 
separado dos pecadores, exaltado acima dos céusµ�(NVI).  
o Os outros ofereciam sacrifícios por si mesmos, mas Jesus não o fez, porque não precisava. 
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Hebreus 7.27 ´Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer 
sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e, depois, pelos pecados do povo. E ele fez 
isso de uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceuµ (NVI).  
o Agora poGHPRV� QRV� ´DSUR[LPDUµ� de Deus por meio dele, atravessando o abismo ² grande 

separação ou afastamento ² causado pelo pecado. 
Hebreus 7.25 ´Portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-
se de Deus, pois vive sempre para interceder por elesµ (NVI).  
o Jesus a si mesmo se ofereceu pelos pecados do povo. 

� Não foi um animal como na Velha Aliança que foi levado ao altar como um sacrifício vicário, 
propiciatório, foi Jesus. 

o A justiça de Deus exige que o pecado seja punido, seja castigado, o mau não pode simplesmente 
não receber a devida, a justa punição. 
� E quem poderia satisfazer este aspecto da personalidade Divina? Resposta: Jesus. 
� Jesus satisfez a justiça de Deus quando ele nos substitui morrendo na cruz ² 2 Coríntios 5.21. 

2 Coríntios 5.21 ´Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos 
tornássemos justiça de Deusµ (NVI).  
o No Velho Testamento, o homem transmitia, simbolicamente, seu pecado para o animal, antes deste 

ser sacrificado. 
� E Deus transferiu nossos pecados para Cristo. 
� Deus tirou de nós nossos pecados, colocou em Jesus Cristo, e puniu o pecado quando Jesus 

morreu na Cruz. 
o A justiça foi realizada, o pecado foi punido, a ira de Deus foi satisfeita quando Jesus morreu na cruz. 
1 Pedro 2.22 ´Ele não cometeu nenhum pecado, e nunca disse uma só mentira. 24 O próprio Cristo 
levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz a fim de que morrêssemos para o pecado e 
vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele vocês foram curadosµ (NTLH).  
o De quem eram os pecados que estavam sobre Jesus quando morreu na cruz? 

� Jesus tomou sobre si os nossos pecados. 
Ilustração: 

� Vamos imaginar que eu cometi um crime; que eu, por exemplo, matei uma pessoa.  
� E vamos imaginar que isto passou num país onde existe a pena de morte. 
� &KHJD�R�GLD�GR�MXOJDPHQWR��H�HX�HVWRX�Oi�GLDQWH�GR�MXL]��H�R�MXL]�GHFUHWD�D�VHQWHQoD��´9RFr�p�

culpado de matar uma pessoa, e há provas suficientes disto. Por causa deste seu crime a pena 
será a máxima, você vai morrer no dia tal na cadeira HOpWULFDµ� 

� E vamos imaginar que na mesma hora em que o juiz decreta a sentença, alguém que está 
DVVLVWLQGR�R� MXOJDPHQWR� OHYDQWD�H� IDOD�SDUD�R� MXL]�� ´Senhor juiz. Pode soltar ele, porque eu vou 
morrer no lugar dele. Ele pode ficar livre e eu vou sofrer o cDVWLJRµ�� 

� E quando todos prestam atenção nesta pessoa que está falando, percebem que quem fala isto 
é o filho do juiz que acabou de decretar a sentença. E este filho se ofereceu para sofrer minha 
punição e morrer em meu lugar.   

o Foi isto que Jesus fez por mim e por você.  Eu sou culpado. Você é culpado. Eu sou pecador. Você é 
pecador. Eu mereço morrer por causa de meus pecados. Você merece morrer por causa de seus 
pecados. Mas Jesus se ofereceu para morrer em meu lugar e em seu lugar.  O inocente foi morto 
para que o culpado pudesse ser liberto. 
� Você poderia fazer o que Jesus fez?  
� Você poderia morrer em meu lugar? 
� Não. Por quê? Porque você também é pecador. 
� Como poderia pagar pelos meus pecados se está em dívida por causa dos seus pecados? 
� Você e eu estamos na mesma situação. 
� Só uma pessoa inocente, sem pecado, é que podia pagar a nossa dívida e morrer por nós. 

o Ele disse em Mateus 26 que estava prestes a morrer por uma razão específica. 
o Dando instruções sobre um memorial que deveria ser realizado para que fosse lembrado o sacrifício 

que ele faria, ele tomou o vinho e disse: 
Mateus 26.28 ´3orque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos 
pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povoµ (NTLH). 
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� Jesus sofreu a nossa punição para que nós fôssemos libertos dela. 

o O preço do meu perdão foi o sangue (a morte) de Cristo. 
Efésios 1.7,8a ´Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são 
perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, 8a que ele nos deu com tanta fartura!µ... (NTLH). 
o Em Jesus nós temos a redenção, o perdão dos pecados, por meio de seu sangue. 
o O perdão se tornou possível, real, acessível, não exatamente na hora em que Jesus nasceu, não 

exatamente quando ele começou seu ministério, mas quando ele morreu na cruz, e os nossos 
pecados foram punidos e a justiça de Deus satisfeita. 

o (P�(IpVLRV�R�DSyVWROR�3DXOR�H[SOLFD�TXH�LVWR�p�XPD�´JUDoDµ��RX�VHMD�XP�´GRPµ��SUHVHQWH��
imerecido. 

o E não algo merecido ou conquistado pela dignidade. 
Efésios 2.4,5. 
Efésios 2.4 ´Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, 5 que, quando 
estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que 
temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvosµ (NTLH).  
o A salvação é um dom imerecido. 

� Graça ² presente imerecido. É quando Deus me dá o que não mereço ² a salvação. 
� Misericórdia ² quando Deus não me dá o que mereço. É não receber de Deus o castigo que 

mereço.  
o Mas há os que pensam que Deus retira a culpa dos pecados na mesma proporção das boas obras 

que são feitas. 
� Como acontece com uma balança que tem dois pratos onde se colocam os pesos, alguns 

pensam que podem equilibrar o peso dos pecados com o peso das boas obras e não ser 
cobrado de seus pecados por Deus. 

o Paulo disse que salvação é de graça e o homem jamais merece ser salvo. 
Efésios 2.8,9. 
(IpVLRV�����´Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um 
presente dado por Deus. 9 A salvação não é o resultado dos esforços de vocês; portanto, ninguém 
pode se orgulhar de tê-laµ (NTLH).  
o Deus nos salva. O homem não salva a si mesmo. 
o Reconhecendo sua situação diante de Deus por causa do pecado, muitos homens tem tentado 

salvar a si mesmo. 
Ilustração: 
o Vamos imaginar que para ter a salvação seria necessário nadar do Brasil até a África. Atravessar o 

oceano Atlântico. Ou de Moçambique até Madagascar no oceano Índico. 
� Todos estão nas praias e começam a nadar. Você sabe nadar? 
� Alguns não sabem e vão morrer ali mesmo na praia. 
� Outros vão nadar talvez 500 metros. 
� Alguns nadadores profissionais vão nadar talvez 10, 20 ou 30 quilômetros. 
� Mas ninguém vai conseguir chegar do Brasil até a África ou de Moçambique até Madagascar, 

sem ajuda de um helicóptero, barco, equipe, etc. 
� Assim são as pessoas que querem chegar a Deus pelos seus próprios esforços. 
� Mesmo uma pessoa maravilhosa no julgamento humano é pecadora, e ainda fica muito 

distante da santidade e pureza de Deus o nosso Pai. 
� Só podemos ser salvos com ajuda!  Jesus veio para salvar pecadores como eu e como você! 

o O homem não pode salvar a si mesmo. Qualquer tentativa ilude o homem ou acaba deixando 
frustrado e sem esperança.  

Romanos 3.23-24. 
Romanos 3.23 ´Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. 24 Mas, pela sua 
graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salvaµ (NTLH).  
o A versão ARA GLUi�QR�Y�����´pois todos pecaram e carecem da glória de Deusµ��,VWR�SRU�FDXVD�GR�

abismo ou distanciamento de Deus que o pecado provoca. 
� A justificação não é algo que eu alcanço por meus esforços, que eu conquisto. 
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� Jesus foi quem a alcançou, quem a conquistou, eu só a recebo, porque ele me oferece, me dá 

gratuitamente segundo o v. 24. 
� Porém, eu preciso atravessar a ponte com meus próprio pés, pois Deus não irá me empurrar, ou 

obrigar a atravessar a ponte. 
o E o que eu faço para atravessar a ponte? Veremos a partir da próxima lição. 
III. O QUE É O EVANGELHO: 
o Então o que é o Evangelho? 
o Paulo disse que o coração, âmago ou centro do Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição 

de Cristo ² estes são os eventos mais importantes do Evangelho. 
A. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ² 1 Coríntios 15.1-4. 
1 Coríntios 15.1 ´Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual 
vocês aceitaram e no qual continuam firmes. 2 A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por 
meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada 
vocês crerem nele. 3 Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância: 
Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas; 4 ele foi sepultado e, no 
terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escriturasµ (NTLH). 
o A NVI dirá no versículo 2 ² ´3RU�PHLR�GHVVH�(YDQJHOKR�YRFrV�VmR����VDOYRVµ� 

� Isso é o Evangelho ² Cristo morreu pelos nossos pecados. 
� Há solução para o pecador. Há esperança para o pecador. Isto é o Evangelho. 

o Atualmente ouvimos muita divulgação e propaganda da chamada Teologia da Prosperidade. 
� E essa teologia propõe uma vida melhor, em termos físicos aqui neste mundo. 
� Promete-se: 

o Riquezas ² 'L]HP��´6H�YRFr�HVWi�HQGLYLGDGR��GHVHPSUHJDGR��VH�VXD�HPSUHVD�HVWi�IDOLQGR��
HWF���YHQKD�SDUD�D�FRUUHQWH�WDO�H�WRGRV�VHXV�SUREOHPDV�ILQDQFHLURV�VHUmR�UHVROYLGRVµ� 

o Saúde ² ´6H� YRFr� HVWi� GHVHQJDQDGR� SHORV� PpGLFRV�� VRIUH� FRP� FRQVWDQWHV� GRUHV� GH�
cabeoD��HWF���YHQKD�SDUD�D�LJUHMD�WDO�H�WXGR�LVWR�VHUi�VROXFLRQDGRµ� 

o Solução para problemas emotivos ² ´6H�YRFr�HVWi�VR]LQKR��D���H�JRVWDULD�GH�HQFRQWUDU�R�
(a) companheiro (a) de sua vida, etc., venha para a corrente do amor e resolva seus 
problemas de relacioQDPHQWRVµ� 

� Estas são algumas das propagandas das igrejas que aderiram a Teologia da Prosperidade. 
o $LQGD�RXWUDV�DILUPDo}HV� VmR� IHLWDV�FRPR�� ´6H� YRFr�p�XP�FULVWmR� ILHO�� QmR�SRGH�DFHLWDU�

SUREOHPDV� H� VRIULPHQWRV� QD� YLGDµ�� ´2UGHQH�� H[LMD� GH� 'HXV� TXH� UHWLUH� GH� Yocê seu 
VRIULPHQWRµ��´1mR�DFHLWH�R�VRIULPHQWRµ� 

o ([LVWH�DWp�XPD�LJUHMD�FXMR�OHPD�SULQFLSDO�p��´3DUH�GH�6RIUHUµ� 
� Estes ensinos e ideias possuem bases bíblicas? 

B. A missão de Deus em Jesus é claramente especificada. 
o É verdade que ele curou muitas pessoas, alimentou multidões, mas ele veio para isto? 

� Para curar o corpo e para saciar a fome de pão físico? 
� Jesus veio para que exatamente? A bíblia nos diz. 

João 3.16-17. 
João 3.16 ´Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para 
condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio deleµ (NVI).  

� ´����3DUD�TXH�WRGR�DTXHOH�TXH�QHOH�FUer não...µ��R�TXH�p�TXH�R�YHUVtFXOR�GL]" 
o Para que não sofra?  
o Para que não tenha problemas financeiros?  
o Não tenha problemas emocionais?  
o 3DUD�TXH�´QmRµ�R�TXr"� 
o ´1mR�SHUHoDµ� 

� O que quer dizer este perecer? Continue lendo para descobrir. 
� Perecer é o oposto da vida eterna, é a morte eterna. É a condenação em função dos pecados. 
� ´'HXV�HQYLRX�-HVXV�SDUD���µ segundo o versículo 17? 

o Deus enviou Jesus ao mundo para proporcionar vida eterna. 
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o Quando João Batista viu Jesus ele disse o quê? Veja João 1.29. 
João 1.29 ´No dia seguinte João viu Jesus aproximando-VH�H�GLVVH��¶Vejam! É o Cordeiro de Deus, que 
tira...·µ�(NVI). 

� Que tira o quê deste mundo? 
o Tira o pecado do mundo. 
o Não a doença, não a dificuldade financeira. 

� Jesus é o cordeiro de Deus que veio com esta finalidade ² tirar o pecado do mundo. 
o Nós já vimos que o maior problema do homem é o pecado. E que o pecado pode levar o homem 

à morte eterna. 
C. O maior desejo de Deus não é outro senão salvar o homem. Esse é o maior desejo de Deus. 
o Deus se preocupa com as nossas necessidades físicas, com os nossos problemas de saúde. 

� Mas, o mais importante não é ter solucionado nossos problemas físicos ou materiais. 
� O que é mais importante é obter a solução para o maior de todos os problemas que é o 

pecado e o risco do ser humano sofrer a morte eterna. 
o Muitos sofrerão a condenação eterna, mas não porque Deus deseje fazê-lo ² Ezequiel 33.11. 
Ezequiel 33.11 ´Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o SENHOR Deus, não me alegro com a 
morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de 
fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer?µ�(NTLH). 

� Deus não quer condenar, Deus quer salvar. 
� Sim, o pecado gera a morte, sim os pecadores que não forem perdoados por Jesus Cristo serão 

condenados eternamente, mas Deus não quer condenar. 
o Veja também 1 Timóteo 2.3-4. 
1 Timóteo 2.3 ´Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. 4 Ele quer que todos sejam salvos e 
venham a conhecer a verdadeµ (NTLH).  
o ´Ele quer que todosµ�o quê? Não sofram?  

� Que todos sejam salvos.  
o Esse é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da 

verdade. 
o E o versículo 5 diz que há um só que une (mediador na NVI) ² há uma só ponte. 

� Se o pecado criou um abismo ou grande distanciamento que separou o homem de Deus, Jesus 
construiu a ponte. 

1 Timóteo 2.5 ´Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos ² o ser 
humano Cristo Jesus, 6 que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a 
prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvosµ (NTLH).  

� O versículo ��GL]�TXH�-HVXV�´deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecadosµ� 
o O maior desejo de Deus é que o homem seja salvo. 
o E vimos em Lucas 15 no início desta lição, Jesus explicando porque se relacionava com os 

pecadores numa sociedade em que eles eram rejeitados, e dizendo que no céu há um grande 
júbilo, uma grande festa, quando um pecador se arrepende. 

o É o que Deus quer, o arrependimento dos pecadores, que os pecadores sejam salvos. 
D. O Evangelho é: 
o O que é o Evangelho? Quais são as boas notícias, as boas novas do Evangelho? 

1. Salvação, perdão, vida eterna. 
� A bíblia diz isto com todas as palavras em Romanos 1.16. 

Romanos 1.16 ´Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os 
que creem, primeiro os judeus e também os não judeusµ (NTLH).  
o O que é o Evangelho segundo esta passagem? 

� Poder de Deus para a SALVAÇÃO de todo aquele que crê. 
o Essa deve ser a principal mensagem daqueles que hoje se colocam como professores ou 

pregadores da palavra. 
� Perdão dos pecados. 
� Essa é a principal mensagem do Evangelho ² perdão dos pecados. 

o Foi isto que os apóstolos ofereceram ao povo por meio da pregação ² Atos 3.19. 
Atos 3���� ´Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de 
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vocêsµ (NTLH).  

� Por que é que uma pessoa deve arrepender-se e voltar-se para Deus? 
� Com que objetivo deve fazer isto? 
� Para alcançar o que? 
� Cura física, solução de problemas emocionais, financeiros? 
� Para alcançar o que? A bíblia diz ² para alcançar o perdão dos pecados. 
2. O Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas. 

o Transformar o homem interiormente, seu coração, seu caráter. 
� Obviamente que, muitas vezes, quando o homem muda interiormente, sua situação exterior 

também é modificada de diversas formas. 
� Será uma pessoa melhor, um trabalhador mais honesto, poderá até obter progresso financeiro 

por desenvolver uma disciplina interior. 
� Mas, se não obtiver progresso financeiro, o importante é que obtenha a salvação, porque o 

Evangelho é para a salvação e não para outros fins. 
1 Coríntios 6.9-10,11. 
1 Coríntios 6���´Vocês sabem que os maus não terão parte no Reino de Deus. Não se enganem, pois os 
imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, 10 os ladrões, os avarentos, os bêbados, 
os caluniadores e os assaltantes não terão parte no Reino de Deusµ (NTLH).  

� Agora veja o que Paulo diz a estes cristãos da cidade de Corinto no versículo 11. 
1 Coríntios 6���� ´Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram 
justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deusµ (NVI).  

� Eles haviam sido assim no passado, ladrões, idólatras, adúlteros, homossexuais. 
� Haviam sido, mas não eram mais, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as 

vidas. 
o 2 Coríntios 5.17 diz o mesmo em outras palavras. 
2 Coríntios 5.17 ´Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa; acabou-se o que era velho, e já 
chegou o que é novoµ (NTLH).  

� Se alguém está em Cristo é nova criação, foi feito de novo, foi recriado, é uma pessoa nova, é 
uma pessoa diferente. 

� E Jesus veio para isso ² para transformar o ser humano, para recuperar a comunhão com Deus 
que foi perdida lá no Éden. 

E. O Evangelho não é:  
1. Prosperidade financeira. 

o Jesus foi rico? 
� Aquelas pessoas que afirmam que o cristão necessariamente tem que ser bem sucedido 

financeiramente, se não está acontecendo algo errado com sua fé, ignoram um fato muito 
simples e básico. 

� Jesus, o mestre, o perfeito que nunca pecou, o Senhor, foi pobre. A bíblia diz isto, ele não tinha 
onde repousar a cabeça ² Lucas 9.58. 

� Jesus foi pobre, desprovido de bens materiais. 
o Inclusive, a bíblia fala sobre a necessidade de desprendimento, de não ser apegado às coisas deste 

mundo e aos bens materiais. 
� Não proíbe um cristão de possuir bens, de ser rico, mas a avareza é condenada, e o desejo 

de enriquecer pode conduzir um homem a diversos males ² 1 Timóteo 6.6-10. 
1 Timóteo 6.6 ´É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se 
contenta com o que tem. 7 O que foi que trouxemos para o mundo? Nada! E o que é que vamos levar 
do mundo? Nada! 8 Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. 9 Porém os que 
querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos 
desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. 10 Pois 
o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter 
dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentosµ (NTLH).  
o O evangelho não é prosperidade financeira. 
o Quando algumas pessoas procuraram Jesus para receber alimento, Jesus reprovou tal atitude ² 

João 6.27. 
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João 6.27 ´Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a 
comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, 
deu provas de que ele tem autoridadeµ (NTLH).  
o E esse trabalho aqui foi aquele trabalho que aquelas pessoas tiveram ao se deslocar uma longa 

distância com muita dificuldade para chegar onde Jesus estava. 
� Jesus disse ² ´1mR��6H�YRFr�YDL�HVIRUoDU-se para me seguir, não deve ser pela comida que 

perece. Não deve ser interessado em coisas materiaisµ. 
2. Cura de doenças ² Mateus 18.8-9. 

o Jesus ensinou algo muito importante em Mateus 18, quando disse que nada adianta se o homem 
tiver o corpo perfeito e não obtiver a salvação de sua alma. 

Mateus 18���´Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora! 
Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas 
mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. 9 Se um dos seus olhos faz com que você peque, 
arranque-o e jogue fora! Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só do que ter os dois e 
ser jogado no fogo do infernoµ (NTLH).  

� Jesus disse isso encorajando seus seguidores a qualquer sacrifício necessário para livrar-se de um 
pecado, inclusive Jesus disse que se fosse o caso, corte um dos membros do corpo. 

� Jesus diz exatamente isto ² ´e�PHOKRU� HQWUDU� QD�YLGD�PDQFR��DOHLMDGR��GR�TXH� WHQGR�R�FRUSR�
SHUIHLWR��LU�SDUD�R�LQIHUQRµ (ARA). 

o O que é mais importante? 
o Não devemos inverter a ordem de importância das coisas. 
o O que é mais importante? É o estado do seu corpo, é o estado de sua conta bancária, é 

o estado da sua empresa, ou a sua alma. O que é mais importante? 
� A alma é eterna, e as outras coisas são temporárias, ficarão aqui e se destruirão. 

o O evangelho não é cura de doenças. 
3. Expulsão de demônios ² Lucas 10.17,20. 

o O evangelho não é o poder de fazer milagres. 
� Deus é poderoso, e ele pode realizar coisas surpreendentes e maravilhosas. 
� Mas ninguém deve enfatizar o poder de fazer coisas surpreendentes e maravilhosas acima da 

salvação. 
o Jesus disse isso em Lucas 10 quando os discípulos voltaram para Jesus alegres porque estavam 

realizando maravilhas, expelindo demônios e lhe dando com o sobrenatural. 
� Isto os estava fascinando. 
� E JesuV�GLVVH��´1mR�ILTXHP�IDVFLQDGR�FRP�LVWRµ��)LTXHP�IDVFLQDGRV�FRP�DOJR�TXH�p�PDLRU�GR�TXH�

isto. 
Lucas 10.17 ´Os setenta e dois voltaram muito alegres e disseram a Jesus: ¶Até os demônios nos 
obedeciam quando, pelo poder do nome do senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas!·� 20 
Porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada 
um de vocês está escrito no céuµ (NTLH).  

� Jesus disse, esta é a razão da alegria. É por isto que o cristão deve se rejubilar. 
� Porque os seus nomes estão escritos nos céus. 
4. O Evangelho não é a solução ou o que retira os problemas da vida. 

o Jesus teve muitos problemas. 
� Desde que nasceu até o dia de sua morte, Jesus viveu tendo muitos problemas. 
� Ele que era um homem perfeito. Ele que nunca pecou. 
� E até no último momento de sua vida, ele sofreu angustiado sabendo que logo seria martirizado 

(maltratado e crucificado). 
o E nesta ocasião ele não deu uma ordem a Deus para livrá-lo daquele mau, ele não exigiu de Deus 

que o livrasse daquele mau, como alguns hoje dizem que devemos fazer. 
� E isto a bíblia em hipótese alguma aprova, apoia. 
� Jesus humildemente pediu ao pai que se possível passasse dele aquele problema. 
� Nós também podemos orar humildemente, como Jesus pedindo a Deus que se possível afaste 

de nós um problema de qualquer natureza. 
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o Não faz mal orar, mas com humildade, entendendo que Deus é Soberano e nós somos criaturas 

pequenas, cujo valor que temos aos olhos de Deus não vem de nós mesmos mas vem do próprio 
Deus que coloca em nós um grande valor. 
� Não temos o direito de tratar Deus como se fosse nosso empregado, dizendo vá e faça isto 

agora. 
� É um desrespeito, é uma afronta, é uma blasfêmia tratar Deus assim. 
� Nem Jesus, que era filho, sem pecados, se atreveu (usou de desrespeito ou insolência) a isto ² 

Mateus 26.39,42. 
Mateus 26����´Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chmR�H�RURX��¶Meu Pai, 
se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento! Porém que não seja feito o que eu quero, mas o 
que tu queres·. 42 Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo: ¶Meu Pai, se este cálice de sofrimento 
não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade·µ (NTLH).  
o Embora Deus tenha poder para curar e resolver todos os nossos problemas, Ele nunca fez uma 

afirmação específica e direta para nós dizendo que faria isso. 
o E quando o faz, é segundo a sua vontade soberana e não quando exigimos ou determinamos que 

faça. 
5. Sofrimento faz parte da vida cristã. 

o Quais homens fiéis a Deus que sofreram? 
� Todos. 
� Jesus, Jó, Paulo (2 Coríntios 11.23-28). 

2 Coríntios 11.23 ´Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles, embora, ao dizer 
isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado 
mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo 
de morte. 24 Em cinco ocasiões os judeus me deram trinta e nove chicotadas. 25 Três vezes os romanos 
me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava viajando 
afundou, e numa dessas vezes passei vinte e quatro horas boiando no mar. 26 Nas muitas viagens que 
fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões; em perigos causados pelos meus patrícios, os 
judeus, e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em 
alto mar; e também em perigos causados por falsos irmãos. 27 Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas 
vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede; têm me faltado casa, comida e roupas. 28 
Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por 
todas as igrejasµ�(NTLH).  
o 3DXOR�WDPEpP�UHFHEHX�´XP�HVSLQKR�QD�FDUQHµ��TXH��HPERUD�QmR�VDEHPRV�FRP�FHUWH]D�R�TXH�HUD��

porque ele não disse, sabemos que era algo que o fazia sofrer. 
o Ele orou a Deus para que retirasse dele aquele espinho. Qual foi a resposta que ele recebeu de 

Deus. 
2 Coríntios 12.7 ´Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, 
eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um 
mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 8 Três vezes orei ao 
Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. 9 Mas ele me respondeu: ¶A minha graça é tudo o 
que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco·� Portanto, eu me sinto muito 
feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. 
10 Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades 
pelos quais passo por causa de Cristo. Porque, quando perco toda a minha força, então tenho a força 
de Cristo em mimµ (NTLH).  
o Mas, Jesus não fez nos Evangelhos nenhuma promessa com respeito ao sofrimento? 

� Sim, fez.  
� A única promessa feita por Jesus sobre o sofrimento é a que está presente em João 16.33. 

João 16.33 ´Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão 
aflições; contudo, WHQKDP�kQLPR��(X�YHQFL�R�PXQGRµ (NVI).  
o Quando o autor de Hebreus fala sobre os heróis da fé no capítulo 11.36-38, também se refere aos 

sofrimentos que experimentaram. 
Hebreus 11���� ´Alguns foram insultados e surrados; e outros, acorrentados e jogados na cadeia. 37 
Outros foram mortos a pedradas; outros, serrados pelo meio; e outros, mortos à espada. Andaram de 
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um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras; eram pobres, perseguidos e 
maltratados. 38 Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em 
buracos na terra. O mundo não era digno deles!µ (NTLH). 
o Sofrimento faz parte da vida da pessoa que é fiel a Deus. 
o Tem o seu lugar e tem o seu propósito na vida da pessoa que é fiel a Deus. 
o Portanto o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e não solução 

para os problemas neste mundo, nesta existência. 
CONCLUSÃO: 
o O pior de todos os problemas da humanidade não é a fome, ou doenças, ou deficiências físicas, ou 

o desemprego. 
o O pior problema da humanidade é o pecado e suas consequências ou resultados, não só nesta 

vida, mas também, e o que é ainda mais grave, suas consequências ou resultados na vinda 
vindoura, ou seja, o castigo eterno no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda 
morte. 
� Este é o pior problema da humanidade, e este problema tem sua solução em Jesus Cristo e em 

seu evangelho.  
� Reconciliação com Deus é a maior necessidade do homem, e essa necessidade pode ser 

plenamente suprida em Jesus e no Evangelho. 
� Nas próximas lições estudaremos qual é a parte do homem, o que este precisa fazer, para 

receber a salvação. 
o Por favor, pense bem no que vimos na bíblia durante esta lição! Releia todos os versículos se 

necessário ou reveja estes vídeos considerando com calma as explicações que são dadas. 
o Não tenho o propósito de lhe ofender ou fazer pouco de sua crença ou prática. Apenas quero 

ajudá-lo (a) apresentando o que a bíblia diz sobre o que é o Evangelho. 
� Como já vimos em lições anteriores, há no mundo religioso e evangélico, muitas distorções, 

explicações erradas das Escrituras.  
� Mas, a bíblia é o que nos guia. Ela é a verdadeira e pura Palavra de Deus! 
� O que você fará com o que aprendeu hoje sobre o que é o Evangelho? 

o Imploro que, ainda que tenha que abrir mão de suas ideias e práticas para ficar com a verdade de 
Deus, que faça isto e ´'HL[H�D�%tEOLD�)DODUµ. 
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´A FÉ E O ARREPENDIMENTO QUE DEUS REALMENTE QUERµ 

 
INTRODUÇÃO: 
1. Estamos entrando com esta lição no 4o módulo do curso Deixe a Bíblia Falar, que é nosso 

penúltimo módulo (depois deste teremos apenas mais um). Cada módulo é composto de 
três lições ou aulas. 
1.1. Você que tem acompanhado o curso até aqui está de parabéns! 
1.2. Quero encorajá-lo a perseverar até o fim destas últimas seis aulas restantes. 

2. 2�WHPD�GHVWH�PyGXOR�p��´'HL[H�D�%tEOLD�)DODU�6REUH�D�3DUWH�GR�+RPHP�1D�6DOYDomR�GD�
$OPDµ� 
2.1. E a aula que apresento agora será ´$�)p�H�R�$UUHSHQGLPHQWR�TXH�'HXV�5HDOPHQWH�

4XHUµ� 
3. Fazendo uma rápida revisão das últimas duas lições, nós vimos que: 

3.1. O Salário do pecado é a morte e todos já pecaram. 
3.2. As boas novas do Evangelho consistem no fato de que Deus, em Jesus, nos dá 

oportunidade de salvação. 
3.3. O abismo (separação, distanciamento) e A ponte ² o pecado criou o abismo, e Jesus 

construiu a ponte. 
4. Em Jesus Deus se aproximou do homem para salvá-lo (Mateus 1.21, 23). 

4.1. Mateus 1.21 ´Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o 
seu povo dos pecados delesµ (Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  

4.2. Mateus 1.23 ´$�YLUJHP�ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel 
((PDQXHO�TXHU�GL]HU�¶'HXV�HVWi�FRQRVFR·)µ (NTLH). 

5. Nesse plano estabelecido por Deus para salvar o homem, há a parte de Deus, que já foi 
feita, e a nossa parte. 
5.1. Á partir desta lição nós estudaremos sobre a nossa parte no plano de Deus para a 

salvação eterna. 
5.2. Como se atravessa a ponte que Jesus construiu? 
5.3. O que é necessário fazer para atravessar esta ponte? 

I. A NECESSIDADE DE CRER / TER FÉ PARA OBTER A SALVAÇÃO: 
1. Comecemos com João 3.16 que lemos na lição anterior, e é um texto que fala sobre o 

propósito da vinda ou envio de Jesus ao mundo. 
1.1. João 3.16 ´Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que 

todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eternaµ (NTLH). 
2. Deus deu o seu filho unigênito. 

2.1. Mas quem é que será salvo, será beneficiado por esta oferta divina? 
2.2. Quem não irá perecer pelo fato de Jesus ter sido enviado ao mundo para salvar? 

3. O texto é claro ² ´WRGR�DTXHOH�TXH�QHOH�crer não morra (ou pereça na ARA)µ� 
3.1. Aquele que crer não irá perecer. 

4. Então em primeiro lugar, a parte do homem para receber a salvação é crer. 
4.1. É necessário crer, para obter a salvação é necessário ter fé. 

5. Inclusive uma das respostas comuns dadas à pergunta sobre o que fazer para ser salvo 
HUD�´FUHLD�HP�-HVXVµ�² Por exemplo, Atos 16.30-31. 
5.1. Atos 16.30 ´Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer 

 



 2 
para ser salvo? 31 Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e 
as pessoas da sua casaµ (NTLH).  

6. Veremos no decorrer desta lição que essa resposta era entendida pelos ouvintes do 1o 
século de maneira diferente da dos ouvintes dos dias de hoje. 
6.1. +RMH�HP�GLD�´FUHUµ��na mente das pessoas, significa apenas acreditar. Sem que seja 

necessário qualquer comprometimento ou dever da parte da pessoa. 
6.2. O que fazer para ser salvo de acordo com este texto lido? 
A) Será salvo aquele que crer ² Marcos 16.15,16. 

1. Jesus ordenou que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. 
1.1. Mas, segundo Jesus, a pessoa beneficiada pela pregação do Evangelho não será 

apenas aquela que ouve o Evangelho. É necessário mais do que ouvir. 
1.2. Marcos 16.15 ´Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a 

todas as pessoas. 16 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será 
condenadoµ (NTLH).  

1.2.1. -HVXV� GLVVH�� ´4XHP� FUHU� e (partícula adicional ¶�· na língua portuguesa) for 
EDWL]DGR�VHUi�VDOYRµ� 

1.2.2. Não seria a pessoa que apenas ouvisse Evangelho, mas aquele que cresse e como 
resultado de ter crido, fosse batizado. 

1.3. Nossa próxima lição será sobre o batismo. 
B) Os benefícios do sacrifício vicário de Jesus serão recebidos apenas pelos que creem. 

1. A salvação é um presente de Deus, mas eu preciso pegar ou receber este presente. 
1.1. Eu posso comprar um presente, embalar este presente, lhe oferecer este presente. Mas 

você é obrigado a receber? 
1.2. Você pode até pegar este presente para se mostrar educado e depois jogar o 

presente fora. Você tem esta liberdade! 
1.3. Apesar de todo o meu esforço para escolher, comprar, embalar aquele presente, o 

presente somente será útil e desfrutado por você se você estender as mãos e tomar o 
presente das minhas mãos para finalmente passar a possui-lo e utilizar o presente. 

2. Deus está nos dando um presente, e como o recebemos? 
2.1. O que fazer para receber de Deus este presente. 
2.2. Em primeiro lugar a bíblia diz que é necessário crer. 

II. O QUE É CRER SEGUNDO A BÍBLIA 
1. Mas o que é crer segundo a bíblia? 

1.1. 7HPRV�XPD�GHILQLomR�GH�´Ipµ��TXH�p�VLQ{QLPR�GD�SDODYUD�´FUHUµ em Hebreus 11.1. 
1.2. Hebreus 11.1 ´A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a 

prova de que existem coisas que não podemos verµ (NTLH).  
1.2.1. A ARA GLUi�� ´$ certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se 

não veemµ� 
A) Fé é certeza e convicção daquilo que não podemos ver, daquilo que não podemos 

tocar. Isso é fé. 
1. Não é alguma esperança em coisas que têm poucas chances de acontecer. 

1.1. É uma certeza e convicção que irá levar a pessoa a tomar certas decisões e a agir de 
acordo com o que ela crê. 

2. Hoje, a maioria das pessoas acha que ter fé ou crer, resume-se apenas a uma aceitação 
mental do fato de que Deus e Jesus existem, ou são reais. 
2.1. Se saíssemos às ruas perguntando a cada pessoa se ela tem ou não fé em Deus, qual 

seria a resposta da maioria? 
2.1.1. A maioria das pessoas responderia ´VLPµ. 

2.2. Pesquisas Mostram Que: 
2.2.1. 97% dos creem em Deus.  
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2.2.2. 2% têm dúvidas.  
2.2.3. 1% não acredita. 

3. O que significa isto de acordo com a Bíblia, e especialmente, de acordo com os versículos 
que acabamos de ler?  
3.1. ´&Ur�QR�6HQKRU�-HVXV�H�VHUiV�VDOYR��WX�H�WXD�FDVD�µ 
3.2. Significa que 97% da população brasileira está salva? 

4. Crer no contexto desta pesquisa e crer no contexto bíblico é muito diferente!  
5. 0DV�VH� IL]pVVHPRV�XPD�VHJXQGD�SHUJXQWD��´9RFr�REHGHFH�D�'HXV"µ� ´Você lê a bíblia, 

que é a Palavra de Deus, e segue seus ensinos?µ� 
5.1. Se as pessoas respondessem sinceramente, infelizmente, D�PDLRULD�GLULD��´1mR��HX�QmR�

IDoR�LVWRµ� 
5.2. Isto é fé? 
5.3. É só aceitar em algo sem que não haja nenhuma implicação ou comprometimento 

com a vida pessoal? 
B) Fé sem ações que a tornem clara e evidente, não tem valor algum. 

1. Tiago 2 será nosso texto base desta lição. 
1.1. Vamos ler inicialmente os versículos 14 a 17. 
1.2. Tiago 2.14 ´Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier 

acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? 15 Por exemplo, pode 
haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. 16 Se 
vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer�� ¶Que 
Deus os abençoe! Vistam agasalhos e comam bem·. 17 Portanto, a fé é assim: se não 
vier acompanhada de ações, é coisa mortaµ (NTLH).  

2. Tiago fez uma pergunta no v. 14 que é muito importante ² de que adianta uma pessoa 
dizer que tem fé se não tiver ações ² ou seja, se não há nada que mostre ou evidencie 
esta fé? 
2.1. E aí Tiago ilustra isto usando um exemplo que nos ajudará a entender a inutilidade de 

SDODYUDV��GH�VRPHQWH�GL]HU�´HX�WHQKR�Ipµ�² se um irmão ou irmã estiverem necessitados 
GH�URXSDV�H�GH�DOLPHQWR�H�QyV�´IDODUPRVµ��Vy�GLssHUPRV�SDUD�HVWD�SHVVRD��´Yi�HP�SD]�
e aqueça-se e farte-VH�HP�DOJXP�OXJDUµ��(�QmR� OKH�GHUPRV�R�QHFHVViULR��TXDO�VHrá a 
utilidade destas palavras? 

2.2. Tiago nos ajuda a entender que assim como palavras não matam a fome e nem 
cobrem ou aquecem o corpo, a fé sem ações ou obras não tem valor algum. 

3. Não era o objetivo de Tiago dizer que a única forma de expressarmos nossa fé é através 
GR�TXH�FKDPDPRV�GH�´FDULGDGHµ��DWRV�EHQHYROHQWHV��GDU�HVPRODV�� 
3.1. Tiago também não está resumindo as ações ou obras a atos de caridade. 
3.2. No decorrer da leitura do contexto isto vai ficar claro. 

3.2.1. Realizar atos de benevolência ou caridade é apenas uma ação de muitas ações 
de obediência a Deus. 

3.3. Esse texto muitas vezes é mal interpretado, mal entendido, geralmente porque não há 
o cuidado de se observar o contexto. 

3.4. Tiago está somente ilustrando ² assim como palavras não saciam a fome e nem 
aquecem o corpo, a fé que é só de palavras não tem valor algum. 

3.5. E como o próprio Tiago diz, uma fé assim está morta. 
4. Quais são as respostas para as perguntas que Tiago faz no versículo 14? 

4.1. ´'H�TXH�DGLDQWD�DOJXpP�GL]HU�TXH�WHP�Ip�VH�QmR�WLYHU�ações ou obras"µ 
4.1.1. São perguntas cujas respostas são evidentes ² não adianta nada. 
4.1.2. ´$FDVR�D�Ip�SRGH�VDOYi-OR"µ�² Este tipo de fé pode salvar alguém? Não, não pode, 

porque a fé sem ações que a comprovem, é morta. 
5. A fé se completa com as ações ou obediência. 
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5.1. Iremos usar a palavra obediência porque é justamente isto que Tiago está querendo 

dizer e o contexto deixará claro ² que a obediência é que faz com que a fé se torne 
válida. 

5.2. Não devemos separar a fé da obediência, a bíblia não faz esta separação. 
5.3. Fé e obediência estão sempre juntas, pois, uma completa a outra. 

6. (VWD�p�D�JUDQGH�GLIHUHQoD�QR�HQWHQGLPHQWR�GR�TXH�VLJQLILFDYD�´FUHUµ�HQWUH�RV�SULPHLURV�
RXYLQWHV�GR�HYDQJHOKR�H�R�TXH�VLJQLILFD�´FUHUµ�SDUD�DV�SHVVRDV�GH�QRVVD�pSRFD�� 
6.1. $V�SHVVRDV�GD�QRVVD�pSRFD�QmR�HQWHQGHP�R�´FUHUµ�FRPR�´DFUHGLWDU�� REHGHFHUµ�� 
6.2. $V� SHVVRDV� GDTXHOD� pSRFD� HQWHQGLDP� TXH� D� HTXDomR� p� HVWD�� ´FUHU�  � DFUHGLWDU� ��

REHGHFHUµ� 
6.3. É isso que a bíblia nos ensina no livro de Tiago capítulo 2. 

7. Veja versículos 18-19: 
7.1. Tiago 2����´0DV�DOJXpP�SRGHUi�GL]HU��Você tem fé, e eu tenho ações. E eu respondo: 

Então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu 
vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. 19 Você crê que há somente 
um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medoµ (NTLH).  

8. Temos aqui mais um exemplo da inutilidade (da falta de valor) do acreditar na existência 
de Deus sem que isto seja acompanhado da obediência a Deus. 

9. Tiago usou o recurso da ironia, para ensinar��´JUDQGH�FRLVDµ� WHU�DSHQDV�Ip��VHSDUDGD�GD�
obediência. 
9.1. ´9RFr�WHP�Ip"µ�7LDJR�GL]��´0RVWUH-me essa fé sem as ações e eu lhe mostrarei a minha 

fé pelas açõesµ� 
9.2. (�QR�Y�����7LDJR�ID]�XPD�QRYD�LURQLD��OHU���´9RFr�FUHU�TXH�H[LVWH�XP�Vy�'HXV"�2K��0DV��

os demônios também creemµ� 
9.2.1. Claro que os demônios não obedecem. Mas, eles creem e até tremem. 
9.2.2. Talvez, façam um pouco mais do que a maioria das pessoas ² eles sabem bem 

que existe um só Deus e Ele é poderoso e Soberano. 
10. Mas, aí está um fato importante, que é repetido várias vezes e de diversas formas neste 

texto que estamos estudando ² o crer precisa ser acompanhado do obedecer. 
10.1. O crer sem o obedecer não tem valor, nem utilidade. 

11. É possível saber quem crê e quem não crê? 
11.1. Tiago diz que sim. 

11.1.1. E como é possível saber quem realmente crê e quem não crê? 
11.1.2. Pela obediência�� TXH� DTXL� HOH� FKDPD� GH� ´REUDVµ�� (VWDV� REUDV� VmR� REUDV� GH�

obediência e no final desta leitura isto ficará mais claro. 
12. Veja versículos 20-23 ² Fé sem ações não vale nada.  

12.1. Tiago 2����´Seu tolo! Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. 21 Como é 
que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando 
ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. 22 Veja como a sua fé e as suas ações 
agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. 23 Assim 
aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus 
o aceitou. E Abraão foi FKDPDGR�GH�DPLJR�GH�'HXVµ (NTLH).  

13. O exemplo dado é o de Abraão. 
13.1. Quando foi que Abraão foi justificado? 

13.1.1. Quando ele disse que cria em Deus? 
13.1.2. Quando ele acreditou na existência de Deus? 

13.2. 7LDJR�GL]�´QmRµ� 
13.2.1. Ele foi justificado quando obedeceu a Deus. E foi naquela ocasião que foi dito que 

´$EUDmR�FUHXµ� 
14. A fé completa-se pela obediência. 



 5 
14.1. E o que foi que Abraão fez? 
14.2. Que obra ou ação está sendo usada aqui como evidência ou provas de sua fé? 

14.2.1. Agora ficará mais claro que DV� ´Do}HVµ� RX ´REUDVµ�� VmR� ações ou obras de 
obediência e não apenas ações ou obras de caridade como costumamos falar. 

14.2.1.1. Porque o que Abraão fez para provar que ele cria em Deus não foi ato de 
caridade algum. 

14.2.2. Deus disse a Abraão para levar seu filho Isaque até determinado monte, e lá no 
cume do monte sacrificá-lo a Deus. 

14.2.2.1. E Abraão obedeceu. 
14.2.2.2. 3HJRX�R�´FXWHORµ��LQVWUXPHQWR�XVDGR�SDUD�PDWDU�R�DQLPDO���DV�FRUGDV��D lenha 

H�GLVVH��´9DPRV�,VDTXHµ� 
14.2.2.3. E subiu o monte com Isaque. E no caminho Isaque começou a ficar meio 

preocupado porque não estava vendo o animal que seria usado no sacrifício. 
14.2.2.3.1. No velho testamento a adoração era feita muitas vezes através de 

sacrifícios de animais. 
14.2.2.4. E lá estavam os dois subindo o monte e IsaqXH�GLVVH��´3DL��Dt�HVWi�R�FXWHOR�e a 

OHQKD��PDV�FDGr�R�DQLPDO"µ� 
14.2.2.5. $EUDmR�GHX�XPD�UHVSRVWD�ViELD��´'HXV�LUi�SURYLGHQFLDUµ� 
14.2.2.6. Chegando lá no cume do monte, Abraão pegou Isaque, o amarrou com a 

corda e o colocou sobre a lenha, e quando levantou a mão para sacrificar 
,VDTXH��'HXV�GLVVH��´%DVWDµ��´Agora eu sei que você verdadeiramente crê em 
mimµ. Quando Abraão virou a cabeça viu um animal preso entre as 
ramagens. Tirou Isaque de cima do altar e sacrificou ali o animal. 

14.2.3. Foi um teste. Um teste difícil, mas Abraão foi aprovado, porque ele ia mesmo fazer 
o que Deus disse que ele deveria fazer. 

14.2.4. Obras ou ações de obediência comprovam a fé. 
14.2.5. Foi aí que Abraão foi justificado. 

14.3. Veja v. 22. 
14.3.1. ���´Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a 

sua fé se tornou completaµ�(NTLH).  
14.4. Vamos ilustrar isto aproveitando este exemplo de Abraão. 

14.4.1. 8P�SDL�SHUJXQWD�DR�ILOKR��´)LOKR��YRFr�DFUHGLWD�TXH�HX�TXHUR�DSHQDV�R�VHX�EHP"µ� 
14.4.2. E o fiOKR�UHVSRQGH�DR�SDL��´6LP�SDLµ� 
14.4.3. (QWmR� R� SDL� GL]� DR� ILOKR�� ´2OKD� ILOKR�� HX� OKH� IDço um pedido ² Por favor, não 

DWUDYHVVH�D�UXD�VR]LQKRµ� 
14.4.4. E imaginemos que imediatamente depois que o pai fala e vira as costas para 

tratar de outros assuntos, o filho atravessa a rua. 
14.5. 'H�TXH�YDOHX�R�ILOKR�WHU�GLWR�´VLPµ�DR�SDL��TXDQGR�R�SDL�SHUJXQWRX�VH�HOH acreditava 

no Pai. Do que valeu as palavras deste filho? 
14.5.1. O que agradaria ao pai? 
14.5.2. O que é que um pai quer? 
14.5.3. 4XH�R�ILOKR�GLJD��´6LP�SDL��HX�DFUHGLWR�HP�YRFrµ��´6LP�SDL��HX�R DPRµ��´6LP�SDL��HX�

R�UHVSHLWRµ? 
14.5.4. O pai quer as palavras? Não, o pai quer as ações que demonstrem tudo isto. 

14.6. O pai quer obediência. 
14.7. Fé sem obediência não tem valor.  

15. No versículo 24 lemos. 
15.1. Tiago 2���� ´Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas 

ações e não somente pela féµ (NTLH).  
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15.2. Esse é um versículo que parece desfazer o que outros versículos dizem, mas não 

desfaz. 
15.3. Por exemplo: Efésios 2. 

15.3.1. (IpVLRV�����´3RLV�SHOD�JUDoD�GH�'HXV�YRFrV�VmR�VDOYRV�por meio da fé. Isso não vem 
de vocês, mas é um presente dado por Deus. 9 A salvação não é o resultado dos 
esforços de vocês; portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-laµ�(NTLH).  

16. O assunto aqui em Tiago é essência da fé verdadeira. O que é fé realmente? 
16.1. E a explicação de Tiago diz que a fé verdadeira é composta por dois itens, e não 

pode ser verdadeira se um destes itens não existir. 
16.2. E quais são estes dois itens? 
16.3. Acreditar e obedecer. 
16.4. E assim Tiago diz, as ações de obediência fazem com que a pessoa seja aceita por 

Deus para a justificação. Não compram a justificação, não ganham a justificação, 
mas mostram a fé. 

16.5. É por isso que as ações de obediência fazem com que a pessoa seja aceita por Deus 
para a justificação, porque a fé sem as obras não tem valor. 

17. E aí ele dá outro exemplo no versículo 25. 
17.1. Tiago 2���� ´Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os 

espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo 
que ela fezµ (NTLH).  

17.2. Esta prostituta não foi aceita por Deus para a justificação quando apenas disse aos 
HVSLDV� TXH� KDYLDP� VLGR� HQYLDGRV� j� VXD� WHUUD�� ´HX� FUHLR� TXH� YRFrs são homens de 
'HXVµ��PDV�VLP�TXDQGR�HOD�IH]�DOJR�TXH�GHPRQVWURX�RX�FRPSURYRX�D�Ip�GHOD� 

17.2.1. 0DLV�XPD�YH]�HVWDPRV�YHQGR�DTXL�TXH�DV� ´açõesµ�provocadas pela fé não são 
obras de caridade. 

17.2.2. O que esta mulher fez não foi dar comida e roupa, mas ocultar aqueles homens, 
para que eles não fossem descobertos e mortos. 

17.2.3. Isto é fé. 
18. E Tiago conclui dizendo no versículo 26 ² Fé sem ações é morta. 

18.1. Tiago 2����´Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a 
fé sem ações está mortaµ (NTLH).  

19. É necessário ter fé, mas a fé descrita na bíblia para se obter a salvação. 
C) Exemplos de fé que agrada a Deus. 

1. Homens que movidos pela fé agradaram a Deus em serviço e obediência em suas vidas. 
1.1. A bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. 

2. Veja Hebreus 11.4-7. 
2.1. HebUHXV������´Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de 

Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o 
próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de 
morto, ainda fala. 5 Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para 
Deus, e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras 
Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. 6 Sem fé ninguém 
pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que 
recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. 7 Foi pela fé que Noé ouviu os 
avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé 
obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. 
Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da 
féµ (NTLH).  

2.2. Por que Enoque escapou da morte (foi arrebatado)? 
2.2.1. Porque agradou a Deus. 
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2.3. E o que tornou possível Enoque agradar a Deus? 

2.3.1. O versículo 6 responde. 
3. Sem fé é impossível agradar a Deus. 

3.1. A fé é o que dá condições ao homem de agradar a Deus. 
4. Então no plano de Deus para a Salvação a paUWH�GR�KRPHP�p�´FUHUµ��p�WHU�´Ipµ��PDV�HVWD�

fé que é acompanhada de obediência, esta fé verdadeira. 
4.1. É necessário possuir esta fé para ser salvo. 

5. Portanto, precisamos tomar cuidado com apelos feitos onde é dito que só o aceitar ou 
crer em Jesus, sem que sejam explicado o que significa crer e quais são as implicações de 
crer, é o que basta. 
5.1. Pois, hoje é necessário entender bem o que significa crer. 
5.2. 'L]HU� TXH� Vy� ´FUHUµ� RX� ´DFHLWDUµ� D� -HVXV� p� R� TXH� EDVWD�� SRGH� OHYDU� SHVVRDV� D�

chegarem a uma conclusão errada sobre a salvação, pois as pessoas de nossa época 
QmR�HQWHQGHP�R�´FUHUµ�FRPR�RV�RXYLQWHV�GR�SULPHLUR�VpFXOR� 

6. É necessário crer, mas isto não excluiu, pelo contrário, inclui a obediência. 
6.1. Biblicamente, crer = acreditar + obedecer, porém, acreditar ² obedecer = não crer. 
6.2. Biblicamente a pessoa que acredita e não obedece, não tem a fé que é aprovada, 

aceita, a verdadeira fé que Deus espera. 
III. PARA SER SALVO É NECESSÁRIO ARREPENDER-SE  

1. Quem precisa se arrepender e o que é arrependimento? 
2. 2 Pedro 3.9 ² O grande desejo de Deus é o arrependimento dos pecadores. 

2.1. 2 Pedro 3��� ´O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. 
Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja 
destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecadosµ (NTLH).  

2.2. Jesus disse várias vezes em Lucas 15 (texto lido na lição anterior) que há festa no céu 
quando um pecador se arrepende. 

3. Para ser salvo é necessário arrepender-se dos pecados. 
3.1. É uma das decisões que faz parte daquilo que o homem precisa fazer para receber a 

salvação através da reconciliação com Deus. 
4. Depois de os apóstolos pregarem no dia de Pentecostes em Jerusalém, dizendo às 

pessoas que elas haviam crucificado o Autor da Vida, e depois de as pessoas 
reconhecerem o grande mau que haviam cometido, perguntaram aos apóstolos: 
´,UPmRV��TXH�IDUHPRV"µ. 
4.1. E em Atos 2.38 encontramos a resposta a esta pergunta. 
4.2. Atos 2����´3HGUR� UHVSRQGHX��Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em 

nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão 
de Deus o Espírito Santoµ (NTLH).  

5. Em Atos 3.19 a mesma ordem é dada. 
5.1. AtRV������´Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os 

pecados de vocêsµ (NTLH). 
5.2. Não há dúvida de que o arrependimento é necessário, e de que o Novo testamento 

ordena e exige arrependimento para que o homem possa obter o perdão dos 
pecados. 

6. Em Lucas 13 Jesus está falando com algumas pessoas que estavam dizendo que desastres 
aconteceram a alguns homens por causa de seus pecados. 
6.1. E Jesus diz, então, que todos os homens precisam se arrepender. 
6.2. Ler 13.1-5. 
6.3. Lucas 13:1 ´Naquela mesma ocasião algumas pessoas chegaram e começaram a 

comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento 
em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. 2 Então Jesus disse: Vocês pensam que, se 
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aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do 
que os outros galileus? 3 De modo nenhum! Eu afirmo a vocês que, se não se 
arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. 4 E 
lembrem daqueles dezoito, do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu 
em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam 
em Jerusalém? 5 De modo nenhum! Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem 
dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreramµ (NTLH).  

7. Arrependimento, segundo os ensinos de Jesus, é necessário. Mas, quem é que precisa se 
arrepender? 
7.1. Em Atos 17.30, Paulo eliminou, retirou todas as possíveis exceções à necessidade de 

arrependimento, quando ele disse... 
7.2. Atos 17.30 ´No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele 

manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecadosµ�
(NTLH).  

7.3. Todas as pessoas precisam arrepender-se. 
7.4. A humanidade viaja por uma de duas estradas diante de Deus ² ou a estrada do 

arrependimento ou a estrada da rebeldia da rebelião. 
8. Arrependimento faz parte do plano estabelecido por Deus para a Salvação. 
9. Mas o que é arrependimento? 

9.1. É isso que precisamos entender, e é isto que passaremos agora a discutir. 
10. Em primeiro lugar arrependimento resultará em desviar-se do pecado, mudando a 

direção da vida em relação ao pecado. 
10.1. Arrependimento é mais que uma busca de ser uma pessoa melhor, é mais que uma 

forma de controlar a si mesmo. 
10.2. É uma medida profunda, é uma decisão de abandonar tudo que é contrário á 

vontade de Deus. 
11. O arrependimento também não é simplesmente a certeza ou convicção de ter cometido 

algum pecado. 
11.1. Em Atos 2 no dia de pentecostes, as pessoas que ouviram os apóstolos passaram a ter 

convicção do mau que haviam cometido ao crucificarem Jesus, pois Pedro deixou 
claro o pecado deles, e eles concordaram. 

11.2. Mas, Pedro não considerou esta convicção ou certeza do pecado como 
DUUHSHQGLPHQWR��SRLV�ORJR�3HGUR�GLVVH��´$UUHSHQGDP-VHµ� 

11.3. Ler versículos 36-38. 
11.4. Atos 2����´Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês 

crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. 37 Quando ouviram isso, 
todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o 
que devemos fazer? 38 Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e 
vocês receberão de Deus o Espírito Santoµ (NTLH).  

11.5. Arrependimento, portanto, não é simplesmente a certeza de ter cometido pecado. 
12. Arrepender-se não é apenas sentir dor ou tristeza pelo pecado praticado. 

12.1. Porque uma pessoa pode sentir dor ou tristeza, devido às complicações que o 
pecado trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa que tenha 
que sofrer, e ainda assim não arrepender-se de verdade. 

12.2. Apenas o sentimento de dor ou tristeza não pode ser definido como arrependimento. 
12.3. Arrependimento não é simplesmente a tristeza divina. 

12.3.1. A tristeza divina vem antes e até produz o arrependimento, mas sozinha ela não é 
o arrependimento. 

12.4. Paulo fala sobre a tristeza divina em 2 Coríntios 7.10. 
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12.5. 2 Coríntios 7����´Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que 

leva à salvação; e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste 
mundo produzem a morteµ (NTLH).  

12.6. A NVI dirá��´A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e 
não remorsoµ.  

12.7. A tristeza estará presente no caminho até o arrependimento, mas ela sozinha ainda 
não é o arrependimento. 

13. O arrependimento, talvez nem deva ser definido como uma mudança de vida, o 
arrependimento produz sim uma mudança de vida, mas, a mudança de vida é o 
resultado do arrependimento. 
13.1. Se o arrependimento não produzir uma mudança de vida, ficará evidente que não 

houve o arrependimento genuíno. 
13.2. Mas, a mudança de vida não é o arrependimento, é o resultado. 
13.3. Em Mateus 3, João Batista, pregando, advertia o povo da necessidade de produzir os 

frutos que mostrassem o arrependimento. 
13.4. Ler versículo 8. 
13.5. Mateus 3.8 ´Deem fruto que mostre o arrependimento!µ (NVI). 
13.6. Mateus 3.8 ´Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus 

pecadosµ (NTLH).  
13.6.1. A mudança vem depois do arrependimento. 
13.6.2. O arrependimento vem antes da mudança. 
13.6.3. A mudança são os frutos que comprovam que houve arrependimento. 

14. O arrependimento é uma mudança de atitude ou comportamento em relação ao 
pecado. 
14.1. É uma mudança na mente ou na mentalidade. Na forma de pensar. 
14.2. É uma decisão firme, enérgica, determinada, forte de não mais viver pecando. 
14.3. É a decisão de desistir de um determinado modo ou estilo de vida. 
14.4. É a decisão de mudar. E o resultado será a mudança. 

15. O Apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, arrependeu-se de forma determinada e 
fez uma mudança de propósitos em relação a seu modo de vida. 
15.1. Antes ele havia dedicado sua vida ao judaísmo e tornado-se perseguidor da igreja de 

Deus, quando se arrependeu na estrada de Damasco, sua vida tomou um rumo 
inteiramente novo e diferente. 

15.2. E com suas próprias palavras Paulo declara seu arrependimento em Filipenses 3.7. 
15.2.1. Filipenses 3.7 ´No passado, todas essas coisas valiam muito para mim; mas agora, 

por causa de Cristo, considero que não têm nenhum valorµ�(NTLH). 
15.2.2. Ele mudou a maneira de pensar, e passou a ver as coisas de uma maneira 

diferente. 
16. Quem arrepende-se volta-se para Cristo. 

16.1. Não é apenas uma reação negativa para com o pecado, mas é também uma 
resposta positiva a Cristo. 

16.2. Paulo elogiou os tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 1.9 com as seguintes palavras... 
16.2.1. 1 Tessalonicenses 1.9 ´3ois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos 

receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao 
Deus vivo e verdadeiroµ (NVI).  

16.2.2. Aquelas pessoas na cidade de Tessalônica que se tornaram cristãs, deixaram os 
ídolos quando se arrependeram. 

16.2.3. Mas, não apenas deixaram os ídolos, a bíblia diz que deixaram os ídolos para 
servirem ao Deus vivo e verdadeiro. 
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16.3. Isto é arrependimento ² é voltar-se para Cristo. Não apenas abandonar o pecado, 

mas também voltar-se para Cristo. 
16.4. Se uma pessoa abandona o pecado, mas, não se volta para Deus, ela de fato não se 

arrependeu no sentido completo da palavra segundo o Novo Testamento. 
17. Cada um de nós, ao pretendermos nos tornar discípulos verdadeiros de Jesus, tem 

mudanças específicas a fazer na vida. 
17.1. João Batista falava às pessoas que vinham para ser batizadas por ele da necessidade 

de realizar estas mudanças específicas, respondendo aos candidatos ao batismo, 
quando estes lhe perguntaram como viver após a conversão. 

17.2. Lucas 3.10-14. 
17.3. Lucas 3.10 ´(QWmR�R�SRYR�SHUJXQWDYD��O que devemos fazer? 11 Ele respondia: Quem 

tiver duas túnicas dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida reparta 
com quem não tem. 12 Alguns cobradores de impostos também chegaram e 
perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? 13 Não cobrem mais do que a lei 
manda! respondeu João. 14 Alguns soldados também perguntavam: E nós, o que 
devemos fazer? E João respondia: Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força 
nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebemµ 
(NTLH).  

17.3.1. Após o arrependimento verdadeiro virão ações que comprovam o 
arrependimento e que mostram a diferença entre o comportamento atual do 
antigo. 

17.4. Em Atos 19.18-20 lemos uma bela história de um grupo de pessoas que arrependidas 
cortaram a ligação com o passado. 

17.5. Atos 19���� ´Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as 
coisas más que haviam feito. 19 E muitos daqueles que praticavam feitiçaria 
ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando 
calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a cinquenta mil moedas de 
prata. 20 Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se 
espalhava cada vez maisµ (NTLH).  

17.5.1. Essas pessoas romperam os laços com o passado. 
17.5.1.1. Elas haviam praticado magia e ocultismo que é contra Deus e vimos isto na 

lição sobre o pecado. 
17.5.2. E possuíam livros que ensinavam a pratica da magia e ocultismo, então o que 

fizeram? 
17.5.2.1. Naquela época livros eram bem valiosos, bem caros. 
17.5.2.2. Sem a imprensa, os livros eram feitos artesanalmente. Eles tinham que copiar 

tudo à mão. 
17.5.2.3. Mas, o que fizeram? 

17.5.3. A bíblia diz que eles queimaram todos aqueles livros. E o valor calculado chegava 
a 50.000 moedas de prata ou dracma. 

17.5.3.1. Uma dracma equivalia à diária de um trabalhador braçal. 
17.5.3.2. Portanto, o valor daqueles livros era igual a 50.000 dias de trabalho, o que seria 

igual a 137 anos de trabalho se fosse possível uma pessoa trabalhar todos os 
dias de sua vida, desde seu nascimento. 

17.5.3.3. Eram livros de grande valor. 
17.6. Aquelas pessoas haviam feito uma decisão firme e determinada. 

17.6.1. Sabiam que o passado na magia e ocultismo era algo que deviam abandonar 
definitivamente, pois contrariava a vontade de Deus. 

17.6.2. E mesmo com grande prejuízo financeiro romperam os laços com o passado ² 
queimaram os seus livros. 



 11 
17.6.2.1. É isso que significa, na prática, arrepender-se, romper os laços (ou a 

ligação) com o passado. 
17.6.2.2. Ilustração: 
17.6.2.3. Conta a história que Alexandre O Grande, General vencedor de muitas 

guerras, costumava mandar queimar os navios quando os ancorava numa 
praia, antes de iniciar a batalha para conquistar aquela terra. Ao ancorar e 
desembarcar seuV� VROGDGRV� HOH� GDYD� D� RUGHP�� ´4XHLPHP� RV� QDYLRVµ�� 6HXV�
VROGDGRV�PXLWDV�YH]HV�OKH�SHUJXQWDYDP��´0DV��VHQKRU��FRPR�LUHPRV�YROWDUµ��(�
HOH�UHVSRQGLD��´1yV�QmR�YROWDUHPRV��LUHPRV�YHQFHU�RX�PRUUHU��PDV�QmR�LUHPRV�
YROWDUµ�� 4XHLPDQGR� RV� QDYLRV� HOHV� QmR� WHULDP� D� RSção de voltar ou fugir 
facilmente se a batalha se tornasse difícil. 

17.6.3. Arrependimento exige o rompimento dos laços com o passado. 
18. O que é que precisa ser eliminado de sua vida? 

18.1. A mentira? 
18.2. A linguagem obscena? 
18.3. A desonestidade? 
18.4. Algum tipo de impureza sexual? 
18.5. A maledicência? 
18.6. Etc. 
18.7. Pense em seu caso específico ² o que João Batista lhe diria ou me diria se 

perguntássemos a ele sobre o que fazer nesta nova vida? 
19. Arrependimento nos levará a abandonar pensamentos, ações, atitudes e 

comportamentos que não estejam de acordo com a vontade de Deus. 
19.1. Ao encontrar Jesus, Zaqueu arrependeu-se, e sabemos disto pelas decisões que ele 

fez, de corrigir-se e não mais praticar as obras que praticava no passado e consertar o 
que fosse possível ser consertado ² Lucas 19.8-10. 

19.2. Lucas 19.8 ´Zaqueu VH� OHYDQWRX� H� GLVVH� DR� 6HQKRU�� ¶Escute, Senhor, eu vou dar a 
metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver quatro vezes 
mais·. 9 (QWmR� -HVXV� GLVVH�� ¶Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem 
também é descendente de Abraão. 10 Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar 
quem está perdido·µ (NTLH).  

19.3. Zaqueu era um cobrador de impostos, um publicano, e como era comum, os 
publicanos cobravam geralmente mais do que deviam. 

19.3.1. Lembra que João batista falou para o publicano não cobrar além do determinado 
pela lei? 

19.3.2. Era uma prática comum dos publicanos cobrar mais do que havia sido 
determinado pelo governo, e desta forma enriqueciam ilegalmente. 

19.3.3. Zaqueu não era diferente dos outros cobradores de impostos, mas no dia em que 
ele se arrependeu, fez a decisão de mudar sua vida e mudar seu caráter. 

19.3.3.1. E isto incluiu a decisão de dar a metade de seus bens aos pobres e devolver 
quatro vezes mais, como a lei de Moisés mandava, àqueles que ele havia 
roubado. 

19.3.3.2. E foi exatamente isto que Zaqueu fez nos dando uma prova, uma evidência 
de que ele se arrependeu. 

19.4. O filho pródigo de Lucas 15 também se arrependeu como vimos na aula anterior. 
19.4.1. Quais as evidências de seu arrependimento: 

19.4.1.1. Somente sentiu tristeza? 
19.4.1.2. Somente reconheceu que errou? 
19.4.1.3. Não, ele fez um sacrifício enorme e voltou para casa, aceitando o fato e 

admitindo diante de seu pai e de Deus, ser culpado de pecado.  
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20. É necessário arrepender-se, é necessário fazer esta decisão. 
CONCLUSÃO: 
1. No início desta lição lemos algumas passagens bíblicas em que pessoas perguntaram aos 

DSyVWRORV�� ´2� TXH� GHYiam fazer para serem salvas? Para terem seus pecados 
SHUGRDGRV"µ� 
1.1. Depois de saber que Jesus aceitou sofrer o castigo de nossos pecados para nos dar 

gratuitamente a salvação, nos religando com Deus, deveríamos fazer a mesma 
pergunta. 

1.2. O que devo fazer para ser salvo (a)? 
2. Você deseja ser salvo (a)? 

2.1. Gostaria de ter seus pecados perdoados e ser religado com Deus? 
2.1.1. Eu espero sinceramente que sim! 

2.2. Que melhor escolha podemos fazer além de aceitar e receber os benefícios de todo o 
trabalho e sofrimento de Jesus para nos salvar? 

3. Só há dois destinos eternos ² os céus ou o inferno. 
3.1. Jesus veio para nos dar as condições, que não teríamos sem ele, de ir para os céus. 
3.2. Eu sou muitíssimo agradecido a Jesus pelo que ele fez por mim ao morrer em meu 

lugar. 
3.3. Eu quero ir para os céus! 
3.4. Espero que você também queira! 

4. E se quer ir para os céus, por favor, creia (que quer dizer acredite e obedeça) e 
arrependa-se de seus pecados voltando-se para Deus. 
4.1. Ele lhe espera como o pai do filho perdido esperava a volta de seu filho para fazer 

uma festa no céu quando você voltar! 
5. Na próxima lição iremos ver na bíblia, outro importante passo que precisa ser dado para 

atravessarmos a ponte, e nos reconciliarmos com Deus. 
5.1. E este é o batismo. 

6. Então, por favor, não perca a próxima aula. Ela será extremamente importante! 
7. E lembre-se: Somente deixando a bíblia falar é que aprendemos com segurança e 

certeza quais são os passos que precisamos dar para a salvação em Cristo! 
7.1. Quer saber o que fazer para ser salvo? 
7.2. Por favor, ´'HL[H�D�%tEOLD�)DODU�µ� 
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´O BATISMO NA BÍBLIAµ 

 
INTRODUÇÃO: 
o Vimos até aqui que: 

x O salário do pecado é a morte. 
� E todos pecaram. 
� Portanto, merecem a morte. 

x A condenação para aqueles que não se reconciliarem com Deus será terrível ² lago de 
fogo e enxofre, segunda morte, choro e ranger de dentes, trevas, junto com o diabo e 
seus anjos, definitivamente separados de Deus, para toda a eternidade. 

x Há alguma esperança? 
� O pecado criou um abismo (grande distanciamento) separando o homem de Deus. 
� Jesus construiu a ponte ao sofrer nossa punição (ao receber nosso salário). 

x Como atravessar esta ponte? 
1. Crendo ² que significa acreditar + obedecer. 
2. O primeiro passo que dá aquele que acredita (ou a primeira obra ou ação de 

obediência) é o arrependimento, que é a mudança de mentalidade, uma firme 
decisão de deixar em definitivo o pecado e passar a seguir a vontade de Deus. 

x Qual seria o próximo passo para atravessar esta ponte e finalmente chegar até Deus, 
sendo reconciliado, religado a ele? 
3. É justamente o batismo. 

o As seguintes perguntas sobre o batismo precisam ser respondidas à luz da bíblia: 
x Como deve ser feito? 
x Por que ser batizado (ou qual é o propósito ou finalidade do batismo)? 
x Quando ser batizado? 
x Quem deve ou pode ser batizado? 
x Há quantos batismos? 

I. COMO? 
A. Hoje fazem ou administram R�´EDWLVPRµ�GH�GLYHUVDV�IRUPDV�GLIHUHQWHV� 
o Mas, no Novo Testamento, a palavra grega usada SDUD�´EDWLVPRµ�Mi�QRV�GL] a forma pela 

qual o batismo deve ser realizado. 
o E esta palavra é BAPTISMA, que significa IMERGIR. 
o Portanto, hoje usamos uma palavra na língua portuguesa, que não foi traduzida e sim 

transliterada (mudou-se algumas letras para facilitar a pronúncia) ² e é justamente a 
SDODYUD�´EDWLVPRµ��RULJLQDGa GD�SDODYUD�´EDSWLVPDµ� 

o Se esta palavra houvesse sido traduzida, hoje QyV� IDODUtDPRV� ´LPHUVmRµ� DR� LQYpV� GH�
´EDWLVPRµ��SRLV�p�HVWH�R�VLJQLILFDGR�GHVWD�SDODYUD� 

o Hoje pratica-VH� EDWLVPR� WDPEpP� SRU� ´DVSHUVmRµ� �DVSHUJLQGo ou salpicando água na 
SHVVRD� FRP� DV� PmRV� RX� FRP� RXWUR� LQVWUXPHQWR� TXDOTXHU��� H� ´GHUUDPDPHQWRµ�
(derramando água na cabeça da pessoa). 
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o Porém a palavra grega escolhida e usada no Novo Testamento para este ato cristão, já 

nos diz a forma pela qual ele deva ser realizado. 
� E a palavra grega escolhida pelos autores do Novo Testamento não foi ´UKDQWL]Rµ��TXH�

VLJQLILFD� ´DVSHUVmRµ��� QHP� ´FKHyµ� �TXH� VLJQLILFD� ´GHUUDPDPHQWRµ��� 0DV�� ´EDSWLVPDµ�
�TXH�VLJQLILFD�´LPHUJLUµ�� 

B. Mas, se o significado da palavra grega usada para este ato cristão não fosse suficiente, 
para responder sem deixar dúvidas, D� SHUJXQWD� ´FRPR� R� EDWLVPR� GHYH� VHU� UHDOL]DGR"µ��
poderíamos observar os exemplos de batismo no Novo Testamento: 
o Em Marcos 1 encontramos João Batista (e o nome dele já diz qual era sua ocupação) 

batizando pessoas. E como as batizava? 
Marcos 1.5 ´Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. 
Eles confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordãoµ (Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje).  
o ´1R�ULRµ��QmR�VLJQLILFD�IRUD�GHOH��PDV�GHQWUR�GR�ULR�-RUGmR� 
o E em João 3 o povo se deslocava de suas casas para um lugar onde havia algo necessário 

para que o batismo fosse realizado. E o que era? 
João 3.23 ´João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita 
águaµ (NTLH).  
o Para este ato cristão ser realizado ou administrado é necessário ´PXLWD�iJXDµ� 
o Se fosse derramamento de um pouco de água na cabeça, ou aspersão (molhar a mão 

em água e aspergir) não seria necessário o povo andar ou mover-se para algum lugar fora 
da cidade. Na própria cidade o povo poderia ser batizado. 

o Jesus também foi batizado por João Batista. E foi batizado por imersão. 
o É DWp� HVWUDQKR� GL]HU� TXH� -HVXV� IRL� ´EDWL]DGR� SRU� LPHUVmRµ�� 6HULD� FRPR� VH� HVWLYpVVHPRV�

GL]HQGR� TXH� -HVXV� IRL� ´LPHUVR� SRU� LPHUVmRµ�� SRUTXH� D� SDODYUD� ´EDWLVPRµ� VLJQLILFD�
´LPHUVmRµ� 

o Em Marcos 1.9-10 QyV�OHPRV�TXH�QD�RFDVLmR�GR�EDWLVPR�GH�-HVXV��HOH�´HQWURX�QD�iJXDµ�H�
GHSRLV�´VDLX�GD�iJXDµ� 

Marcos 1.9 ´Nessa ocasião Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da 
Galiléia, e foi batizado por João Batista no rio Jordão. 10 No momento em que estava saindo 
da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre eleµ 
(NTLH).  
o Hoje há quadros pintados ilustrando a cena do batismo de Jesus, em cuja cena Jesus 

encontra-VH� GHQWUR� G·iJXD� DWp� D� FLQWXUD� RX� DWp� R� SHLWR�� H� -RmR� GHUUDPDQGR� iJXD� QD�
cabeça dele. 

o Isto em si já seria uma incoerência. 
o Por que Jesus entraria no rio, molhando-se até a cintura ou peito, quase o corpo todo, se o 

batismo fosse através do derramamento de um pouco de água na cabeça? 
o Esses quadros não apresentam a cena como a bíblia ensina. Jesus foi imerso, Jesus foi 

mergulhado na água, porque o batismo era feito assim. 
o Logo mais iremos explicar um pouco mais sobre o simbolismo do batismo que também 

pressupõe imersão. 

II. POR QUÊ? 
o Por que uma pessoa precisa ser batiza? Ou qual é o propósito ou finalidade do batismo? 

A. Atos 2.36-38. 
Atos 2.36 ´Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês 
crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. 37 Quando ouviram isso, todos 
ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos 
fazer? 38 Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de 
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Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o 
Espírito Santoµ (NTLH).  
o Segundo este texto bíblico, o batismo é para quê? Preste bastante atenção no que diz a 

bíblia. Deixe a bíblia falar. 
o ´��� para que os SEUS PECADOS SEJAM PERDOADOSµ� 
o Perdão de pecados! 

B. Atos 22.16 
o Aqui Paulo está contando a sua conversão e no v. 16 ele diz que Ananias lhe disse as 

seguintes palavras:  
Atos 22.16 ´E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, 
invocando o nome deleµ (Nova Versão Internacional). 
Atos 22.16 ´E agora não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e 
os seus pecados serão perdoadosµ�(NTLH).  
o ´����VHMa batizado e LAVE RV�VHXV�SHFDGRVµ�RX�´����seja batizado, e os seus pecados serão 

PERDOADOSµ. 
o Conforme Atos 22.16 (esta passagem que acabamos de ler) o batismo tem que finalidade?  
o Leia em sua bíblia, sem pressa, calmamente. O texto é muito claro. 
o O batismo tem a finalidade de lavar os pecados. 
o Tanto em Atos 2.38, como em Atos 22.16, o batismo é para a remissão (ARA), lavagem, ou 

perdão de pecados. 
C. Marcos 16.15-16. 

Marcos 16.15 ´Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as 
pessoas. 16 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenadoµ (NTLH).  
o Quem seria salvo por causa da pregação do Evangelho? 
o 'H�DFRUGR�FRP�DV�SDODYUDV�GH�-HVXV�� VHULD��´4XHP�FUHU�e �SDUWtFXOD�DGLFLRQDO� ¶PDLV·�� IRU�

batizado será SALVO���µ� 
o Na lição anterior falamos sobre a natureza da fé verdadeira, e vimos em Tiago 2 que a fé 

se complementa ou se completa pelas obras ou ações de obediência. 
� Isto está em total harmonia com o que JesXV�GL]�DTXL��SRLV�TXDQGR�HOH�GL]��´4XHP�

FUHU�H� IRU�EDWL]DGRµ��HVWi� LQGLFDQGR�R�SDVVR� VHJXLQWH�D� VHU�GDGR�SHOD�SHVVRD�TXH�
crê. Ou seja, uma ação ou obra de obediência que vem logo depois da fé. 

� É uma sequencia. 
o Quem crê fará o que for necessário para ser salvo. E batismo, segundo Jesus é necessário. 

� (QWmR�SRGHUtDPRV�GL]HU�TXH�´FUHQGR��D�SHVVRD�VHUi�EDWL]DGD��H�DVVLP�VHUi�VDOYDµ� 
o Mas, alguns resistem GL]HQGR��´0DV��SRUTXH�p�TXH�-HVXV�QmR�GLVVH��¶(�TXHP�QmR�FUHU�H�QmR�

IRU�EDWL]DGR�VHUi�FRQGHQDGR·��PDV�DSHQDV ¶TXHP�QmR�FUHU�VHUi�FRQGHQDGR·"µ� 
� Claramente, quem não crer não será batizado. 
� É desnecessário Jesus dar mais explicações. Quem não crer não irá se arrepender, e 

não será batizado, e não amará, e não perdoará, e, resumindo, não fará a vontade 
de Deus. 

� -HVXV� QmR� SUHFLVDYD� DFUHVFHQWDU� GHSRLV� GR� ´QmR� FUHUµ tudo o que a pessoa não 
faria. 

� Se ela não crer, não fará nada mais. 
o Quem crer fará tudo o que for necessário. 

� Inclusive este primeiro ato visível que servirá como uma evidência de que há fé por 
parte da pessoa ² o batismo. 

o Conforme o que Jesus disse em Marcos 16.16 uma pessoa deve ser batizada para quê? 
� Se quiser pode ler novamente para você mesmo. O texto é muito claro. 

o A pessoa deve ser batizada para ser SALVA. 
D. 1 Pedro 3.20b, 21. 
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o No texto Pedro faz uma comparação entre o que aconteceu nos dias de Noé e o que 

acontece agora. 
o Pedro diz na segunda parte do v. 20 que Noé e sua família foram salvos através da água. 
1 Pedro 3.20 ´��. As poucas pessoas que estavam nela (na arca), oito ao todo, foram salvas 
pela água. 21 Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo 
não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma 
consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristoµ (NTLH).  
o Pedro está dizendo que, da mesma forma que a água tornou-se o elemento, ou 

instrumento para a salvação de Noé e sua família (a água que condenou o mundo salvou 
Noé e sua família ao flutuarem sobre ela), esta mesma água continua sendo um 
instrumento, um elemento usado no processo de salvação, agora no batismo. 

o ´Aquela água representava o batismo, que agora SALVA vocêsµ� 
o Conforme o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 3.21, o batismo faz o quê? 

� Leia na sua bíblia e responda para mim. 
� O que faz o batismo? O texto é claro não é? 
� O batismo salva, no sentido de que é naquele momento, naquela ocasião que a 

pessoa passa a ser salva. 
E. Romanos 6.1-11. 

o Vamos para aquele texto que explica o simbolismo do batismo, ou seja, o que o batismo 
representa e porque é feito por imersão. 

o E vamos ler este texto procurando compreendê-lo pouco a pouco. 
o Lembre-se que o apóstolo está escrevendo aos cristãos na cidade de Roma. Eles já 

haviam obviamente sido batizados. 
o O versículo 1 diz que uma questão estava em pauta ² Será que aqueles cristãos já salvos 

deveriam continuar pecando? 
Romanos 6.1 ´Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente?µ 
(NVI). 

� O apóstolo Paulo responde versículo 2. 
Romanos 6.2 ´De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado, como podemos 
continuar vivendo nele?µ (NVI). 
o Paulo lembra um fato que se deu com aqueles cristãos em Roma ² ´9RFrV�HVTXHFHUDP�

TXH�QyV�PRUUHPRV�SDUD�R�SHFDGR"�&RPR�SRGHPRV�FRQWLQXDU�SHFDQGR"µ� 
� Em seguida Paulo dirá quando aconteceu esta morte para o pecado. 
� Quando foi que aqueles cristãos da cidade de Roma morreram para o pecado?  

9 Quando? Em que ocasião? 
9 Foi quando eles acreditaram? 
9 Ou foi quando leram a bíblia? 
9 Quando foram ao culto? 

� Quando foi que eles morreram ao pecado? Paulo diz nos versículos 3 e 4. 
Romanos 6.3 ´Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, 
fomos batizados em sua morte? 4 Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do 
batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, 
também nós vivamos uma vida novaµ.  
o Paulo lembrou àqueles cristãos do que havia ocorrido com eles quando foram batizados.  

� 3DXOR�GLVVH��´*HQWH��TXDQGR�IRPRV�EDWL]DGRV��QRV�XQLPRV�D�&ULVWR��j�VHPHOKDQoD�GH�
sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós fomos sepultados com Cristo através do 
batismo. E da mesma forma como Cristo foi ressuscitado, nós ressuscitamos para 
YLYHU�XPD�YLGD�QRYDµ� 

o Versículos 5-11 
Romanos 6.5 ´Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o 
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seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6 Pois sabemos que o nosso velho 
homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais 
sejamos escravos do pecado; 7 pois quem morreu, foi justificado do pecado. 8 Ora, se 
morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9 Pois sabemos que, tendo 
sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez: a morte não tem mais domínio 
sobre ele. 10 Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas; mas vivendo, 
vive para Deus. 11 Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para 
Deus em Cristo Jesusµ (NVI).  
o Romanos 6.3,4 (ARA) ² ´���� LJQRUDLV� TXH� WRGRV� RV� TXH� IRPRV� EDWL]DGRV� HP� &ULVWR� -HVXV��

fomos batizados NA SUA MORTE? Fomos, pois, SEPULTADOS COM ELE na morte pelo 
batismo; para que, como Cristo foi RESSUSCITADO DENTRE OS MORTOS pela glória do Pai, 
ASSIM TAMBÉM andemos nós em 129,'$'(�'(�9,'$µ� 

o Romanos 6.5 (ARA) ² ´3RUTXH�VH�FOMOS UNIDOS COM ELE na semelhança da sua morte... 
R�VHUHPRV�WDPEpP�QD�VHPHOKDQoD�GD�6XD�UHVVXUUHLomRµ� 

o Romanos 6.5 (ARA) ² ´��� FOI CRUCIFICADO COM ELE R�QRVVR�YHOKR�KRPHP���µ� 
� Isto é o que o batismo representa ² ao sermos batizados experimentamos algo 

semelhante ou parecido ao que Jesus experimentou. 
� Eventos semelhantes aos que ocorrem com Jesus, também ocorrem conosco. 
� Nos tornamos parecidos com Jesus Cristo de uma forma toda especial. 

9 Jesus Cristo morreu por causa dos pecados, nós morremos para os pecados. 
9 Jesus Cristo foi sepultado numa gruta cavada numa pedra, e nós somos, 

simbolicamente, sepultados em água. 
9 Jesus Cristo ressuscitou para viver para Deus, a morte não tem mais poder 

sobre ele, e ao levantarmos das águas do batismo, ressuscitamos 
espiritualmente para viver para Deus e a morte também não terá mais poder 
sobre nossas vidas. 

9 É justamente por isso que batismo é imersão ² a pessoa é imersa em água, 
porque, simbolicamente, ela está sendo sepultada, e depois levanta-se da 
água como se estivesse ressurgindo, e espiritualmente está, para uma nova e 
diferente vida. 

o Que maravilha é o batismo e o que ele representa! 
� É o momento, determinado na bíblia, escolhido por Deus, em que nos unimos a 

Jesus de uma forma toda especial, nos eventos mais importantes de sua história e 
que resumem o Evangelho ² morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. 

� Novamente, no batismo passamos por uma experiência semelhante à que Jesus 
passou, e, assim, nos identificamos com Jesus Cristo. Obtemos a vida plena e eterna 
à semelhança de Jesus quando ressuscitamos espiritualmente ao sairmos das águas 
do batismo. 

� Isto é o que acontece com aquele que é batizado, segundo diz a bíblia em 
Romanos 6.1-11. 

o O que é o batismo? 
� É a morte, é o sepultamento e é a ressurreição à semelhança de Cristo ² 

Colossenses 2.12. 
Colossenses 2.12 ´Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo; e no 
batismo também foram ressuscitados com ele por meio da fé que vocês têm no grande 
poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristoµ (NTLH).  

� O batismo é parte fundamental, essencial da experiência cristã. 
� É parte fundamental pelo seu significado para a salvação da alma. 

F. Em João 3 Jesus falou palavras que estão em perfeita harmonia e de acordo com o 
texto de Romanos 6, e inclusive, são compreendidas pelo que está dito lá. 
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� Na ocasião, um mestre da lei, chamado Nicodemos, havia ido visitar Jesus 

admitindo reconhecer que Jesus era um enviado da parte de Deus, porque 
ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele.  

� Antes que Nicodemos fizesse qualquer pergunta, Jesus já lhe respondeu, porque 
sabia qual era a maior necessidade de Nicodemos. 

João 3.3 ´Jesus respondeu: Eu afirmo ao senhor que isto é verdade: ninguém pode ver o 
Reino de Deus se não nascer de novoµ (NTLH). 
o Jesus deixou claro para Nicodemos que é necessário um novo nascimento para ver o 

Reino de Deus. 
o Então Nicodemos, um pouco confuso, perguntou como isto poderia acontecer a um 

homem velho ² v. 4. 
João 3.4 ´Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será 
que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez?µ�(NTLH). 
o Então, Jesus explicou como passar pela experiência do novo nascimento ou como esse 

novo nascimento acontece ² v. 5. 
João 3.5 ´Jesus disse: Eu afirmo ao senhor que isto é verdade: ninguém pode entrar no Reino 
de Deus se não nascer da água e do Espíritoµ (NTLH).  
o Eis aí o sentido e o significado desse novo nascimento. 

� Quando é que este novo nascimento acontece? 
9 Resposta: Quando se nasce da água do Espírito. 

� E quando é que uma pessoa nasce da água e do espírito? 
9 Resposta: No batismo.  
9 Qual o ato, cerimônia ou celebração cristã que é feita com o elemento 

´iJXDµ�DOpP�GR�batismo? 
9 Quando seria HVWH�´QDVFHU�GD�iJXD�H�GR�HVStULWRµ�se não fosse no batismo? 
9 Como, inclusive, ensina de maneira harmoniosamente todo o Novo 

Testamento. 
9 Considere Romanos 6 ² se o batismo representa a morte, o sepultamento, e a 

ressurreição para o salvo viver em novidade de vida, nascer da água e do 
espírito não poderia ser em outra ocasião que não seja no batismo. 

o Jesus disse: ´Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novoµ e ´ninguém pode 
entrar no Reino de Deus se não nascer da água e do Espíritoµ� 

� Batismo é para nascer de novo e, então, ver e entrar no Reino dos Céus. 
o Agora preste bastante atenção ² Jesus foi categórico, bastante claro, suas afirmações 

não deixam dúvidas, ele falou com firmeza ² dizendo que se não acontecer o novo 
nascimento, não será possível ver, nem entrar no Reino dos Céus. 

� Isto não está em perfeita harmonia com todas as outras passagens que lemos nesta 
lição? 

� Sendo o batismo é para perdão de pecados como diz Atos 2.38 e 22.16, para ser 
salvo com diz Marcos 16.16, 1 Pedro 3.20,21, e para morrer, ser sepultado e 
ressuscitar com Cristo para viver uma nova vida como ensina Romanos 6.1-11; como 
ver o Reino dos Céus sem ser batizado? 

� -HVXV�GLVVH��´1mR�p�SRVVtYHOµ� 
o 0DV��DOJXpP�SRGHULD�SHUJXQWDU�� ´0DV�� R� ODGUmR�GD�FUX]� IRL� VDOYR� VHP� VHU�EDWL]DGR��SRLV�

-HVXV�GLVVH�D�HOH�TXH�R�PHVPR�HVWDULD�QR�SDUDtVR�QDTXHOH�PHVPR�GLDµ� 
� O ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado? 

9 Não sabemos exatamente. O texto não diz que ele não foi batizado. Poderia 
ter sido batizado por João Batista ou pelos apóstolos. 

9 Mas, se foi salvo sem ter sido batizado, ele o foi como todas as outras pessoas 
que viveram antes daquele período. 
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9 Como Enoque (transladado ou levado aos céus sem precisar morrer), Elias 

(transladado), vários profetas e homens de Deus do passado que foram salvos, 
mas não precisaram ser batizados. 

� O batismo não fazia parte dos ensinos, e não era um requisito ou exigência para a 
Salvação, na velha aliança, e por isso, caso o ladrão tenha sido salvo sem ser 
batizado, esta teria sido, pelo menos, uma das razões. 

� Quando a Nova Aliança passou a vigorar ou valer? 
9 Depois da morte de seu testador (ou daquele que fez a aliança) que foi Jesus. 

� Logo, o ladrão morreu enquanto a velha aliança vigorava ou valia. 
� Outra razão ² o batismo para salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito 

Santo, não havia sido ordenado nem estabelecido como norma por Jesus, antes de 
sua morte, mas após sua ressurreição e antes de sua ascensão ou subida aos céus, 
que foi quando ele deu a ordem a seus discípulos de irem e pregarem em todas as 
nações e fazerem de outros seus seguidores. 

9 Foi somente Dt�TXH�HOH�GLVVH��´%DWL]DQGR�HVWHV�GLVFtSXORVµ� 
� Há algumas razões que podem servir como explicações para o ladrão que morreu 

ao lado de Cristo na cruz, tenha sido salvo sem ter sido batizado, caso não tenha 
mesmo sido batizado. 

� Mas, lembre-se do que estudamos em nossa segunda lição deste curso, sobre 
´&RPR�(VWXGDU�D�%tEOLDµ�² nosso entendimento ou compreensão de uma passagem 
bíblica, não pode contrariar ou desfazer o que outras passagens ensinam sobre o 
assunto. 

9 Se isto acontecer, nosso entendimento ou compreensão estaria errado. 
o Claramente, o que Jesus ordena, e o que a bíblia ensina, é que todos precisam ser 

batizados. Sem exceções. 
o O batismo em nome de Jesus, foi sim, ordenado pelo Mestre, e passou a ser praticado 

depois de sua subida aos céus, o que combina com o início da Nova Aliança e da igreja 
cristã. 
G. Mateus 28.19 ² É onde está o mandamento de Jesus para batizar os seguidores. 

Mateus 28.19 ´Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus 
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santoµ (NTLH). 
o Primeiro a pessoa arrepende-se de seus pecados e depois decide ser um seguidor fiel e 

dedicado a Cristo, e aí sim, sendo um discípulo em função de seu arrependimento e 
decisão, está pronta para ser batizada. 
H. Gálatas 3.26-27(ARA) ² ´��� Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, DE CRISTO 

VOS REVESTISTESµ� 
Gálatas 3.26 ´Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, 27 pois os que em 
Cristo foram batizados, de Cristo se revestiramµ (NVI).  
o Quando Deus olha dos céus ele vê dois tipos de pessoas: 

� Pessoas que ainda não foram revestidas de Cristo, da pureza, da santidade de Cristo 
e por isso continuam carregando seus pecados. 

� E Deus vê pessoas revestidas de Cristo ² que são as pessoas puras, no sentido de 
terem sido perdoadas pelo sacrifício de Cristo. 

o Para se tornar uma pessoa perdoada e salva, purificada aos olhos de Deus, é necessário 
se revestir de Cristo.  

� Quando é que nos vestimos com as vestes Cristo? 
� A bíblia é clara ² ao sermos batizados. 

o Quando o Novo Testamento ensina sobre o momento em que o pecador se torna salvo, 
todo o novo Testamento concorda e diz uma coisa só, ou seja, o pecador se torna salvo 
quando é batizado. 
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I. Atos 2.38 (ARA) ² ´����6eja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos 

pecados, E RECEBEREIS O DOM DO ESPÍRITO SANTOµ� 
o  Outra importante promessa que se cumpre no batismo é apresentada pelo Apóstolo 

Pedro em Atos 2.38. 
Atos 2.38 ´3HGUR�UHVSRQGHX��¶Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome 
de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo·µ (NVI). 
o O recebimento do dom do Espírito Santo, não é um evento que acontece separado ou 

independente do batismo. 
� O recebimento do dom do Espírito Santo acontece no batismo. 

o Outra passagem que deixa isto muito claro é Atos 19. 
� Lá o apóstolo Paulo encontra alguns homens, provavelmente homens que haviam 

sido ensinados por Apolo, que era alguém que só conhecia o batismo de João, e 
ainda esperava Jesus, pois não sabia que Jesus já havia chegado, passado pelo 
martírio, já havia ressuscitado e subido aos céus. 

� Apolo não sabia que Jesus havia ordenado batismo para remissão de pecados em 
nome dele. 

o Veja a pergunta que Paulo faz a estes homens logo no início do diálogo. 
o Versículos 1-2. 
Atos 19.1 ´Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a 
Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos 2 H� OKHV�SHUJXQWRX�� ¶Vocês receberam o Espírito Santo 
quando creram"·��(OHV�UHVSRQGHUDP��¶Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo·µ�
(NVI).  
o A primeira pergunta de Paulo é para saber se eles haviam recebido o Espírito Santo, e 

então após a resposta negativa, Paulo faz uma segunda pergunta, qual? 
o Versículo 3. 
Atos 19.3 ´¶Então��TXH�EDWLVPR�YRFrV� UHFHEHUDP"·, perguntou Paulo. ¶O batismo de João·, 
responderam elesµ�(NVI).  
o Com esta pergunta, Paulo está dizendo que o recebimento do dom do Espírito Santo, não 

é um evento que acontece separado ou independente do batismo. 
� De acordo com o Apóstolo, o recebimento do Espírito Santo acontece no batismo. 

o Exatamente de acordo com o que Pedro havia dito em Atos 2.38, em perfeita harmonia. 
o (� TXDQGR� 3DXOR� SHUJXQWRX� TXH� EDWLVPR� HOHV� KDYLDP� UHFHELGR�� H� HOHV� UHVSRQGHUDP� ´R�

EDWLVPR�GH�-RmRµ��3DXOR�logo descobriu o problema. 
o Versículo 4. 
Atos 19.4 ´'LVVH�3DXOR�� ¶O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao 
povo que cresse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus·µ�(NVI).  
o Estes homens foram batizados no batismo ensinado e praticado por João que preparava o 

povo para a vinda daquele que viria e era maior do que ele, a saber, Jesus. 
� Porém, Jesus já tinha vindo, ensinado, morrido, subido aos céus e ordenado o 

batismo em nome dele para remissão de pecados. 
9 Este batismo ordenado por Jesus tinha um propósito e era numa situação 

diferente da do batismo de João. 
� Mas, como eles não sabiam, haviam sido batizados no batismo de João. 

o Versículo 5. 
Atos 19.5 ´Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesusµ (NVI).  
o Finalmente, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. 

� E o foram porque haviam sido batizadas não no batismo determinado e ensinado 
por Jesus no Novo Testamento. 

� E você? Você foi batizado (a) no batismo ensinado por Jesus e com o propósito ou 
finalidade certa?  



 9 
o Outra verdade presente neste texto, sobre a qual falamos na aula anterior, é que crer é 

mais do que acreditar. 
� Paulo perguntou ² vocês receberam o Espírito Santo TXDQGR�´FUHUDPµ� 

9 E sabemos que crer é igual a acreditar + obedecer. 
� Paulo não estava perguntando se receberam o Espírito Santo quando acreditaram 

na existência de Deus e de Cristo.  
9 Acreditar sem que haja qualquer comprometimento, dever ou ação da parte 

da pessoa QmR�p�R�´FUHUµ�GD�EtEOLD. 
9 Crer no Novo Testamento inclui obedecer.  

� E o que fará a pessoa que crê? 
9 Obviamente, em obediência ao Evangelho, irá arrepender-se dos seus 

pecados e ser batizada. 
9 A pessoa fará isto porque é mandamento e vontade de Deus. 

o O recebimento do dom do Espírito Santo, não acontece separado ou independente do 
batismo. 
J. Atos 2.41 (ARA) ² ´��� Foram batizados; havendo um ACRÉSCIMO naquele dia de quase 

trêV�PLO�SHVVRDVµ� 
o E é após o batismo que o novo convertido passa a pertencer à família da fé. 
Atos 2.41 ´Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um 
acréscimo de cerca de três mil pessoasµ (NVI).  
o Ao sermos batizados, somos acrescentados ao Corpo, que é a Igreja do Senhor (Efésios 

1.22-23). 
o Já falamos sobre a necessidade de pertencer apenas ao grupo dos seguidores de Cristo ² 

um grupo sem denominação, preservando a pureza e simplicidade do cristianismo do 1o 
século. 

� E o momento escolhido por Deus para que uma pessoa se torne parte ou passe a 
pertencer a este grupo, foi o batismo. 

o Não há pessoas salvas fora da igreja. 
� Quando recebemos o batismo e nos tornamos salvos em Cristo, passamos a ser 

contados entre aqueles que, como nós, também foram salvos. 
o Batismo é importante? 

� Reflita um pouco. 
� Em todos estes textos bíblicos lidos e analisados, batismo é necessário? 
� Alguém pode ser salvo sem o batismo? 
� Se apenas deixarmos a bíblia falar, não haverá dúvidas! 

III. QUANDO? 
o No Novo Testamento, quando a pessoa era batizada? 

� 4XDQGR�WHPSR�GHSRLV�GH�FUHU��-HVXV�GLVVH��´4XHP�FUHU�H�IRU�EDWL]DGR�VHUi�VDOYRµ�" 
A. Atos 2.41 (ARA) ² ´��� Foram batizados; havendo um acréscimo NAQUELE DIA���µ� 

Atos 2.41 ´Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um 
acréscimo de cerca de três mil pessoasµ (NVI).  
o Quando aquelas quase três mil pessoas foram batizadas? 

� Qual o intervalo de tempo, espaço de tempo que houve entre o ouvir, crer, 
arrepender-se e ser batizado? 

� A bíblia diz que foram batizados no mesmo dia em que aceitaram a mensagem. 
B. Atos 8.12 (ARA) ² ´4XDQGR��SRUpP��GHUDP�FUpGLWR�����IAM SENDO BATIZADOS���µ� 

Atos 8.12 ´Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do Reino 
de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheresµ (NTLH).  
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o ´Acreditam na mensagemµ��H�TXDO�IRL�R�SUy[LPR�SDVVR�TXH�GHUDP" O que fizeram em 

seguida? 
� ´(�IRUDP�EDWL]DGRVµ� 
� Assim fica cada vez mais claro, que crer significa acreditar + obedecer.  

9 E, talvez, a primeira manifestação visível ou obediência, seja justamente o batismo. 
9 E as pessoas que ouviram Filipe foram batizadas. 
9 Pelo que o texto diz, foi uma sucessão ou sequência que não foi interrompida ou 

parada ² ouviram, creram e foram batizadas. 
C. Atos 8 (ARA) ² ´��� Eis aqui água, QUE IMPEDE que seja eu batizado? ... e Filipe BATIZOU o 

HXQXFRµ� 
o Um anjo do Senhor mandou Filipe ir ao encontro de um oficial do governo da Etiópia que 

se encontrava de viagem na estrada. 
� Este estava lendo a bíblia e Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo. 
� 2�RILFLDO�GLVVH��´&RPR�p�TXH�YRX�HQWHQGHU�VH�QLQJXpP�PH�H[SOLFDU"µ� 

o Ler versículos 35-36. 
Atos 8.35 ´Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário 
a boa notícia a respeito de Jesus. 36 Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde 
havia água. Então o funcionário disse: Veja! Aqui tem água. Será que eu não posso ser 
batizado?µ (NTLH).  
o Eles estavam na estrada. Mas, veja como Filipe responde a esta pergunta do etíope. 

� )LOLSH� QmR� GL]�� ´(X� QmR� VHL� TXHP� p� YRFrµ�� RX� ´$LQGD� p�PXLWR� FHGRµ�� ´9RFr� SUHFLVD�
passar por um tempo de aprendizado e depois ser avaliado pelos líderes da igrejaµ��RX�
´3UHFLVDPRV�PDUFDU�XPD�GDWD�HVSHFLDOµ. 

o O texto bíblico diz assim: Ler versículos 37-38. 
Atos 8���� ´Filipe respondeu: Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o 
funcionário disse: Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38 Ele mandou parar a 
carruagem, os dois entraram na água, e Filipe o batizou aliµ�(NTLH).  

� Quanto tempo depois de ouvir e crer aquele etíope foi batizado? 
� Qual o intervalo de tempo que deve haver entre o ouvir, crer, arrepender-se e ser 

batizado? 
� Aquele homem foi batizado na próxima oportunidade que teve quando chegaram a 

um lugar onde havia água. 
o Note que o etíope declarou sua crença em Jesus como o filho de Deus publicamente ² na 

presença de Felipe e dos demais que viajam com ele1. 
� Contudo, Felipe não disse que isto era  suficiente.  
� Os passos para a salvação ainda não estavam completos. Foi necessário que ele fosse 

batizado. 
� Nesta ocasião, Jesus já havia sido elevado aos céus, logo, o que se aplicava ao etíope, 

também se aplica a nós, porque estamos todos debaixo da nova aliança. 
o Filipe estava sendo guiado pelo Espírito Santo (Atos 8.29). 

� Por que o Espírito Santo não guiou Filipe a dizer ao etíope para que apenas pedisse 
para Jesus entrar em seu coração e ele estaria salvo? 

� Por que o Espírito Santo não guiou Filipe para fazer uma oração, e esperasse para mais 
tarde ser avaliado para ver se poderia ser batizado? 

� Porque estas coisas não são o que Deus quer que seja ensinado ao pecador. 
� Deus quer que o pecador que crê e está arrependido de seus pecados seja batizado 

assim como aconteceu com o etíope eunuco. 
D. Atos 16.14-15 (ARA) ² ´DEPOIS DE SER BATIZADA���µ� 

Atos 16.14 ´Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora 
                                            
1 Devo este pensamento e os seguintes �DWp�SHQ~OWLPD�IUDVH�DQWHV�GD�OHWUD�´'µ� a Michael Shank, ´Pá e Músculosµ, páginas 153, 155 e156. 
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de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à 
mensagem de Paulo. 15 Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, 
GL]HQGR�� ¶Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha 
FDVD·. E nos convenceuµ (NVI).  
o Quanto tempo depois de ter ouvido a mensagem, crido, e se arrependido dos pecados 

Lídia foi batizada? 
� Qual o intervalo de tempo? 
� Era sempre de imediato, ou na primeira oportunidade. 
� Não havia um longo período de tempo separando o dia em que a pessoa ouviu, creu, 

arrependeu-se, do dia em que era batizada. 
� Não no Novo Testamento. 
E. Atos 16 (ARA) ² ´����NAQUELA MESMA HORA DA NOITE... . A SEGUIR FOI ELE BATIZADO, e 

WRGRV�RV�VHXVµ� 
o Paulo e Silas estavam presos por pregar o Evangelho. 
o E por volta da meia noite cantavam louvores a Deus de dentro da prisão (v.25). 
Atos 16.25 ´Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus; 
os outros presos os ouviamµ (NVI).  
o De repente houve um terremoto e as portas das prisões se abriram e as correntes dos 

presos se soltaram. 
� O carcereiro ia se suicidar porque naquela época, se um preso fugisse, o carcereiro 

pagava com a vida. 
� Mas, Paulo gritou lá de dentro pedindo que ele não fizesse isto, pois ainda estavam lá. 
� Assim, diante de todos os eventos, o carcereiro reconheceu que aqueles homens eram 

servos de Deus, e logo fez a grande pergunta. 
o Versículos 30-31. 
Atos 16.30 ´Então levou-RV�SDUD�IRUD�H�SHUJXQWRX��¶Senhores, que devo fazer para ser salvo"· 
���(OHV�UHVSRQGHUDP��¶Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa·µ�(NVI).  

� Novamente vHPRV�DTXHOD�H[SUHVVmR��´FUHLD�QR�6HQKRU -HVXVµ� 
� Infelizmente muitos grupos religiosos dos dias de hoje fazem esta afirmação sem 

entender e nem explicar o significado de crer. 
� Inclusive, usando este texto sem observar todo o contexto para compreender o 

significado de crer. 
9  Leem apenas o versículo 31 onde diz ¶Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você 

e os de sua casa·, e param aí e não continuam a leitura do texto onde dirá que 
os que creram foram batizados de imediato. 

o Versículos 32-33. 
Atos 16���� ´E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos os de sua casa. 33 Naquela 
mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles; em seguida, ele e todos os seus 
foram batizadosµ (NVI).  
o A profecia de que ele e todos os de sua casa seriam salvos, se cumpriu. 

� Porém, foi necessário que ele e as pessoas de sua casa ouvissem a palavra de Deus, 
cressem e fossem batizados, como o texto diz que aconteceu. 

� ´&UHLD�QR�6HQKRU�-HVXV�H�VHUão salvos você e os de sXD�FDVDµ�² A salvação aconteceu 
quando eles foram batizados. 

9 Porque crer é o conjunto de tudo isso ² acreditar, arrepender-se e ser batizado. 
o A que horas eles foram batizados? 

� Se tudo começou em torno da meia noite, eles devem ter sido batizados ainda de 
madrugada (já passava da meia noite)² ´QDTXHOD�PHVPD�KRUD�GD�QRLWHµ� 

� Ou pelo menos antes do amanhecer. 
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� Não era um horário muito conveniente para o batismo. Mas, mesmo assim eles foram 

batizados. 
� Não esperaram uma data mais apropriada e nem marcaram para uma ocasião futura 

(tipo data do aniversário, um momento ou ocasião com mais irmãos presentes, ou 
outra ocasião). 

F. Atos 18:8 (ARA) ² ´����0uitos dos coríntios, ouvindo, criam E ERAM BATIZADOSµ� 
Atos 18���´Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa; e dos coríntios 
que o ouviam, muitos criam e eram batizadosµ (NVI).  
o Esta é a sequencia ou os passou em ordem ² ouvir, crer e ser batizado. 

� É o que é esperado de uma pessoa que crê ² logo ser batizada. 
o O que justificaria (ou qual a razão de) tamanha urgência? 

� No Novo Testamento as pessoas eram batizadas de imediato. 
� Como no caso do oficial etíope ² ele foi batizado na primeira oportunidade que teve ² 

ou seja, assim que encontrou água. 
� Como no caso dos quase três mil que ouviram a pregação de Pedro em Atos 2 ² foram 

batizados no mesmo dia. 
� O que é que justifica esta urgência? 

o Talvez a resposta (à luz da bíblia) de outra pergunta, seja a resposta para esta primeira 
pergunta: 

1. 3ULPHLUD�SHUJXQWD��´2�TXH�p�TXH�MXVWLILFD�(ou qual a razão de) WDPDQKD�XUJrQFLD"µ. 
2. 6HJXQGD�SHUJXQWD��´4XDQGR�é que alguém se torna VDOYR"µ. 
� Quando é que alguém recebe o perdão dos pecados? 

9 Quando acredita? 
9 Quando ora? 
9 Quando lê a bíblia? 
9 4XDQGR�OHYDQWD�D�PmR�H�´DFHLWDµ�D�-HVXV" 

o Deus poderia ter escolhido outro momento para dar o perdão, retirar os pecados de uma 
pessoa. 
� Mas, o momento que ele escolheu foi justamente o momento do batismo. 

o Se o perdão dos pecados, que é algo tão necessário ao ser humano, proporcionado por 
Jesus por causa de seu sacrifício na cruz, é alcançado no momento do batismo, e a 
pessoa crê, já tendo se arrependido de seus pecados, por que esperar? 

o Inclusive a ordem que Jesus deu em Mateus 28 para batizar os que se tornam discípulos, 
aqueles que fizessem a decisão de segui-lo, coloca o batismo antes dos ensinos 
fundamentais que ele nos deixou. 
� Jesus disse em Mateus 28.19,20 ² ´%DWL]H�H�HQVLQHµ� 
� -HVXV�QmR�GLVVH��´(QVLQH�D�JXDUGDU�WXGR�TXH�YRV�WHQKR�RUGHQDGR�H�GHSRLV�EDWL]Hµ��E sim 

´EDWL]H�H�HQVLQH�D�JXDUGDU�WXGR�R�TXH�YRV�WHQKR�RUGHQDGRµ� 
Mateus 28���� ´Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus 
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 20 e 
ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou 
com vocês todos os dias, até o fim dos temposµ (NTLH).  
o Batismo é urgente, e se alguém ouviu as boas novas do Evangelho, e as entendeu ² o que 

Jesus fez por nós naquela cruz, o fato de sermos pecadores necessitados do perdão e 
desejarmos este perdão, para estender as mãos e segurá-lo e passar a possuí-lo, 
necessário é que sejamos batizados. 
� Isto é o que ensina o Novo Testamento, para receber a salvação, para receber o 

perdão dos pecados, as pessoas foram batizadas. 
� Leia o seu Novo Testamento e confira. Isto é muito claro, as pessoas foram batizadas. 
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o Como é que podemos garantir, nos dias de hoje, a esperança de vida eterna às 

pessoas que não forem batizadas, à semelhança do que acontecia no primeiro século e 
está registrado no Novo Testamento? 
� É necessário ser batizado para receber a salvação, a bíblia deixa isto claro. 

IV. QUEM? 
o Quem pode ou deve ser batizado? 

A. Atos 2.41 (ARA) ² ´����2s que lhe ACEITARAM A PALAVRA IRUDP�EDWL]DGRV���µ� 
Atos 2.41 ´Os que aceitaram a mensagem foram batizados...µ (NVI).  
o Aqueles que aceitam a palavra ou a mensagem da palavra. 

B. Atos 8.12 (ARA) ² ´4XDQGR�� SRUpP�� DERAM CRÉDITO a Filipe que os evangelizava a 
UHVSHLWR�GR�5HLQR�GH�'HXV�H�GR�QRPH�GH�-HVXV�&ULVWR��LDP�VHQGR�EDWL]DGRV���µ� 

Atos 8.12 ´Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do Reino 
de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados, tanto homens como mulheresµ�(NVI).  
o Para ser batizada é necessário que a pessoa acredite na mensagem da palavra de Deus. 

C. Atos 8.37 (ARA) ² ´����e�OtFLWR�6(�&5È6�'(�72'2�2�&25$d®2µ� 
o 4XDQGR�R�RILFLDO�HWtRSH�SHUJXQWRX��´(LV�DTXL�iJXD��TXH�LPSHGH�TXH�HX�VHMD�EDWL]DGR"µ� 
o A resposta foi: $WRV������´Se o senhor crê de todo o coração, é claro que podeµ�(NTLH).  

D. Atos 18.8 ² ´��� muitos dos coríntios, OUVINDO, CRIAM H�HUDP�EDWL]DGRVµ� 
Atos 18���´e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizadosµ (NVI).  
o Então é necessário ² ouvir, aceitar ou dar crédito, é necessário crer, para que a pessoa 

esteja pronta ou preparada para ser batizada. 
E. E quanto às crianças, precisam ou devem ser batizadas? 

o Em primeiro lugar, não há nenhum exemplo na bíblia de uma criança sendo batizada. 
o Por exemplo ² com quantos anos Jesus foi batizado por João Batista? Com 30 anos (Lucas 

3.21-23). 
o Em segundo lugar Jesus ensinou que as crianças são puras e salvas. 
Mateus 18.2 ´Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles 3 e disse: Eu afirmo a 
vocês que isto é verdade: se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, 
nunca entrarão no Reino do Céuµ (NTLH).  
Mateus 19.14 ´Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas 
façam isso, pois o Reino do Céu é das pessoas que são como estas criançasµ (NTLH). 
o A criança não tem pecados. 

� Pode até ser que a criança faça coisas erradas, imitando os adultos, mas a criança 
não desenvolveu ainda as faculdades (ou a compreensão do que faz) que a tornam 
capaz de fazer uma escolha consciente ou uma diferenciação entre o bem e o mau. 

� Ela não pode ser responsabilizada por seus atos. 
o A bíblia nos ensina que os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais (Ezequiel 18.19-

20). 
� Alguns acham que as crianças são culpadas pelos pecados dos pais e por isso 

precisam ser batizadas. 
� Mas, a bíblia diz o contrário ² os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais. 
� E as crianças não precisam ser batizadas. 

 
9��´+É�80�6Ð�%$7,602µ�² Efésios 4.5 
EfésLRV�����´Há um só Senhor, uma só fé e um só batismoµ (NTLH).  
o Não há outro batismo. 

� Há um só batismo, não dois, três, ou mais. 
� Reconhecido por Deus, aceito por Deus, ensinado na bíblia, mandado por Jesus. 
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o (� VH� DOJXpP� QmR� IRL� EDWL]DGR� FRP� HVWH� ´XP� Vy� EDWLVPRµ�� H, talvez, até tenha sido 

EDWL]DGR��PDV�QmR�FRP�HVVH�´XP�Vy�EDWLVPRµ. 
� (�VH�DOJXpP�IRL�EDWL]DGR��PDV�QmR�FRP�HVVH�´XP�Vy�EDWLVPRµ��LPHUVmR�HP�iJXD��DSyV�

fé e arrependimento, para salvação e para remissão de pecados), pode ou deve 
corrigir isso? 

� Lembre-se de Atos 19 quando Paulo encontrou pessoas que tinham sido batizadas, mas 
não com o batismo ensinado e ordenado por Jesus? 

� Aqueles homens, mesmo já tendo sido batizados no batismo de João, foram batizados 
em nome de Jesus Cristo. 

� Eles foram batizados duas vezes então? 
9 De uma maneira de pensar sim, mas de outra não porque só há um batismo. 
9 Então eles foram batizados. 

o Só há um batismo aprovado, determinado, aceito, reconhecido por Deus. 
� E quem não recebeu o batismo de acordo com os ensinos da bíblia, não recebeu o 

batismo EtEOLFR��HVVH�´XP�Vy�EDWLVPRµ�� 
o Pense um pouco comigo: 

� Quando foi que você foi salvo, caso você acredite já ter sido salvo. 
� Coloque num papel ² vá anotando: 

9 Salvação ² coloque a data da salvação; 
9 Em seguida coloque a data em que você recebeu o Espírito Santo; 
9 E agora a data em que você foi batizado. 

� Se estes três eventos não aconteceram no mesmo dia, avalie bem a sua situação.  
� Talvez você não tenha sido batizado com o batismo bíblico. 
� Porque a salvação, o recebimento do Espírito Santo e o perdão dos pecados ² tudo isto 

é dado por Deus a uma pessoa no momento em que ela é batizada. 

CONCLUSÃO: 
o Por favor, eu lhe peço, não ignore ou despreza os ensinamentos da bíblia sobre o batismo, 

para manter suas ideias, suas tradições religiosas ou sua compreensão própria. 
� Não ignore, por favor! 

o O batismo é realmente necessário? 
� Ouça Jesus. Não outra pessoa. 
� Ele é quem tem toda a autoridade no céu e na terra, a palavra dele é que deve ser 

ouvida, deve ser seguida. Ouça Jesus falar. 
� Pergunte a Ele. Ele responde pela bíblia. 
� ´-HVXV�R�EDWLVPR�p�QHFHVViULRV�SDUD�D�VDOYDomR"µ�² Ele responderá ² Ler Marcos 16.16. 

Marcos 16���� ´Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenadoµ 
(NTLH).  

� ´-HVXV�R�EDWLVPR�p�QHFHVViULRV�SDUD�D�VDOYDomR"µ�² Ele responderá ² Ler João 3.3-5. 
João 3.3 ´Jesus respondeu: ¶Eu afirmo ao senhor que isto é verdade: ninguém pode ver o 
Reino de Deus se não nascer de novo·. 4 Nicodemos perguntou: ¶Como é que um homem 
velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer 
outra vez?· 5 Jesus disse: ¶Eu afirmo ao senhor que isto é verdade: ninguém pode entrar no 
Reino de Deus se não nascer da água e do Espírito·µ (NTLH).  
o Faça o que a bíblia manda, obedeça as Escrituras Sagradas. 
o Tendo acompanhado o curso até aqui... 

� Agora você sabe o que é necessário fazer, qual é a parte do homem para receber o 
perdão dos pecados, e não ter que ser punido por seus próprios pecados (não ter que 
receber o salário). 
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� Você ouviu o Evangelho ² Jesus veio para salvar porque Deus ama ² odeia o 

pecado, mas ama o pecador. 
� Agora você sabe qual foi o motivo da morte de Jesus na cruz, e da vinda dele a este 

mundo. 
� Agora você entende o que é a fé verdadeira, e o que é o arrependimento. 
� Sabe como, porque, quando e quem pode ser batizado, e quantos batismos existem. 

o A responsabilidade está sobre seus ´ombrosµ, não está mais sobre os meus. 
o A minha oração é para que você faça a decisão certa. 

� Torne-se um seguidor de Jesus mediante fé e arrependimento, e seja batizado para 
remissão de pecados. 

o Estas são as verdades mais importantes do mundo inteiro. 
o E eu espero que você faça um bom proveito delas. 
o Para não errar em nossa caminha até os céus, precisamos obedecer ao que está escrito, 

´GHL[DQGR�D�EtEOLD�IDODUµ� 
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´O DISCIPULADO ² PARA OBEDECER A TUDO O QUE ELE ORDENOUµ 

 
INTRODUÇÃO:  
o Segundo o Novo Testamento, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? 

� Resposta: crer, arrepender-se de seus pecados e ser batizada para perdão de 
pecados. 

� e� GHVWD� IRUPD� TXH� D� SHVVRD� ´DWUDYHVVD� D� SRQWHµ� TXH� -HVXV� FRQVWUXLX� SDUD�
reconciliar (ou ligar novamente) o homem com Deus. 

o E depois do batismo, como deve ser a vida da pessoa que foi salva e perdoada? 
� Há algum compromisso a ser assumido como resposta ao Evangelho de Jesus? 
� Ou a pessoa pode continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes? 

I. O SALVO É UM DISCÍPULO DE CRISTO 
o Em Mateus 28.19-20 -HVXV�GLVVH��´9mR�H�IDoDP�¶GLVFtSXORV·�RX�¶VHJXLGRUHV·�µ. 
Mateus 28���� ´Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus 
seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 20 e 
ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou 
com vocês todos os dias, até o fim dos temposµ�(Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  
o Jesus tem uma expectativa, um desejo, algo que ele espera daqueles que aceitarem a 

proposta de salvação ² (OH� HVSHUD� TXH� HVWHV� ´REHGHoDP� D� WXGR� R� TXH� HOH� WHP�
RUGHQDGRµ� 

o E é claro que para isto se tornar possível o salvo precisará ser um seguidor dedicado de 
Jesus. 

� Dedicado quer dizer consagrado, devoto, esforçado. 
o O termo mais usado no Novo Testamento SDUD�GHVFUHYHU�RV�VDOYRV�p�R�WHUPR�´GLVFtSXORµ� 
o Em Atos 6.2 D�LJUHMD�p�FKDPDGD�GH�´a comunidade dos discípulosµ na tradução da bíblia 

´$5$�² $OPHLGD�5HYLVWD�H�$WXDOL]DGDµ�� 
Atos 6���´Então os doze apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: Não está 
certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiroµ�(NTLH).  

� O que é a igreja? É o grupo dos discípulos ou seguidores de Cristo. 
o E na ARA o versículo 7 GL]�TXH�´FUHVFLD�UDSLGDPHQWH�R�Q~PHUR�GRV�discípulosµ� 
Atos 6.7 ´A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém o número dos 
seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que 
aceitavam a fé cristãµ�(NTLH).  
o E em Atos 11.26 GL]�TXH�´(P�$QWLRTXLD��os discípulos foram, pela primeira vez, chamados 

FULVWmRVµ� 
Atos 11.26 ´(, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro 
Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos 
foram pela primeira vez chamados cristãosµ (Nova Versão Internacional).  

� Logo, antes de serem chamados cristãos, os salvos, os seguidores de Jesus, os 
membros da igreja de Cristo, eram chamados de discípulos. 

� A palavra "cristão" aparece somente 03 vezes no Novo Testamento. 
� A palavra "discípulo" aparece 258 vezes no Novo Testamento. 

o (�R�TXH�VLJQLILFD�D�SDODYUD�´GLVFtSXORµ" 
� 6LJQLILFD�´DSUHQGL]µ��´DOXQRµ��´VHJXLGRUµ� 
� Um aprendiz que procura reproduzir ou imitar tudo o que o Mestre faz. 
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� Que procura seguir fielmente as instruções e ensinos de seu Mestre. 

o Imitar, se assemelhar ou parecer com Jesus? 
� Mas, isto não é um alvo alto demais?! 
� Sim, é! Mas, é exatamente isto que significa ser discípulo dele. 

o Segundo Mateus 10.24-25, qual deve ser o alvo do discípulo? 
Mateus 10.24 ´O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. 
25 Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. Se o dono da 
casa foi chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família!µ (NVI).  

� ´%DVWD�DR�GLVFtSXOR�VHU�FRPR�R�VHX�PHVWUHµ�² este deve ser o alvo, meta, propósito 
ou finalidade do discípulo, do seguidor.  

o Novamente pergunto, segundo 1 João 2.4-6, qual deve ser o alvo do discípulo? 
1 João 2.4 ´Se alguém diz: ¶Eu o conheço·, mas não obedece aos seus mandamentos, é 
mentiroso, e não há verdade nele. 5 Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, 
sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de 
que estamos vivendo unidos com Deus: 6 Quem diz que vive unido com Deus deve viver 
como Jesus Cristo viveuµ�(NTLH).  
o Tais palavras se assemelham ao que Jesus mesmo disse em João 8.31. 
João 8.31 ´Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos 
meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulosµ�(NTLH).  
o Às vezes as pessoas nos comparam com familiares e encontram várias semelhanças. 

Observam um e depois o outro e dizem: 
� ´9RFr�p�D�FDUD�GHOHµ� 
� ´2V�ROKRV�VmR�LGrQWLFRVµ� 
� ´e�D�PHVPD�PDQHLUD�GH�DQGDUµ� 
� ´$�ERFD�p�D�FySLDµ� 
� Etc. 

o Mas, e se alguém nos comparasse com Jesus, poderia ver alguma semelhança entre nós 
e Ele?  

� Se observasse Jesus por alguns dias e depois lhe observasse ou me observasse por 
alguns dias, a que conclusão chegaria? 

� Esta pessoa poderia dizer que você e eu nos parecemos com Cristo? 
� Que há algo de Cristo em nós? 

o (P�YH]�GH�GL]HU��´9RFr�p�D�FDUD�GHOHµ��´2V�ROKRV�VmR�LGrQWLFRVµ��3RGHULD�GL]HU� 
� ´$V�DWLWXGHV�VmR�DV�PHVPDVµ� 
� ´9HMD��$�PDQHLUD�GHOH��D��WUDWDU�RV�RXWURV�p�LGrQWLFD�j�GH�-HVXVµ� 
� ´(OH��D��DPD�FRPR�-HVXVµ� 
� E outras semelhanças. 

o Qual é o nosso alvo maior ou mais importante na vida cristã? 
o O signifLFDGR�EiVLFR�GD�SDODYUD�´VDQWRµ é ´VHSDUDGRµ��´GLIHUHQWHµ� 

� O cristão deve ser diferente. A diferença que Cristo faz em nossas vidas deve dar 
para notar. 

� O nosso interior, caráter deve ser diferente. 
o O que o mundo deve ver em quem crer em Cristo é a manifestação das qualidades 

interiores e espirituais de Cristo ² humildade, compaixão, mansidão, justiça, misericórdia, 
pureza, pacifismo e a fidelidade. 

� Porém, Jesus não disse que espera que dentro de uma semana ou um ano o novo 
seguidor seja exatamente como ele, mas sim que o novo seguidor deve procurar ser 
como ele e ir progredindo, melhorando com o passar dos dias. 

o A história da salvação de um seguidor não termina com sua saída das águas do batismo ² 
quando este recebe aquele presente (dom gratuito) dado por Deus, o perdão dos 
pecados. 
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� A história da salvação começa aí. E é uma longa caminhada que durará toda a 

vida da pessoa. 
� E como a bíblia diz, ela deve confirmar seu chamado e eleição durante sua jornada 

aqui na terra. 
2 Pedro 1.10 ´Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa 
vocação e eleição; porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algumµ�
(ARA).  

� O seguidor precisa obedecer a Jesus como um discípulo fiel durante toda a sua 
vida aqui na terra. 

� Para conseguir obedecer a Jesus como um discípulo fiel durante toda a vida aqui 
na terra, é necessário fazer algumas decisões e desenvolver algumas atitudes, 
modo de proceder, comportamentos. 

� ,VWR�p�PXLWR�LPSRUWDQWH��SDUD�QmR�´WURSHoDUµ�RX�´FDLUµ�GXUDQWH�D�FDPLQKDGD�DWp�RV�
céus. 

II. AS CONDIÇÕES PARA TORNAR-SE DISCÍPULO FIEL 
o Que decisões, atitudes, modo de proceder, comportamentos são estes que nos ajudarão 

a permanecer fiéis até o fim na caminhada que se inicia no batismo? 
o Em Lucas 14 Jesus orientou os que desejavam segui-lo, explicando o que precisavam fazer 

para serem discípulos bem sucedidos ou conseguir bom resultado e não fracassar na 
caminhada. 

o O versículo 25 ² Dirá que uma grande multidão seguia Jesus. 
LucDV�������´Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para 
HOHV�H�GLVVH���µ�(NTLH).  
o De fato, quando Jesus esteve na terra, muitas pessoas o seguiam. 

� Alguns o seguiam para, talvez, ver algum milagre ou receber algum milagre. 
� Talvez, houvesse também entre a multidão curiosos, que gostariam de satisfazer sua 

curiosidade com respeito a este homem tão falado, tão comentado. 
� Houve também, de acordo com João 6.26, os que seguiram Jesus por causa de 

comida, na ocasião da multiplicação dos pães. 
� Mas, certamente, também havia entre estes pessoas sinceras e que não 

procuravam outra coisa além de serem seguidores dedicados de Jesus Cristo. 
o De qualquer forma, Lucas registra o momento em que Jesus voltou-se para a multidão, 

QmR�SDUD� IHVWHMDU�GL]HQGR�� ´2OKD�TXH�ERP�TXH�YRFrV� WRGRV�HVWmR�PH�DFRPSDQKDQGR��
4XH�ERP�WHU�WDQWD�JHQWH�DTXL�µ� 

� Talvez eu fizesse isto se estivesse lá. 
� Porém, Jesus voltou-se para a multidão que o seguia, para dizer o que era 

necessário, requerido, exigido, indispensável, para alguém se tornar um discípulo 
verdadeiro e ter bom resultado na caminhada de seguidor.  

o Quais são as condições, requisitos ou exigências, para que alguém seja um discípulo bem 
sucedido ou que tenha bom resultado em sua caminhada de seguidor do Mestre? 

o Versículo 26. 
Lucas 14.26 ´Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus 
irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípuloµ�(NVI).  
LucDV�������´Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais 
do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e 
até a si mesmoµ�(NTLH).  
o -HVXV�XVD�D�SDUWtFXOD�FRQGLFLRQDO�´VHµ �TXH�TXHU�GL]HU�´QR�FDVR�GHµ�RX�´VH�SRUYHQWXUDµ��

nas frases em que explica o que é necessário para alguém ser um discípulo ² ´se alguém 
YHP�D�PLP���µ e não faz certas FRLVDV�´QmR�SRGH�VHU�PHX�GLVFtSXORµ� 

o E esta é uma afirmação muito forte feita pelo Mestre quando diz: ´QmR� SRGH� VHU�PHX�
GLVFtSXORµ� 



 4 
o Isso deve chamar nossa atenção, porque Jesus está falando sobre coisas essenciais, 

realmente necessárias, indispensáveis, para que aquele que pretende segui-lo seja bem 
sucedido, consiga fazê-lo com êxito. 

1. Amar a Jesus acima de todos os outros e até de si mesmo ² Lucas 14.26. 
o Jesus começa falando sobre a necessidade de amá-lo acima de todos ou outros e até de 

si mesmo ² ler v. 26 novamente. 
LucDV�������´Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais 
do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e 
até a si mesmoµ�(NTLH).  
o Todos temos muitos relacionamentos de extremo valor e importância, todos temos 

pessoas muito próximas a nós que amamos muito, porém, se desejamos seguir a Jesus, ele 
precisa ser aquele a quem mais amamos e honramos, respeitamos e engrandecemos 
nesta vida. 

� É importante notar que ele não usou como referência ou exemplos pessoas que 
estão um pouco mais distantes em nossos laços familiares e emotivos. 

� Jesus não disse que temos que amá-lo mais do que tios, primos ou sobrinhos. 
� -HVXV�GLVVH��´PDLV�GR�TXH�SDL��PmH��PXOKHU��ILOKRV��LUPmRV�H�LUPmVµ. 
� Ou não poderemos ser seus seguidores 

o É sempre possível que pessoas a quem amamos sejam contra a nossa fé, e nesse caso 
forcem a fazer uma escolha. 

� Sabe o que acontece? 
� Escolheremos aquele a quem mais amamos. 

o Às vezes, seguir a Jesus, não por desejarmos ou procurarmos isto, mas, nos custará e nos 
custa o afastamento de pessoas a quem muito amamos. 

� Às vezes, temos que nos afastar porque a pessoa não nos deixa outra escolha ² 
quando, por exemplo, é um amigo muito próximo que está sempre envolvido ou 
participando em atividades proibidas para o discípulo. 

� Ou quando a própria pessoa se afasta por não aprovar nossa decisão de seguir a 
Jesus. 

o Em Mateus 10 Jesus fala a mesma coisa usando outras palavras, para se referir à 
necessidade de colocá-lo acima de todos os outros. 

o Versículos 34-37. 
0DWHXV�������´Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a 
espada. 35 Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra 
as sogras. 36 E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. 37 
Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser meu seguidor. 
Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim não merece ser meu seguidorµ�
(NTLH).  

� Não podemos e não devemos deixar de fazer o que é certo ² ou seja, seguir a Jesus 
Cristo, porque um ente querido ou um membro da família não está fazendo o 
mesmo ou porque este membro da família seja contra nossa decisão de seguir a 
Jesus. 

o Precisamos fazer uma escolha, em prol de nossa salvação, em prol da eficácia ou do 
sucesso de nossa vida de discípulo, precisamos fazer uma escolha e decisão, e é 
justamente amar a Jesus mais do que a todos os outros. 

� Isto será o melhor para nós, como seguidores de Cristo, mas será melhor também 
para os outros, porque se amarmos a Jesus teremos melhores condições de servir a 
estas pessoas amadas e dar um bom exemplo para elas de como a vida deve ser 
vivida. 
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� Mas, se amarmos a outros mais do que amamos a Jesus, não deixaremos Jesus 

atuar e influenciar nosso viver, nos conduzir, dirigir, mudar nossos pensamentos, e por 
fim, não poderemos ser discípulos de Jesus. 

o Jesus mesmo disse que a nossa obediência a Ele dependerá da intensidade ou tamanho 
do nosso amor por Ele. 

o João 14.23-24. 
João 14.23 ´5HVSRQGHX� -HVXV�� ¶Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o 
amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. 24 Aquele que não me ama não guarda 
as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas; são de meu Pai 
que me enviou·µ (NVI).  

� O que faz aquele que não ama a Jesus? 
o É necessário amar a Jesus para nos tornarmos discípulos obedientes. 
Primeiro Break 
2. Morrer a si mesmo e a antiga maneira de agir ² Lucas 14.27. 
o É necessário também como Jesus falou em Lucas 14.27 morrer a si mesmo. 
Lucas 14.27 ´E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu 
discípuloµ (NVI).  
Lucas 14.27 ´Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou 
morrer e me acompanharµ�(NTLH).  
o Interessante Jesus ter XVDGR�HVWH�WHUPR��´FUX]µ nas versões ARA e NVI. 

� Para nós hoje a cruz tem um significado diferente, pois, quando ouvimos a palavra 
´FUX]µ�QRV�GLDV�GH�KRMH��em geral, pensamos apenas em coisas boas, porque nos 
lembramos de Jesus e dos benefícios de seu sacrifício em favor da humanidade. 

� Mas, naquela época, quando Jesus disse aos seus ouvintes, antes dele ter morrido 
numa cruz, ser necessário tomar a cruz e segui-lo, em que as pessoas pensaram? 

� A cruz só tinha uma finalidade ou propósito ² a cruz era um instrumento ou 
ferramenta de execução, um instrumento usado para matar. 

� 6HULD� VHPHOKDQWH�D�GL]HU�QRV�GLDV�GH�KRMH�� ´DTXHOH�TXH�QmR� WRPD�D� VXD� ¶FDGHLUD�
HOpWULFD·�RX�¶IRUFD·�H�QmR�PH�VHJXH��QmR�SRGH�VHU�PHX�GLVFtSXORµ�� 

� Porque a cruz era um instrumento de execução da pena de morte. E aquelas 
pessoas, sem dúvida, pensaram em morte. 

o ´7RPDU�D�&UX]µ�p�PRUUHU� 
� Você mesmo, voluntariamente, matar-se. 
� Mas, em que sentido Jesus está falando isto? 
� Naturalmente Jesus está falando sobre morrer a tudo aquilo que desagrada a Deus, 

a tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. 
� Morrer ao pecado, morrer à maneira antiga de agir. 

o É como diz Gálatas 5.24. 
Gálatas 5.24 ´As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana 
delas, junto com todas as paixões e desejos dessa naturezaµ�(NTLH).  

� É desta forma que Jesus deseja que nós voluntariamente morramos ² crucificando a 
nossa carne que tem paixões e desejos contrários à vontade de Deus. 

� Devemos sim, crucificar a nossa carne ou o nosso corpo. 
� Anular os nossos desejos pecaminosos para não fazer a própria vontade, mas a do 

Mestre. 
o Jesus não viveu em função de si mesmo, Jesus não viveu para agradar a si mesmo. 

� Jesus viveu uma vida disciplinada ou autocontrolada cujo propósito era um só ² 
agradar a Deus, mesmo que isto lhe custasse o mais alto preço, e custou. 

o Se Jesus pensasse apenas em si mesmo ele jamais teria subido naquela cruz. 
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� Se Jesus pensasse em si mesmo ele teria procurado outro ofício ou ocupação, 

outra atividade que não fosse a de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho 
lhe trouxe muita perseguição e muitos problemas. 

� Mas, Jesus não pensava apenas em si mesmo. 
o E, inclusive, em certa ocasião, Jesus disse que pensar só em si mesmo, pensar de uma 

forma egoísta, é o que faz o diabo. O filho de Deus não pode fazer isto. 
� Onde Jesus falou estas palavras? 

o Em Mateus 16 quando ele estava falando aos seus discípulos, advertindo-os e revelando a 
seus discípulos que logo em breve ele iria ser preso, martirizado e morto. 

o Ler versículos 21-23. 
Mateus 16.21 ´Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir 
para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da Lei farão 
com que eu sofra muito. Eu serei morto e, no terceiro dia, serei ressuscitado. 22 Então Pedro o 
levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita! Isso nunca 
vai acontecer com o senhor! 23 Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás! 
Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está 
pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensaµ�(NTLH).  
o Jesus iria pagar o mais alto preço da fidelidade a Deus que seria doar a sua própria vida. 

� Pedro inconformado com isto, talvez até bem intencionado, GLVVH��´1mR��6HQKRU�µ� 
� Como se estivesse dizendo: ´3HQVH�XP�SRXFR�HP�YRFr. ,VWR�QmR�SRGH�OKH�DFRQWHFHUµ� 

o Jesus reconheceu naquelas palavras de Pedro a tentação de Satanás. E, então, ele virou-
se e disse: ´3DUD�WUiV�GH�PLP�6DWDQiV��YRFr�QmR�SHQVD�FRPR�'HXV��YRFr�SHQVD�FRPR�RV�
KRPHQVµ� 
� E, então, aproveitando a situação em que ele falava de seu próprio sacrifício, Jesus 

ensinou uma lição aos seus discípulos sobre a renúncia da própria vida. 
o Ele disse versículo 24. 
Mateus 16����´E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus 
próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanheµ�(NTLH).  
o O discípulo precisa aprender a dar a vida pelo Mestre, como o Mestre deu a vida pelo 

discípulo. 
� Quando Jesus falou que é necessário negar a si mesmo, que é necessário tomar a cruz 

e segui-lo, ele estava extraindo ou tirando de sua própria vida prática uma lição para 
seus seguidores. 

� Pois, foi desta maneira que Ele viveu e cumpriu a missão para a qual veio ao mundo. 
o Se Jesus pensasse em si mesmo, como queria Pedro, Ele não teria ido até o calvário; pior 

do que isto, não teria nem mesmo vindo ao mundo. 
� Não; Jesus não viveu em função de si mesmo, não atendeu às suas vontades e/ou 

emoções, não colocou limites no serviço ao Pai e não fez apenas aquilo que lhe 
custasse pouco. 

� Ele deu tudo, foi até as últimas consequências. 
� Entregou-se totalmente ao serviço a Deus, não importando o que isto iria significar, e 

para Ele significou a vergonhosa e humilhante morte na cruz. 
� Sim, não foi o como estava se sentindo e o que queria fazer, que determinaram suas 

ações, mas a vontade do Pai. 
� Se somos seus discípulos, conosco não deve ser diferente. 
� Devemos negar a nós mesmos, devemos tomar a nossa cruz. 

o Ele também disse nos versículos 25,26. 
0DWHXV�������´Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida 
verdadeira; mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. 26 O 
que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há 
nada que poderá pagar para ter de volta essa vidaµ�(NTLH).  
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Mateus 16.25 ´Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por 
minha causa, a encontraráµ�(NVI).  

� O discípulo não pode colocar a si próprio, nem os seus interesses pessoais acima do 
Seu mestre.  

� Pensar apenas em si mesmo não é algo que Deus faz com que façamos, é humano e 
carnal, é diabólico. 

� Além disso, é inútil. Jesus já advertiu ² ´Quem põe os seus próprios interesses em 
primeiro lugar nunca terá a vida verdadeiraµ� 

� É um engano pensarmos que estamos ganhando, ao pensar apenas em nós mesmos.  
� Na verdade, quando nos colocamos acima do Senhor e dos outros, estamos 

perdendo. 
o E o que Jesus quis dizer quando falou que quem tenta salvar a vida a perde e quem a 

perde, por sua causa, a acha (versículo 25 nas versões ARA e NVI)? 
Mateus 16.25 ´Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por 
minha causa, a encontraráµ�(NVI).  

� O que é a vida? 
� A vida, no contexto desta passagem, é uma referência ou menção a todo interesse 

secular pessoal e ao próprio ser. 
� Há sempre algo que se torna a razão maior da vida. 
� Para alguns é alguém, um outro ser ou pessoa, para outros é a profissão, em alguns 

casos é um tipo de esporte ou lazer, já para outros é o dinheiro ou bens materiais. 
� Há sempre algo em torno de que gira a existência, em função de que se vive. 
� E para onde se canalizam ou se destina todas as energias, concentram-se os 

pensamentos e coloca-se o coração. 
o É isso que é a nossa vida. 

� A nossa vida é aquilo com que gastamos a maior parte do nosso tempo, são nossas 
buscas, alvos ou objetivos, desejos, aquilo que gostamos de fazer, que nos dá prazer, 
aquilo em que gastamos a maior parte das nossas energias, aquilo que ocupa os 
nossos pensamentos e coração. 

� -HVXV�GLVVH��´3HUFD�D�VXD�YLGD�SRU�PLQKD�FDXVD�TXH�YRFr�D�JDQKDUiµ� 
� Se tentarmos preservar a nossa vida do jeito que ela é, sem realizar as mudanças 

exigidas pelo Senhor; Se tentarmos ser donos de nós mesmos, ser senhores de nós 
mesmos vivendo em função de nós mesmos, atendendo a nossa própria vontade, 
permitindo que nossas emoções determinem nossas ações. 

� Agindo assim, estaremos tentando salvar nossa vida, em vez de usá-la para a honra e 
glória de Deus. E como resultado, segundo Jesus, perderemos a vida. 

� Mas, ao entregar a direção do viver ao Senhor, e na prática diária, deixarmos claro 
esta entrega, modificando os valores e comportamento, fazendo a vontade de Deus 
independente de como nos sentimos ou o que queremos, privando-nos daquilo que 
fere à vontade do Pai, e sacrificando-nos em prol de seus propósitos; estaremos sim 
perdendo nossa vida neste mundo. E como resultado disso, segundo o que Jesus disse, 
iremos encontra-la.  

o Para alguém ser um discípulo produtivo, fiel, bem sucedido, é necessário desprendimento. 
� Desprendimento (desapego) é de suma importância. 
� Não devemos nos apegar à vida neste mundo, nem devemos avaliar nossa vida por 

aquilo que temos em termo de bens terrenos ou de oportunidades para prazeres 
passageiros. 

o Não tente segurar e proteger seu maior bem (a vida), isto seria inútil, a coloquemos nas 
mãos dele, e a usemos para servir a ele, e assim, podemos descansar na esperança da 
eternidade. Porque é isto que Jesus promete. 
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� Todo ser humano está diante de uma escolha entre duas opções: Ganhar a vida aqui 

neste mundo e perdê-la na eternidade ou perder a vida aqui neste mundo e ganhá-la 
na eternidade. 

� O Mestre já fez uma demonstração prática do que devemos fazer. 
� Por nós ele perdeu sua vida, por ele devemos perder a nossa. 

3. Ser ciente ou sabedor do grande compromisso e responsabilidade que é segui-lo ² Lucas 
14.28-32. 

Lucas 14.28 ´Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai 
custar, para ver se o dinheiro dá. 29 Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas 
não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, 
dizendo: 30 Este homem começou a construir, mas não pôde terminar! 31 Se um rei que tem 
dez mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com vinte mil, ele senta 
primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. 32 Se não fizer isso, acabará 
precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para 
FRPELQDU�FRQGLo}HV�GH�SD]µ�(NTLH).  
o Jesus por meio de dois exemplos está ilustrando ou esclarecendo um fato importante. 

� Ninguém começa um projeto de vida tão grande ² como, por exemplo, o de construir 
uma torre ou combater outro exército sem entender o quanto isto irá lhe custar e sem 
estar disposto de fato a fazê-lo. 

� Não existe nenhum projeto de vida maior do que ser um seguidor de Jesus Cristo. 
� E nós devemos ter total ciência, conhecimento do compromisso e da responsabilidade 

que é ser um seguidor de Jesus. 
o Quando Jesus contou estas histórias, ele não queria dizer que não é possível segui-lo ou 

que há pessoas que não teriam as condições ou a capacidade de segui-lo. 
� De fato, algumas pessoas podem não ter as condições ou a capacidade de seguir a 

Jesus por não estarem dispostas a fazê-lo. 
� Toda a nossa capacidade, toda a nossa condição de fazer o que é certo, vem de 

Deus, não está em nós mesmos. 
� Porém, Deus quer a nossa decisão de fazer o que é certo e ele irá nos dar as 

condições. 
o Nunca foi o propósito de Jesus impedir qualquer pessoa de segui-lo, mas sempre o de 

deixar claro que há condições que precisam ser observadas. 
� É necessário fazer algumas decisões e desenvolver algumas atitudes, modo de 

proceder, comportamentos. Dar mais importância ao que realmente tem mais 
importância. 

� Se isto não for feito, os que pretendem ser seguidores ou discípulos de Jesus, não 
conseguirão ter sucesso em sua caminhada com o Mestre. 

o Quer seguir a Jesus, então, entenda que este é o maior projeto que existe na vida e é de 
grande responsabilidade e seriedade. 

4. Consagrar (ou oferecer por dedicação) tudo a ele ² Lucas 14.33. 
Lucas 14����´Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que temµ�
(NTLH).  
Lucas 14.33 ´Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui 
não pode ser meu discípuloµ�(NVI).  

� O que significa deixar ou renunciar tudo o que tem? 
o Quando eu era um jovem de 17 anos, ainda estudante, desejei ser um seguidor de Jesus. 

� Ao ler esta passagem, pensei: ´Eu não tenho muita coisa. Tenho meus livros escolares e 
quase nada, além disto. Será que Jesus quer que eu venda ou doe os meus livros 
escolares?µ� 

� Comecei a me perguntar se o que Jesus estava me pedindo era para eu vender ou 
doar os meus livros escolares. 



 9 
� Hoje eu até rio um pouco destas minhas conclusões. 
� Porque agora entendo que Jesus está orientando a todo aquele que pretende ser seu 

seguidor a consagrar ou oferecer por dedicação tudo a ele. 
o Precisamos consagrar tudo que temos e somos para servir a Jesus e a seus propósitos, não 

aos nossos. 
� Sem Jesus, usamos as coisas que possuímos em benefício próprio, nos tornamos o 

centro de nossa própria vida. 
� Com Jesus, usamos tudo que possuímos e vivemos para a glória dele. 
� Eu conheço uma pessoa que trabalhava numa empresa, e era exigida a mentir aos 

clientes da empresa. 
� E esta pessoa ao converter-se decidiu que não faria mais isto, e comunicou a seus 

patrões que daquele dia em diante, como cristão falaria sempre a verdade. 
� Seus patrões lhe informaram que caso ela não fizesse aquilo que a empresa queria 

teria que sair da empresa. 
� (�HVWD�SHVVRD�FRP�Ip�H�FRUDJHP�GLVVH��´6H�HVWH�IRU�R�SUHoR�HX�SDJDUHLµ� 
� E de fato, foi demitida ou mandada embora do emprego. 
� É isto que é consagrar tudo a Jesus. 
� É deixar tudo nas mãos dele, a serviço dele e para a glória dele. 

o Ilustração: 
� Conta-se a história de um homem que ouviu falar sobre consagrar tudo a Jesus e 

dormiu pensando no assunto, quando então sonhou que estava conversando com 
Jesus sobre isto. 

� 1R� VRQKR�HOH�SHUJXQWDYD� 6HQKRU�� ´2�TXH� VLJQLILFD�FRQVDJUDU� WXGR�D� WL"µ�� (� -HVXV� lhe 
respondeu com a pHUJXQWD��´2�TXH�YRFr�WHP"µ��(OH�GLVVH��´7HQKR�XPD�FDVDµ��(QWmR�
Jesus lhe GLVVH��´0H�Gr�VXD�FDVDµ��$t�HOH� lhe deu as chaves dD�FDVD��(�GLVVH��´6HQKRU��
DJRUD� WHQKD�DSHQDV�R�FDUURµ�� (� -HVXV� IDORX�� ´$K�� 9RFr� WHP�XP�FDUUR��'r�SDUD�PLP�
HVWH� FDUURµ�� (OH� OKH� GHX� DV� FKDYHV� GR� FDUUR� H� GLVVH�� ´$JRUD só me resta a minha 
famíliaµ. (�-HVXV� IDORX��´Então, você também tem uma família? Dê-me sua famíliaµ. E 
ele deu a certidão de nascimento dos filhos junto com sua certidão de casamento 
para representar sua família. (�FRQFOXLX��´Agora, senhor, só me resta a minha vidaµ. E 
Jesus disse: ´Eu também quero sua vidaµ. E ele deu a sua certidão de nascimento 
representando sua vida. (� ILQDOPHQWH� R� KRPHP� IDORX�� ´6HQKRU�� agora não me resta 
mais nadaµ. E Jesus lhe disse��´7RPH�D�FDVD��R�FDUUR��D�IDPtOLD��D�YLGD��FXLGH�GHOHV�SDUD�
mim. Mas, lembre-VH��HOHV�VmR�PHXVµ� 

� É isto que significa consagrar ou dedicar tudo a Jesus.  
� É deixar Jesus dirigir a nossa vida, não permitindo que nada nem ninguém fique entre 

nós e Jesus. 
� Foi isso que Jesus quis dizer em Lucas 14.33 quando falou na necessidade de 

renunciarmos tudo para sermos seus discípulos fiéis. 
5. Dar Prioridade ou Preferência a Jesus e Ter Disposição ou Coragem Para Segui-lo ² Lucas 9. 
o Encontramos em Lucas 9 pessoas se oferecendo para seguir a Cristo e Jesus explicando o 

que isto significaria. 
o Versículos 57-58 ² Disposição ou coragem para enfrentar dificuldades e ter menos bens e 

conforto é necessária para quem quer seguir Jesus. 
Lucas 9.57 ´Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu 
estou pronto a seguir o senhor para qualquer lugar onde o senhor for. 58 Então Jesus disse: As 
raposas têm as suas covas, e os pássaros, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem 
onde descansarµ�(NTLH).  

� Talvez reagiríamos de uma forma diferente da de Jesus ao ver alguém chegando e se 
oferecendo para ser um seguidor. 
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� Jesus reagiu como se estivesse jogado um balde de água fria nas intenções daquele 

homem. 
� Pois, em vez de receber ele com festa, Jesus instruiu o homem sobre o fato de que 

segui-lo nem sempre seria fácil, nem sempre seria confortável, e exigiria uma disposição 
ou coragem para enfrentar dificuldades e ter menos bens e facilidades. 

� Naquela época, enquanto Jesus vivia em carne neste mundo, ele viajava de cidade 
em cidade. 

� Ele não tinha dinheiro, ele não tinha hospedagem luxuosa, às vezes dormia no barco 
enquanto atravessavam o lago, e dependia do auxílio das pessoas ao seu redor que o 
mantinham para que ele pudesse realizar a obra. 

o Jesus disse a este homem ² as raposas tem onde ficar, as aves também, mas eu não 
tenho. 
� Ou seja, você quer mesmo me seguir? Você sabe o que significa me seguir? 

o Hoje Jesus não está fisicamente no mundo, mas segui-lo ainda requer disposição e 
coragem para enfrentar algumas dificuldades. 
� Nem sempre será fácil ser um seguidor de Jesus. 

o Versículos 59-62 ² O que essas pessoas queriam fazer antes de começar a seguir a Jesus, 
aparentemente, não eram coisas más. 

LucDV� ����� ´Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, 
primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. 60 Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem 
os seus mortos. Mas você vá e anuncie o Reino de Deus. 61 Outro homem disse: Eu seguirei o 
senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha famíliaµ�(NTLH). 

� O primeiro queria só sepultar o pai e o segundo despedir-se da família.  
� Mas, Jesus não os permitiu. 
� E ficamos com dificuldade de entender porque Jesus não concordou em que eles 

fizessem aquelas coisas antes de segui-lo. 
o Ao dL]HU�� ´3ULPHLUR� HX� YRX� VHSXOWDU� R� PHX� SDLµ�� o homem não estava dizendo, 

necessariamente, que seu pai já estava morto e que só faltava a cerimônia de 
sepultamento; mas, sim, que ele não iria se envolver em outro projeto de vida (ou seja, 
não teria uma meta ou alvo qualquer) enquanto seu pai estivesse vivo. 
� 3RU�LVVR�HOH�GLVVH��´3ULPHLUR�HX�YRX�VHSXOWDU�R�PHX�SDL��GHSRLV�HX�WH�VHJXLUHLµ� 
� 1R� VHJXQGR� FDVR� ´GHVSHGLU-VH� GRV� GH� FDVDµ� WDOYH]� VLJQLILFDVVH� GHL[DU� D� IDPtOLD� HP�

melhores condições de sobrevivência. 
� Arrumar tudo, ajeitar tudo, para só depois envolver-se nesse projeto de ser um 

ajudante, um discípulo, um seguidor de Jesus. 
o Perceba que nos dois casos os homens usaram uma palavra que explicava qual era o 

maior interesse e prioridade ou preferência na vida deles ² foi justamente a palavra 
´SULPHLURµ� 
� Um disse ´deixe-me ¶SULPHLUR· sepultar o meu paiµ e o ouWUR�GLVVH�´GHL[H-me ¶SULPHLUR·�

despedir-VH�GRV�GH�FDVDµ� 
o O problema desses candidatos a discípulos era que Jesus não era a prioridade ou 

preferência deles, e sim outras pessoas e coisas. 
� E para ser discípulo de Jesus, é necessário dar-lhe o primeiro lugar em tudo. 
� Não deve haver nada nem ninguém que receba a nossa atenção e dedicação mais 

do que Jesus. 
o E aí Jesus diz as palavras do versículo 62. 
/XFDV������´Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o 
Reino de Deusµ�(NTLH). 

� 2�DUDGR�QDTXHOD�pSRFD�HUD�XP�LQVWUXPHQWR�HP�IRUPD�GH�´9µ�IHLWR�GH�PDGHLUD��TXH�R�
homem segurava com as duas mãos enquanto o animal puxava, e ele ia enfiando na 
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terra e escavando a terra, para deixar o rego ou pequena vala na terra onde depois 
lançaria as sementes. 

� Este trabalho exigia concentração, porque não dá para fazer uma plantação em 
linhas tortas. Se não na hora de colher algumas plantas serão pisadas. 

� As plantações precisam ser feitas em linhas retas para passar por entre as plantas 
colhendo, sem ferir ou danificar as plantas. 

o -HVXV� GLVVH�� ´3{V� D� PmR� QR� DUDGR�� HQWmR� QmR� SURFXUH� ID]HU� RXWUD� FRLVD�� QmR� SURFXUH�
dividir-se, seja totalmente daquele trabalho. Concentre-se, dedique-VH�jTXHOH�WUDEDOKRµ� 
� Se pretendermos seguir a Jesus temos que nos concentrar e empenhar nisto. 
� Vivemos num mundo em que muitas coisas exigem nossa atenção e dedicação, 

concorrendo com Jesus, para tornarem-se nossos senhores. 
� Não podemos ter nosso coração dividido entre Jesus e outra coisa ou alguém, caso 

contrário não conseguiremos segui-lo. 
CONCLUSÃO: 
o Nem todos que conheceram a Jesus, viram um milagre feito por Ele ou viveram a seu 

redor, tornaram-se seus discípulos. 
o Nem todos os das multidões que, constantemente o cercavam, tinham motivos corretos 

(João 6.26-27). 
o Embora muitos o admirassem, outros o analisassem e estudassem, como alguns o fazem 

atualmente; Jesus esteve em busca de discípulos. Pois nada além de seguidores que o 
imitem na vida prática, cumpriria o propósito de sua vida e obra. 

o Hoje, o mesmo acontece, Jesus não procura por religiosos, admiradores ou apenas 
estudiosos da bíblia. Jesus procura por discípulos. 
� E quem deseja segui-lo precisa atender as condições estabelecidas pelo próprio Jesus. 
� O seguidor precisa obedecer a Jesus como um discípulo fiel durante toda a sua vida 

aqui na terra. 
� Para conseguir obedecer a Jesus como um discípulo fiel durante toda a vida aqui na 

terra, é necessário fazer algumas decisões e desenvolver algumas atitudes, modo de 
proceder, comportamentos. 

� ,VWR�p�PXLWR� LPSRUWDQWH��SDUD�QmR�´WURSHoDUµ�RX� ´FDLUµ�GXUDQWH�D�FDPLQKDGD�DWp�RV�
céus. 

o 4XDQGR�-HVXV�GL]�´QmR�SRGH�VHU�PHX�GLVFtSXORµ��QmR�HVWi�TXHUHQGR�LPSHGLU�QLQJXpP�GH�
segui-lo. 

o De semelhante modo, Ele não está simplesmente criando leis duras para dificultar a vida 
dos que querem segui-OR��PDV�GDQGR�D�´UHFHLWDµ�SDUD�TXH�QRV� WRUQHPRV�GLVFtSXORV� ILpLV��
bem-sucedidos e produtivos.  
� Ele nunca falou nada para impedir pessoas de segui-lo. 
� Ele veio para buscar e salvar o perdido. 
� Jesus estava informando que não seria possível uma pessoa tornar-se um discípulo bem 

sucedido se não observasse aquelas condições. 
o Que condições? Já vimos: 
1. Amar a Jesus acima de todos os outros e até de si mesmo ² Lucas 14.26. 
2. Morrer a si mesmo e a antiga maneira de agir ² Lucas 14.27. 
3. Ser ciente ou sabedor do grande compromisso e responsabilidade que é segui-lo ² Lucas 

14.28-32. 
� Lançar-se nesta tarefa com a disposição de completá-la. As condições Deus 

providenciará. 
4. Consagrar (ou oferecer por dedicação) tudo a ele ² Lucas 14.33. 
5. Dar Prioridade ou Preferência a Jesus e Ter Disposição ou Coragem Para Segui-lo ² Lucas 

9. 
o Não há discipulado sem custo, sem autosacrifício. 
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o E não há nada que exija maior compromisso, que demande maior responsabilidade, 

que requeira maior empenho na vida, do que ser discípulo do Mestre Jesus Cristo. 
o E Jesus não escondeu estes fatos (Lucas 9.57-62). 
o E por isso, ninguém deve começar um projeto de vida tão grande como o de seguir a 

Jesus, sem estar consciente do quanto isso lhe custará. E disposto a pagar o preço! 
o Não podemos ser salvos se não nos tornarmos discípulos. 
o E não podemos nos tornar discípulos se não observarmos estas instruções de Jesus que 

acabamos de explicar nesta lição. 
� Você é um discípulo de Jesus? 
� Você pretende se tornar um discípulo de Jesus? 

o Eu espero sinceramente, que você aceite o maior e melhor e mais recompensador 
desafio que existe ² o de ser um seguidor de Jesus. 

o Custa toda a nossa vida neste mundo, mas a recompensa também é a vida ² a vida 
eterna! 

o Vale a pena! 
o Oro para que você faça a única decisão que poderá resultar em sua salvação eterna, 

que é a de ser um seguidor de Jesus! 
o (�TXH�GHVWD�IRUPD�YLYD�REHGHFHQGR�DR�PHVWUH�H�´GHL[DQGR�D�EtEOLD�IDODUµ� 
o  
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´O BATISMO COM O ESPIRITO SANTOµ 

 
Introdução: 
o Relembrando fatos importantes já estudados na aula sobre o batismo por imersão em 

água: 
� O batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição, para que a pessoa possa viver 

uma nova vida liberta do pecado ² Romanos 6.1-11. 
� No livro de Atos há exemplos suficientes de batismos, na ocasião em que o evangelho 

começou a se espelhar pelo mundo. 
o É justamente neste momento que a pessoa recebe o perdão dos pecados e a salvação. 

� Deus poderia ter escolhido outro momento, outra ocasião. 
� Deus poderia ter dito no Novo Testamento que quando a pessoa: 

9 Apenas acreditasse, naquele exato momento receberia o perdão dos pecados e a 
salvação, mas ele não disse isso, ele não escolheu esta ocasião para conceder o 
perdão dos pecados e a salvação. 

9 Ele poderia ter dito também que quando a pessoa lesse a bíblia, naquele momento 
ela receberia o perdão dos pecados e a salvação. 

9 Ou também ele poderia ter dito que no momento em que a pessoa se arrependesse 
receberia o perdão dos pecados e a salvação, mas Deus escolheu outra ocasião. 

� E a ocasião é justamente a do batismo. 
o Uma pessoa se torna uma nova criatura em Cristo e um filho de Deus no momento do 

Batismo, por causa de sua fé e de sua obediência de coração. 
o Por crer em Jesus, ter sido purificado de seus pecados, ter nascido de novo, ter ser tornado 

um filho de Deus é que a pessoa recebe o Espírito Santo. 
I. A PROMESSA DO ESPÍRITO SANTO 
o Em João 7.37-39 encontramos uma promessa de Jesus. 
João 7.37 ´No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-VH�H�GLVVH�HP�DOWD�YR]��¶Se 
alguém tem sede, venha a mim e beba. 38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu 
interior fluirmR� ULRV� GH� iJXD� YLYD·. 39 Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde 
receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus 
ainda não fora glorificadoµ (Nova Versão Internacional).  
o O Espírito seria dado após Jesus ser glorificado, ou seja, subir aos céus e sentar à direita de 

Deus. 
� Esta seria a condição ou requisito para que o Espírito fosse dado. 

o E outra coisa importante, é novamente o que já vimos em lições anteriores, todos estes 
EHQHItFLRV� VmR� UHFHELGRV�HP� IXQomR�GR� ´FUHUµ�GR� LQGLYtGXR (João 7.39) ² a salvação, o 
recebimento do Espírito Santo ² são recebidos quando a pessoa crê. 
� E o crer na bíblia é aquela equação ² acreditar + obedecer. 
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o O Espírito Santo é uma promessa que seria cumprida após a glorificação de Jesus. 
o Jesus já foi glorificado há muitos séculos atrás quando subiu aos céus pouco tempo depois 

de sua ressurreição. 
� E esta promessa já foi cumprida e está disponível nos dias de hoje a todos. 

o Veja Atos 5.32  
Atos 5.32 ´Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que 
lhe obedecemµ (Nova Tradução na Linguagem de Hoje).  

� Deus dá o Espírito Santo a quem? Resposta: ´$RV�TXH�OKH�REHGHFHPµ� 
o Mais uma vez temos na bíblia a confirmação de que crer significa acreditar + obedecer. 

� Jesus disse em João 7.39 (texto que lemos a pouco) que a promessa do Espírito Santo 
seria dada aos que cressem, e aqui em Atos 5 lemos que o Espírito é dado aos que 
obedecem. 

� Na bíblia não se separa o crer do obedecer.  
o É uma promessa. O Espírito Santo está prometido e será concedido por Deus aos que 

obedecerem. 
o Aos que ouviram a primeira pregação do Evangelho no dia de pentecostes, Pedro disse: 

´Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão 
GRV�YRVVRV�SHFDGRV�H�UHFHEHUHLV�R�GRP�GR�(VStULWR�6DQWRµ��Atos 2.38 na ARA). 

o E o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4.6. 
Gálatas 4.6 ´E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, 
R�TXDO�FODPD��¶$ED��3DL·µ (NVI). 
o São muitos os textos na bíblia que confirmam o fato de que o Espírito Santo é uma 

promessa recebida por aqueles que se tornam filhos de Deus. 
o Em Efésios 1 lemos que os filhos de Deus são selados com o dom do Espírito Santo como 

um penhor ou garantia de que pertencem a Deus. 
� Versículos 13,14.  

Efésios 1.13 ´Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que 
os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, 14 que é a garantia da 
nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glóriaµ 
(NVI).  
Efésios 1.13 ´A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira 
mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus 
pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia 
prometido. 14 O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu 
povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. 
Portanto, louvemos a sua glóriaµ (NTLH). 

� Os filhos de Deus são selados. E selo é indicação de propriedade. 
� No primeiro século, as autoridades selavam com uma marca que representava o 

governo, tudo que era propriedade do governo. 
� Eles usavam cera quente que era colocada no local e marcavam a cera com o 

´EUDVmRµ�ou emblema do governo. E ficava claro para todos que aquele objeto ou 
aquela carta, ou aquela área ou propriedade pertencia ao governo. 

� Hoje encontraPRV�SODFDV�GHFODUDQGR��´3URSULHGDGH�GR�*RYHUQR�)HGHUDOµ� 
o Deus olha dos céus e distingue os que lhe pertencem dos que não lhe pertencem pela 

presença ou ausência do Espírito Santo nas pessoas, pela presença ou ausência do selo 
do Espírito Santo, que é a marca de propriedade. 
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o O Espírito Santo (como vemos aqui no texto de Efésios 1.14) também é uma garantia (a 

SDODYUD�HP�RXWUDV�YHUV}HV�p�´SHQKRUµ�� 
� Quando você vai a um banco solicitar um empréstimo, pode ser que o banco peça 

que você deixe lá qualquer objeto de valor como garantia de que irá pagar aquele 
empréstimo ² é o que chamamos de penhor ou garantia. 

� Assim é o Espírito Santo nos filhos de Deus ² garantia da redenção eterna, da salvação 
eterna. 

� Deus nos dá o EspíritR� 6DQWR�FRPR�XP�´VLQDOµ� RX� ´SULPHLUD�SUHVWDomRµ�JDUDQWLQGR�DV�
outras bênçãos que Ele dará no futuro, incluindo a vida eterna com Ele. 

o O Espírito é dado aos filhos de Deus. 
o E em Romanos 8.9 nós lemos que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não 

pertence a Deus. 
Romanos 8.9 ´Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato 
o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a 
Cristoµ (NVI).  

� ´4XHP�QmR�WHP�R�(VStULWR�GH�&ULVWR�QmR�p�GH�&ULVWRµ� 
� É possível não ter o Espírito Santo e mesmo assim ser salvo? 

o Com base neste texto, concluímos que o que alguns ensinam hoje em dia é 
completamente errado. 

o Como por exemplo: 
� A pessoa levanta a mão para ser salva e depois, no futuro será batizada. 

9 Mas, como pode ser dito a esta pessoa que ela está salva se não foi batizada para 
remissão de pecados e recebimento do Espírito Santo? 

9 Não é isto que a bíblia ensina. 
� Outros dizem que a pessoa primeiro é salva, para só depois receber o Espírito Santo. 
� Mas a bíblia diz que é impossível não ter o Espírito e ser um salvo. 
� Ou tem o Espírito Santo porque é um salvo ou não tem porque não é salvo.  

o Então uma regra geral é estabelecida na bíblia, os perdidos do mundo não podem 
receber o Espírito Santo. 
� Mas, ele é dado aos que creem, e logicamente, obedecem. 
� Ele é dado aos que são filhos de Deus. 

II. O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO 
o Mas, quando é que ele é dado aos filhos de Deus? 

� Hoje em dia ouve-se falar de um que seria outro batismo a ser recebido: O batismo do 
Espírito Santo. 

� Alguns dizem que a pessoa precisa ser batizada em água para, só depois ser batizada 
com o Espírito Santo. 

o Mas, a bíblia diz haver um só batismo, e já lemos isto na lição sobre o batismo na bíblia 
(Efésios 4.5). 

Efésios 4.5 ´Há um só Senhor, uma só fé e um só batismoµ�(NVI).  
� A bíblia diz com clareza ² ´Ki�XP�Vy�EDWLVPRµ� 
� Não dois ² em água e no Espírito Santo. 
� O batismo é um só. 

o As pessoas que acreditam em dois batismos diferentes, e que separam o batismo em água 
do recebimento do Espírito Santo, como dois eventos distintos que ocorrem em épocas ou 
ocasiões diferentes, o fazem por não entender adequadamente o que a bíblia ensina 
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sobre o que aconteceu no dia de pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito 
Santo diretamente de Deus, numa ocasião que não era a do batismo deles. 

o E também o evento ocorrido em Atos 10 onde um fato semelhante aconteceu na casa de 
Cornélio. 
� Este acontecimento analisaremos e estudaremos na próxima lição que tratará dos 

´'RQV�0LODJURVRV�GR�(VStULWR�6DQWRµ. 
o Primeiro vamos observar alguns fatos relacionados ao batismo com o Espírito Santo: 
1. Aconteceu no dia de pentecostes e não antes ² Atos 1.4-5. 
Atos 1.4 ´Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes HVWD� RUGHP�� ¶Não saiam de 
Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. 5 Pois João batizou 
com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo·µ (NVI).  
o Jesus disse aos apóstolos: Esperem em Jerusalém, isso vai acontecer dentro de poucos 

dias. 
� Jesus estava falando sobre o batismo com o Espírito Santo não como uma promessa 

contínua, como se fosse continuar acontecendo sempre. 
� Ele está deixando esta promessa aos seus apóstolos e dizendo que vai acontecer 

dentro de poucos dias ² como um evento único na história 
� E de fato já havia uma profecia no Velho Testamento, no livro de Joel, que dizia que 

seria assim, que aconteceria de uma vez por todas na história. 
2. A promessa se cumpriu no dia de Pentecostes em Atos 2.16-17. 
o E após terem recebido o batismo com o Espírito Santo, Pedro se levantou e explicou o que 

estava acontecendo usando as palavras da profecia de Joel dizendo o seguinte: 
Atos 2.16 ´O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse: 17 ¶É isto o que eu 
vou fazer nos últimos dias, diz Deus: Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos 
e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem; os moços terão visões, e os velhos 
sonharão·µ (NTLH).  
o ´'HUUDPDUHLµ� ² a profecia já havia predito que isto aconteceria. E Pedro disse: 

´DFRQWHFHXµ��1DTXHOH�GLD��1mR�DQWHV�H�QHP�GHSRLV� 
$WRV������´0DV��o que ocorre é R�TXH�IRL�GLWR�SRU�LQWHUPpGLR�GR�SURIHWD�-RHOµ�(ARA). 
o O Espírito estava presente e agindo desde a criação do mundo, mas nada do que Ele fez, 

ou do TXH�IRL�IHLWR�SRU�LQWHUPpGLR�GHOH�DQWHV�GR�GLD�GH�3HQWHFRVWHV��VH�FKDPRX�´EDWLVPR�
FRP�R�(VStULWR�6DQWRµ� 
� ´$FRQWHFHXµ��GLVVH�3HGUR��IRL�IHLWR��RFRUUHX�XPD�~QLFD�YH]� 
� Deus derramou o seu Espírito sobre toda carne ² que quer dizer que Deus tornou seu 

Espírito disponível a todas as pessoas. 
o Porque antes do dia de Pentecostes o Espírito era dado não para uma habitação ou 

morada interior (não para permanecer para sempre no homem) permanente no homem, 
mas era dado temporariamente, por um período, enquanto o homem estivesse sendo 
usado nas mãos de Deus para algum propósito. 
� Como no Velho Testamento ² Sansão com aquela força fora do comum. Era o Espírito 

Santo nele, que estava com ele, mas não permanentemente nele. 
� Como os profetas no Velho Testamento que profetizaram pelo Espírito Santo que não 

estava permanentemente neles, mas com eles enquanto eles profetizavam. 
o Mas, a partir do que aconteceu no dia de Pentecostes relatado em Atos 2, a situação 

mudou.  
� Deus cumpriu a promessa de que derramaria o seu Espírito. 
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� Não para disponibilizá-lo ou torná-lo acessível apenas a algumas pessoas, como 

acontecia no Velho Testamento, sob a Velha Aliança, mas para disponibilizá-lo a todas 
as pessoas, e dá-lo aos que fossem batizados em água. 

� O batismo com o Espírito Santo já aconteceu.  
o Alguém poderia perguntar: Então quem é salvo hoje não é batizada com o Espírito Santo? 

� O salvo hoje é batizado, sim, com o Espírito Santo. 
o Mas, como é que o salvo pode ser batizada com o Espírito Santo hoje, se o batismo com o 

Espírito Santo aconteceu uma única vez na história? 
� Da mesma forma que Jesus morreu uma única vez, o Espírito Santo foi derramado de 

uma vez por todas sobre toda carne (ou seja, tornou-se disponível a toda a carne). 
� E da mesma forma que só os que creem, se arrependem e são batizados recebem o 

benefício da morte de Jesus (Jesus também morreu por todos, assim como o Espírito 
Santo foi derramado sobre toda a carne), o mesmo acontece com o derramamento 
do Espírito sobre toda a carne ² só os que creem, se arrependem e são batizados 
recebem o benefício do derramamento do Espírito Santo. 

o Por isso, todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo ² Em Atos 2.39 depois de 
Pedro dizer no v. 38 que aqueles que se arrependessem e fossem batizados receberiam o 
GRP�GR� (VStULWR� 6DQWR�� HOH� HVWHQGH�D�SURPHVVD�GL]HQGR�TXH�HOD� HUD�� ´para vocêsµ� ² os 
MXGHXV�SUHVHQWHV� QDTXHOH�GLD�� ´SDUD�os seus ILOKRVµ� ² IXWXUDV�JHUDo}HV�� H� ´SDUD� WRGRV� RV�
que estão longeµ�² os gentios (Efésios 2.13���´SDUD�todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, 
FKDPDUµ�² todos os cristãos de todas as épocas. 

Atos 2.38 ´Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de 
Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o 
Espírito Santo. 39 Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que 
estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamarµ�(NTLH).  
o Então, os efeitos do que aconteceu naquele dia se estenderia, alcançando todas as 

pessoas chamadas por Deus. 
o Todos os salvos em Cristo são batizados no Espírito Santo. Os que se tornam salvos, tornam-

se batizados no Espírito Santo. 
o O batismo com o Espírito aconteceu uma única vez na história. 
3. Uma vez derramado, o Espírito começou a fazer suas obras, mas nada do que Ele fez se 

FKDPD�´R�EDWLVPRµ��2�EDWLVPR�IRL�R�TXH�-HVXV�IH]�FRP�R�HVStULWR�QR�GLD�GH�3HQWHFRVWHV� 
o O batismo foi a promessa do Pai (Atos 1.4-5). Jesus recebeu a promessa do Pai e derramou 

o Espírito ² Atos 2.33. 
Atos 2.33 ´Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe 
deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, 
conforme vocês estão vendo e ouvindo agoraµ (NTLH).  
o -HVXV�´GHUUDPRXµ�² YHUER�GHUUDPDU�FRQMXJDGR�QR�´SDVVDGRµ��(OH�IH]��(OH�QmR�FRQWLQXDUi�

fazendo todos os dias. Não é necessário continuar fazendo, ele fez uma vez por todas 
�´GHUUDPRXµ�� 
� Da mesma forma que ele morreu na cruz de uma vez por todas e os benefícios de sua 

morte continuam válidos para todo sempre. 
� Também o Espírito Santo foi derramado uma vez por todas, diante daquelas pessoas 

que viram e ouviram. 
o Hoje, quem está em Cristo foi batizado no Espírito. 

� Mas quando? No dia de pentecostes. 
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� Mas como? Da mesma forma que Jesus morreu pelos que hoje são salvos nele, há 

mais de 2.000 anos atrás, porém, recebemos o benefício de Sua morte quando nos 
tornamos seus discípulos. 

o O batismo com o Espírito Santo não é um evento que se repete cada vez que uma pessoa 
é batizada em Cristo. 

o O recebimento do dom do Espírito Santo, não é um evento que acontece separado ou 
independente do batismo. 
� O Espírito Santo é dado no batismo em água. 

o Outra passagem que deixa isto muito claro é Atos 19. 
� Lá o apóstolo Paulo encontra alguns homens, e faz a seguinte pergunta logo no início 

do diálogo. 
Atos 19.2 ´E OKHV� SHUJXQWRX�� ¶Vocês receberam o Espírito Santo quando creram"·�� (OHV�
UHVSRQGHUDP��¶1mR��QHP�VHTXHU�RXYLPRV�TXH�H[LVWH�R�(VStULWR�6DQWR·µ�(NVI).  
o A primeira pergunta de Paulo é para saber se eles haviam recebido o Espírito Santo, e 

então após a resposta negativa, Paulo faz uma segunda pergunta, qual? 
o Versículo 3. 
$WRV������´¶(QWmR��TXH�EDWLVPR�YRFrV� UHFHEHUDP"·��SHUJXQWRX�3DXOR�� ¶O batismo de João·��
UHVSRQGHUDP�HOHVµ�(NVI).  
o Paulo estava se referido ao batismo em água. Este do qual a bíblia fala ² é um só mesmo. 
o Com esta pergunta, Paulo está dizendo que o recebimento do dom do Espírito Santo, não 

é um evento que acontece separado ou independente do batismo. 
� De acordo com o Apóstolo, o recebimento do Espírito Santo acontece no batismo. 
� Exatamente de acordo com o que Pedro havia dito em Atos 2.38, em perfeita 

harmonia. 
o Eles disseram ter sido batizados no batismo de João. Então, Paulo logo soube por que não 

haviam recebido o Espírito Santo, porque não haviam sido batizados em nome de Jesus 
para remissão de pecados. 
� Pois, quem é batizado em nome de Jesus para remissão de pecados recebe o Espírito 

Santo, como tão harmoniosamente ensina o Novo Testamento. 
o 1D�SUy[LPD�OLomR��TXH�VHUi�VREUH�RV�´'RQV�0LODJURVRVµ��LUHPRV�DQDOLVDU�GHWDOKDGDPHQWH�R�

que aconteceu na casa de Cornélio quando os gentios receberam, pela primeira vez na 
história, o Espírito Santo e isto antes de serem batizados em água. 
� Mas eu já posso garantir a você que aquilo foi uma exceção. Não se repete. Uma 

exceção para que os gentios fossem aceitos na igreja, porque não eram até aquele 
dia. 

� Então, milagrosamente receberam o Espírito Santo antes de serem batizados, mas isto 
não tornou a se repetir na história da igreja cristã.  

o Então não existem dois batismos ² batismo em água e batismo no Espírito Santo. 
� De jeito nenhum. O batismo é um só. 

o E nesse batismo único a pessoa recebe o Espírito Santo. 
Conclusão: 
o ´'HL[DQGR�D�EtEOLD�IDODUµ�DFHLWDUHPRV�VXD�GHFODUDomR�GH�TXH�´Ká um só batismoµ. 
o Se você não foi batizado neste batismo não tem o Espírito Santo. 

� E a bíblia diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. 
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o Por favor, se você não foi batizado em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, para 

remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, seja batizado neste único 
batismo. 
� Assim você receberá os benefícios da morte de Jesus Cristo. 
� E aí sim, receberá por se tornar filho de Deus, o Espírito Santo. 
� Será selado como propriedade divina, receberá o Espírito Santo como penhor, como 

garantia da vida eterna. 
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´OS DONS MILAGROSOS DO ESPÍRITO SANTOµ 

 
INTRODUÇÃO: 
a) O Espírito Santo ao ser derramado, para tomar-se disponível ou acessível a toda carne, 

veio acompanhado de manifestações milagrosas que constataram ou evidenciaram seu 
derramamento (Atos 1.8; 2.1-4). 
� Os Apóstolos e discípulos no primeiro século possuíam os dons milagrosos do Espírito 

Santo (Atos 4.33; 5.12; 6.8; 8.6). 
b) É muito comum existirem dúvidas sobre este assunto. Por exemplo: 

� É possível falar em línguas hoje? 
� E o que exatamente eraP�HVWDV�´OtQJXDVµ�QR����VpFXOR" 
� Podemos fazer milagres, como curar doentes e expelir demônios hoje? 
� E o que é praticado hoje, em muitas igrejas classificadas como pentecostais, e dito 

ser obras do Espírito Santo, são mesmo os autênticos e verdadeiros dons milagrosos do 
Espírito Santo, como vemos na bíblia, ou há alguma diferença entre o que se pratica 
hoje e o que era praticado no 1º século? 

c) Há muitas interpretações, entendimentos e pontos de vista diferentes sobre o assunto. 
� E em consequência, muitas doutrinas diferentes sendo ensinadas no mundo religioso 

atual. 
� O que fazer então? 
� Resposta: Abrir a bíblia com sinceridade, honestidade e coragem para conhecer a 

verdade. 
� ´'HL[DU�D�EtEOLD�IDODUµ� 

d) Há instruções e ensinos suficientes na bíblia que nos ajudam a esclarecer ou tirar nossas 
dúvidas quanto aos dons milagrosos do Espírito Santo no 1° século e dias atuais. 
� Vamos buscá-los nesta lição. 

 
I. 2�³'20´�(�26�³'216´�'2�(63Ë5,72�6$172� 
a) Em Atos 2.38-39 D�SURPHVVD�SDUD�RV�TXH��DUUHSHQGLGRV�� IRVVHP�EDWL]DGRV�HUD�R�´GRPµ�

(no singular) do Espírito Santo. 
b) Mas, em 1 Coríntios 12.1, 4, 8-11 HQFRQWUDPRV�XPD�UHIHUrQFLD�RX�PHQomR�DRV�´GRQVµ��QR�

plural) do Espírito Santo. 
c) Há um só Espírito (1 Coríntios 12.4, 11; Efésios 4.4-6), mas ele opera, trabalha ou age de 

maneiras diferentes. 
� E a bíblia chama isso (as atividade realizadas diretamente pelo próprio Espírito) de 

"dons" do Espírito Santo. 
d) 2� ´GRPµ� GR� (VStULWR� 6DQWR� p� HOH�PHVPR� VHQGR� GDGR� �R� TXH� -HVXV� IH]� FRP� R� (VStULWR��

segundo Atos 2.33���H�RV�´GRQVµ�GR�(VStULWR�6DQWR�VmR�VHXV�SRGHUHV�PLODJURVRV�GDGRV�DRV�
homens (o que o próprio Espírito fez depois de ser derramado). 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
O Dom 
(Atos 2.38) 
 
Os Dons 
(1 Coríntios 12.8-10) 
 
 
e) 2� ´GRPµ� HUD� HP� LJXDO�PHGLGD� SDUD� WRGRV� TXH� REHGHFLDP� DR� (YDQJHOKR� �Atos 2.39; 

5.32).  
f) Mas, os ´GRQVµ�QmR�IRUDP�GDGRV�D�WRGRV�RV�TXH�IRUDP�EDWL]DGRV�HP Cristo, e os que os 

receberam, não receberam em igual medida, ou seja, os mesmos dons (isto fica claro na 
leitura de 1 Coríntios 12.8-11 e 29-30). 

g) Explicando novamente em outras palavras: 
� 2�´domµ é o resultado do batismo com o Espírito Santo (o que Jesus fez no dia de 

Pentecostes). 
� E RV�´GRQVµ�GR�(VSírito, foi o que o próprio Espírito fez após ter sido derramado sobre 

toda a carne. 
� Quando a bíblia diz que a ação foi uma ação direta do Espírito Santo, dizendo que 

HOH�´desceuµ� ´veioµ��´pousouµ�RX�´caiuµ��D�GHSHQGHU�GD�YHUVmR�EtEOLFD�XVDGD��VREUH�
alguém ³ frases cujo sujeito (aquele que pratica a ação do verbo) é o Espírito Santo 
³ será XPD�UHIHUrQFLD�DRV�´GRQVµ� 

h) Vejamos todas as passagens encontradas no Novo Testamento que contêm alguma 
descrição ou relato do que aconteceu ou acontecia quando se recebia ´RV�GRQVµ� 
� Em todas elas há a presença do verbo que indica a ação direta do próprio Espírito. 
1. Atos 1.8 ³ ´0DV� UHFHEHUmR� poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e 

serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os 
confins GD�WHUUDµ� 

2. Atos 2.3, 4 ³ ´(�YLUDP�R�TXH�parecia línguas de fogo (em Mateus 3.16 o Espírito Santo 
desceu sobre Jesus em forma de pomba), que se separaram e pousaram sobre cada 
um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, 
FRQIRUPH� R� (VStULWR� RV� FDSDFLWDYDµ� �DomR� GR� SUySULR� (VStULWR�� ORJR�� UHIHUrQFLD� DRV�
´GRQV����&RPSDUH�FRP�$WRV����������³ ´����DR�FRQWUiULR�� LVWR�p�R�TXH�IRL�SUHGLWR�SHOR�
profeta Joel: 'Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os 
SRYRV���µ� 

3. Atos 8.14-17 ³ ´2V�DSyVWRORV�HP�-HUXVDOpP��RXYLQGR�TXH�6DPDULD�KDYLD�DFHLWDGR�D�
palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para 
que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre 
nenhum deles; tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro 
e JRmR�OKHV�LPSXVHUDP�DV�PmRV��H�HOHV�UHFHEHUDP�R�(VStULWR�6DQWRµ� 

4. Atos 10.44-46 ³ ´(QTXDQWR� 3HGUR� DLQGD� HVWDYD� IDODQGR� HVWDV� SDODYUDV�� o Espírito 
Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que 
vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse 
derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a 
Deus���µ.  

5. Atos 11.15 ² ´4XDQGR�FRPHFHL�D�IDODU��o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre 
QyV�QR�SULQFtSLRµ� 
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6. Atos 19.6 ³ ´4XDQGR� 3DXOR� OKHV� LPS{V� DV�PmRV�� veio sobre eles o Espírito Santo, e 
começaram a falar em línguas e a profetizarµ� 

� Repetindo: No primeiro caso �R�´GRPµ� a ação é de Jesus com o Espírito, no segundo 
�RV�´GRQVµ� é do próprio Espírito sobre as pessoas (Atos 2.3, 4; 1 Coríntios 12.11). 

i) Em Atos 2.38 o inspirado apóstolo declara que após a conversão genuína ou verdadeira, 
evidenciada ou sinalizada pelo arrependimento e imersão em nome de Jesus, recebe-se 
R�SHUGmR�GRV�SHFDGRV�H��OLWHUDOPHQWH��´o dom do Espírito Santoµ� 
� Muitas pessoas entendem mal os ensinos da bíblia sobre o Espírito Santo e acreditam 

que o sinal ou evidência GD�SUHVHQoD�GR�(VStULWR�VmR�´RV�GRQV� de falar em línguas e 
realizar milagres. 

� Porém, a pasVDJHP�DILUPD�´GRPµ�QR�VLQJXODU� 
� Deve-VH�HQWHQGHU�D�SUHSRVLomR�´GRµ�FRPR�VH� UHIHULQGR�DR�SUySULR�(VStULWR�� LVWR�p��R�

dom que é o Espírito Santo. 
� Ilustração: 

o É mais fácil entender o sentido da preposição por meio de um exemplo. 
o 6H�HX�GLVVHVVH��´9RFr�UHFHEHUi�XP�SUHVHQWH�GH�5���������TXDO�VHULD�R�SUHVHQte? 
o Não algo dado pelos cinquenta reais, mas os próprios R$ 50,00 são o presente. 

� Da mesma forma, quando Pedro promete o dom do Espírito Santo, ele quer dizer que 
o próprio Espírito é o dom ou dádiva. 

� A passagem nada diz sobre alguma evidência milagrosa dele na vida de quem o 
recebe. 

 
II. A DOAÇÃO DOS DONS MILAGROSOS POR MEIO DA IMPOSIÇÃO 

(OU COLOCAÇÃO) DE MÃOS DOS APÓSTOLOS 
a) Antes da primeira ocasião em que os Apóstolos impuseram (ou colocaram) as mãos 

sobre alguém, ocorrida em Atos 6, todos os milagres e sinais mencionados no livro de 
Atos, foram feitos pelos próprios apóstolos ³ Atos 2.43; 4.33; 5.12. 
� O que aconteceu aos que se converteram nos primeiros capítulos de Atos? 
� No batismo eles receberam a remissão de pecados e o ´domµ do Espírito Santo (Atos 

2.38-39). 
� Todos tinham o Espírito Santo (Atos 5.32). 
� Todos ficaram cheios do Espírito Santo em certa ocasião (Atos 4.31). 
� Mas apesar de tudo isto, ninguém fazia milagres além dos doze apóstolos. 
� Logo, aprendemos deste fato, que ter o Espírito Santo ou ser cheio dele não é igual a 

ter poder para fazer milagres. 
� Após a imposição (ou colocação) de mãos dos Apóstolos, ocorrem as primeiras 

menções de milagres e sinais operados ou realizados por cristãos que não eram do 
grupo dos Apóstolos ³ Atos 6.3-6,8; 8.6. 

� Mas, estes que, na história da igreja, foram os primeiros a realizar milagres, não sendo 
do grupo dos Apóstolos, são homens sobre os quais os Apóstolos impuseram ou 
colocaram suas mãos em Atos 6. 

� Deveríamos dizer que isto é apenas uma pequena coincidência? Certamente não! 
� Há uma revelação divina aqui neste fato. 
� Porém, algo importante a ser notado é que antes dos Apóstolos imporem as mãos, 

aqueles homens já eram cheios do Espírito Santo (versículo 3). 
� Logo a imposição de mãos não era para dar a eles R�´GRPµ��SRLV�HOHV�Mi�R�SRVVXtDP���

PDV�RV�´GRQVµ��TXH�VmR�GXDV�FRLVDV�GLVWLQWDV, diferentes. 
b) Em outro exemplo no livro de Atos, os Apóstolos foram enviados a Samaria para impor, 

colocar as mãos e doar ´GRQVµ�PLODJURVRV�GR�(VStULWR�6DQWR (Atos 8.14-19). 
� Este texto é o mais difícil entre todos os que tratam do assunto, porque parece ser 

contra o que os outros textos dizem. 



� Precisamos examiná-lo com cuidado, sem desconsiderar ou esquecer os outros textos 
que falam do mesmo assunto. 

� Lembremo-nos de um princípio importante no estudo da bíblia ³ a harmonia bíblica 
³ há concordância total na bíblia, não há contradições ou desmentidos (um texto 
não desmente o outro, mas o completa). 

o Exemplo: Para ser salva a pessoa precisa apenas crer? 
o Se lermos, por exemplo, apenas alguns versículos e não todos os que falam 

sobre o que é necessário para ser salvo, podemos nos enganar. 
� Na bíblia tudo funciona dentro de uma unidade onde cada parte da Escritura 

contribui com sua parcela ou parte na revelação total (completa) da vontade de 
Deus. 

o Por isso, não devemos usar versículos separados ou isolados para fundamentar 
ou provar por meio dele alguma doutrina. 

o Portanto, como a bíblia não se contradiz (um texto não desmente o outro), 
antes de afirmar que um versículo ou texto isolado ensina esta ou aquela 
doutrina, verifique se sua compreensão ou entendimento de tal versículo ou 
texto está em harmonia ou concordância com os outros textos bíblicos que 
falam do mesmo assunto. 

o E verifique se este ensinamento que você acredita estar presente naquele 
versículo, também está presente em outros textos bíblicos que falam do mesmo 
assunto. 

o Às vezes, não sabemos com toda a certeza o que um versículo diz, mas isto não 
nos impede de saber o que ele não diz. 

o Como? É simples ³ usando o princípio da harmonia bíblica ³ nenhum 
ensinamento que contradiga ou desminta quaisquer textos ou versículos 
bíblicos, estará presente naquele texto ou versículo de difícil interpretação ou 
compreensão. 

o É necessário haver uma harmonia entre nosso entendimento de uma passagem 
e todo o ensino do Novo Testamento e da bíblia em geral. 

o Passagens difíceis tem que concordar com as mais fáceis. 
o Precisam ser esclarecidas por meio das passagens mais fáceis. 

� 6HP� G~YLGD� DTXHODV� SHVVRDV� WLQKDP� R� (VStULWR� 6DQWR� KDELWDQGR� QHODV� �´R� GRPµ de 
acordo com Atos 2.38), mas este fato não significava, necessariamente, que também 
tinham RV�´GRQVµ� 

o Se não fosse assim, estaríamos diante de uma contradição, ou seja, o texto de 
Atos 8.15, 16 estaria desmentindo o texto de Atos 2.38.  

o Lembremo-nos do exemplo da imposição de mãos em Atos 6 em homens que 
já eram cheios do E. Santo. 

� Logo, o termo ´���� SDUD� TXH� UHFHEHVVHP� R� (VStULWR� 6DQWR� �Y����µ�� só pode significar 
´SDUD�TXH�UHFHEHVVHP os dons milagrosos do Espírito Santoµ, como de fato ocorreu e 
foi constatado ou visto pela manifestação observada por Simão. 

� 1RWH�WDPEpP�R�WHUPR�´descido �Y����µ��que indica ação direta do Espírito. 
� A concessão ou doação do poder milagroso sempre era acompanhada de uma 

manifestação visível. 
o O que concorda com Atos 2.4 ("... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 

começaram a falar noutras línguas������� ����� �´Vendo Simão que o Espírito era 
GDGR�FRP�D� LPSRVLomR�GDV�PmRV�GRV�DSyVWRORV������� ������ �´���� SRLV� RV�RXYLDP�
falando em línguas e exaltando a Deus"��� ����� �´4XDQGR� 3DXOR� OKHV� LPS{V�DV�
mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a 
profetizarµ). 



� (P� $WRV� ��� 6LPmR� ´R� PiJLFR�� UHFRQKHFHX�� TXH� RV� $SyVWRORV� WLQKDP� SRGHU� SDUD�
conceder ou dar ´RV�GRQVµ�PLODJURVRV�GR�(VStULWR�>v.18 ³ ´9HQGR�6LPmR�TXH�R�(VStULWR�
era dado com a imposição das mãos dos apóstolos (Filipe não o fez)..."]. 

o Lembramo-nos do após Atos 6 (a imposição de mãos dos Apóstolos), quando 
Estevão e Filipe começam, por meio dos dons do Espírito, a realizar milagres. 

o Filipe era um homem cheio do Espírito e fazia milagres. Por que ele não podia 
transmitir ou doar os dons? 

� Como os homens de Éfeso receberam os dons milagrosos (Atos 19.1-7)? Quem é 
Paulo? 

� A que conclusão estes texto bíblicos nos levam? 
o Que somente os apóstolos e as pessoas que receberam a imposição das mãos 

dos DSyVWRORV�SRVVXtDP�´RV�GRQV��H�SRGLDP�ID]HU�PLODJUHV� 
c) Em Atos 19, Paulo nos confirma o fato de que o recebimento do dom do Espírito Santo se 

dá no batismo e que crer implica em dar todos os passos requisitados por Deus para a 
salvação. 
� ´9RFrV�UHFHEHUDP�R EsStULWR�6DQWR�TXDQGR�FUHUDP"µ (Atos 19.2 NVI). 
� ´(QWmR��TXH�EDWLVPR�YRFrV�UHFHEHUDP"µ��$WRV����3 NVI). 
� Após terem sido batizados, e consequentemente, reFHELGR�´R�GRPµ�GR�(VStULWR�SDUD�

habitação (morar) interior, receberam pela imposição de mãos de Paulo a dádiva 
GRV�´GRQVµ�milagrosos (Atos 19.5,6). 

o 1RWH�R�WHUPR�´veioµ��Yersículo 6), que indica ação do Espírito. 
d) Conclusão: 

� Após o derramamento do Espírito Santo ocorrido no dia de pentecostes e registrado 
em Atos 2, os dons milagrosos do Espírito Santo eram doados pela imposição de mãos 
dos Apóstolos.  

o Esta é a regra geral apresentada na bíblia. 
o Que quer dizer, que é o que ocorria em todos os casos, com poucas exceções 

(ou casos diferentes), que foram situações específicas que possuem razão para 
ter sido da forma que foram. 

� 2V�DSyVWRORV�QmR�FRQFHGLDP�R�´R�GRP� do Espírito Santo, mas, com a imposição das 
PmRV��FRQFHGLDP�´RV�GRQVµ�PLODJURVRV�GR�(VStULWR�6DQWR� 

� A exceção ocorreu em Atos 10 (versículo 44 ³ ´����o Espírito Santo desceu sobre todos 
os que ouviam a mensagemµ). 

� Mas, esta exceção é justificada ou explicada nos capítulos 10 e 11 do livro de Atos. 
� Foi necessária uma intervenção ou ação direta de Deus para mostrar aceitação para 

com os gentios. Veja os versículos abaixo: 
Atos 10.28,29 ´����H� OKHV�GLVVH��¶Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu 
associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria 
chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem 
qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar?·µ. 
Versículos 34,35: ´(QWmR� 3HGUR� FRPHoRX� D� IDODU�� ¶Agora percebo verdadeiramente que 
Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele 
que o teme e faz o que é justo·µ� 
Versículos 44-48: ´(QTXDQWR� 3HGUR� DLQGD� HVWDYD� IDODQGR� HVWDV� SDODYUDV, o Espírito Santo 
desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com 
Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os 
gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir 3HGUR�GLVVH��¶Pode 
alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito 
Santo FRPR�QyV�· (QWmR�RUGHQRX�TXH�IRVVHP�EDWL]DGRV�HP�QRPH�GH�-HVXV�&ULVWRµ� 
Atos 11.2,3 ´$VVLP��TXDQGR�3HGUR�VXELX�D�-HUXVDOpP��RV�TXH�HUDP�GR�SDUWLGR�GRV circuncisos 
o criticavam��GL]HQGR��¶Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles·µ� 



Versículos 17,18�� ´¶Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando 
cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus?·� Ouvindo 
isso, não apresentaram mais objeçõHV�H�ORXYDUDP�D�'HXV��GL]HQGR��¶Então, Deus concedeu 
o arrependimento para a vida até mesmo aos gentios!·µ� 

� Todos reconheceram que Deus estava aceitando os não judeus para serem 
batizados e convertidos a Cristo. 

� Pelo que está registrado em Atos 11.1-3,18, pode-se notar que a "comunhão com os 
gentios" não seria facilmente aceita pela igreja de origem judaica. 

o Havia um clima de guerra em torno do assunto. 
o Pedro teve que explicar-se (11.4-17). 

� A conclusão de Pedro (11.17) GHSRLV�GH� WRGRV�RV�HYHQWRV� IRL�� ´Já que Deus batizou 
estes gentios com o Espírito Santo, então está claro que eu podia batizá-los em nome 
do SenhoU�-HVXVµ� 

o Pedro concluiu que não batizá-los seria ir contra Deus, pois este já havia dado 
provas suficientes que aceitava os não judeus. 

� A cRQFOXVmR�GD� LJUHMD� �������� IRL� SDUHFLGD�� ´Já que Deus batizou-os com O Espírito 
Santo, então está claro que os JHQWLRV�SRGHP�VHU�DFHLWRV�QR�5HLQR�H�QD�6DOYDomRµ� 

� Mais tarde quando novas barreiras foram levantadas contra a entrada dos não 
judeus no Reino, Pedro lembrou-se deste evento como a declaração clara de que 
Deus aceita os não judeus na igreja (Atos 15.7-11). 

� O que aconteceu em Atos 10 ² R�UHFHELPHQWR�GRV�´GRQVµ�VHP�TXH�WLYHVVH�KDYLGR�D�
imposição de mãos dos Apóstolos ³ é uma exceção e não a regra. 

o E é uma exceção explicada nos textos. 
o É sempre um erro usar as exceções para estabelecer uma regra geral. Pois, isto 

acabará nos distanciando das verdades bíblicas. 
 
III. ORIENTAÇÕES ACERCA DO USO E SIGNIFICADO DOS DONS 
MILAGROSOS: 

a) Ter os dons milagrosos do Espírito Santo não é a mesma coisa que ser espiritualmente 
maduro ³ 1 Coríntios 3.1-3. 
� A igreja na cidade de Corinto possuía diversos dons do Espírito Santo (1 Coríntios 1.7; 

12.1-31), mas ainda assim era uma igreja cheia de problemas causados por 
imaturidade (divisão e brigas, impureza, disputa entre irmãos, desordem no culto, 
orgulho, ausência de amor, etc.). 

� O fato de alguém possuir os dons milagrosos do Espírito Santo, não fazia deste alguém 
um cristão espiritualmente maduro. 

b) Nem todos precisavam, obrigatoriamente, possuir dons milagrosos, e os que possuíam, 
não possuíam os mesmos dons que os outros ² 1 Coríntios 12.11 (v.4-10); 12.28-30. 
� Qual é a resposta para as perguntas dos versículos 29 e 30? Resposta: Não. 
� Há um ensinamento comum que nega as afirmações deste texto bíblico 

mencionado. 
o E é o ensinamento que diz que todos os que possuem o Espírito Santo falam, e 

até mesmo, devem falar em outras línguas. 
o Neste caso, o dom de línguas seria a evidência da presença do Espírito Santo. 
o Mas, quais são os frutos do Espírito Santo? Veja Gálatas 5.22,23. 
o Fruto = Resultado; o que vem do Espírito; o que o Espírito produz. 
o Esta é a verdadeira prova de que o Espírito está trabalhando em nossas vidas. 

c) O dom de línguas do Espírito eram idiomas ³ Atos 2.8-11; 1 Coríntios 14.10. 
� Ás línguas eram IDIOMAS, LINGUAGENS e DIALETOS falados na época em que o 

fenômeno de línguas ocorreu. 
� Em Atos 2.4, a palavra "língua" é GLOSSA, que na Septuaginta (versão grega do VT) e 

no NT significa o idioma de um povo ou nação. 



� A expressão de Atos 2.6��´SUySULD� OtQJXD���H�GH������ �OtQJXD�PDWHrnDµ��YHP�GR�JUHJR�
DIALECTOS, de onde vem nossa SDODYUD� ´GLDOHWRµ�� RX� VHMD�� D� OtQJXD� GH� XP� SRYR�
particular. 

� Lucas (em Atos 2.5,9-11) fala que todo tipo de pessoas com uma infinidade de línguas 
diferentes estavam presentes no dia de Pentecoste e podiam entender, em sua 
própria língua, o que se falava. 

� Falar em línguas seria, por exemplo, falar em Armênio sem nunca ter aprendido esta 
língua e ser perfeitamente compreendido por alguém que fala esta língua. 

� O dom de profecia (falar da parte de Deus) era superior ao de línguas (1 Coríntios 
14.5). 

� Se não houvesse intérprete ou tradutor, o dom de línguas não deveria ser usado (1 
Coríntios 14.5-19).  

� Em Corinto, o dom era o mesmo, mas pela ausência de pessoas de várias nações, era 
necessária a presença de um tradutor ou intérprete. 

� Quem não entende a linguagem seria como um estrangeiro (1 Coríntios 14.11). 
o Isto mostra que o fenômeno ainda era o de falar idiomas, mas quem não 

conhecesse o idioma, seria como estrangeiro. 
� Paulo cita Isaías 28.11-12 em 1 Coríntios 14.21. 

o A ideia faz um paralelo entre o dialeto Assírio e os dialetos dos que falam 
línguas. 

o Assim conclui-VH� TXH� R� GRP� GH� OtQJXDV� HUD� ´IDODU� XP� LGLRPD� VHP� Wr-lo 
DSUHQGLGR�SRU�PHLRV�QDWXUDLVµ� 

� As atividades do culto precisavam ser inteligíveis ou compreensíveis (v. 9,14-19,28). 
� Deviam dar condições para serem julgadas ou analisadas (v.16,29). 
� Não deviam falar em outras línguas todos ao mesmo tempo (1 Coríntios 14.23). 

d) O uso dos dons no culto precisava ser feito de uma forma organizada e decente ou 
apropriada ² 1 Coríntios 14.26-33,40. 
� As reuniões e suas atividades precisavam ser para a edificação, e não como um 

palco SDUD�TXH�DOJXQV�IL]HVVHP�VHXV�´VKRZVµ ou apresentações. 
o Deus não quis dar destaque a ninguém através dos dons, mas beneficiar a 

igreja. 
o O que importava não era o dom em si, mas o seu uso, e este uso devia ser feito 

com amor H�QmR�PRWLYDGR�SRU�RUJXOKR�H�GHVHMR�GH�VHU�´DSODXGLGRµ. 
� Deviam ser inteligíveis ou compreensíveis, ordenados e decentes, e não apenas 

êxtase ou entusiasmo emocional (v.14, 15). 
� E se alguma atividade realizada no culto não servisse a seu propósito (edificar e 

encorajar, consolar e instruir ² v. 3, 12, 17, 19, 26, 31), não tinha razão de ser realizada. 
� O dom de línguas já cessou conforme a profecia de Paulo, em 1 Coríntios 13.8. 
� E se alguém falasse em línguas hoje, teria que seguir as normas de 1 Coríntios 14. 

1. Número de vezes (v. 27) ³ dois (no máximo três) por culto. 
2. Necessidade de tradução (v. 28) ³ sem tradução deveria ficar calado. 
3. Necessidade de ordem (v. 27) ² não deveria ser todos de uma vez, mas um de 

cada vez. 
4. Necessidade de edificar (v. 26) ³ teria que edificar a igreja. 

� Se estas normas bíblicas fossem obedecidas��QmR�H[LVWLULD�R�TXH�VH�FKDPD�GH�´FXOWR�
SHQWHFRVWDOµ��RX��FXOWR�FDULVPiWLFRµ� 

e) O espírito não age independente de nosso controle ³ 1 Coríntios 14.32. 
� Alguém poderia dizer que não há como controlar o Espírito quando ele quer agir. 

Então Paulo se antecipou. 
� Dizer que ordem e decência no culto inibe o Espírito Santo é contradizer a Deus, ou 

seja, é mentira. 
o Deus mesmo na bíblia ordena a ordem e decência no culto. 



f) Uma advertência aos que ignorarem ou desprezarem tais instruções ³ 1 Coríntios 14.37-
38. 
� O Apóstolo Paulo já esperava que alguns contra-argumentassem a respeito destes 

ensinamentos sobre os dons espirituais, por isso se antecipou mais uma vez. 
� Podemos não gostar desse ensino, é um direito nosso; mas devemos obedecê-lo. 

g) O maior dom é o amor ³ 1 Coríntios 12.31, 13.1-3, 4-7, 8-10, 11-12, 13. 
� O uso dos dons milagrosos do Espírito por razões egoístas e sem amor, de nada valia. 

 
IV. CARACTERÍSTICAS COMUNS DOS MILAGRES E SINAIS NA 
BÍBLIA: 
� Como você classificaria os seguintes acontecimentos? 
1. Uma pessoa muito doente melhora e fica boa ³ milagre? 
2. Uma pessoa é impedida de embarcar no último momento em um avião que depois 

cai e mata a todos ³ milagre? 
3. Um morto se levanta e volta a viver ³ milagre? 
4. O mar se abre para dar passagem a centenas de milhares de pessoas em terra seca 

³ milagre? 
� Um milagre não é somente um acontecimento anormal1. 

o Um milagre é uma coisa extraordinária que vai além de qualquer poder 
humano para fazê-lo ou mesmo explicá-lo. 

o Um milagre é um acontecimento sobrenatural. 
� É necessário ser claro neste ponto, porque às vezes usamos a palavra para explicar o 

fato de estarmos maravilhados, dizemos que foi um milagre o time ganhar o jogo. 
� Quando você tira nota máxima no colégio, sem ter estudado nada, alguns dirão que 

foi um milagre. 
� QUANDO DEUS É A FONTE DO PODER: 

� Os milagres realizados por Jesus e pelos apóstolos no 1º século possuíam certas 
características comuns. 

a) Era algo sempre além da capacidade e recursos humanos (impossível aos homens).  
� O Novo Testamento menciona a cura de casos extremos. 

o Jesus colocou no lugar uma orelha decepada por uma espada ³ Lucas 22.50-
51. 

o Jesus ressuscitou um morto que já cheirava mal ³ João 11.4, 14-15, 38-45, 47). 
� Os milagres de Cristo e dos apóstolos foram milagres que contrariaram as leis da 

natureza. 
o Jesus acalmou tempestades ² Mateus 8.22-27. 
o Jesus andou por sobre o mar ² Marcos 6.45-52. 
o Transformou água em vinho ² João 2.1-11. 
o Multiplicou os pães e peixes ² João 6.1-14. 
o Ressuscitaram mortos ² a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, Dorcas, 

Êutico, etc. 
� O que Jesus e os apóstolos fizeram, nem mesmo nos dias de hoje, apesar de todos os 

avanços da ciência e da tecnologia, pode ser repetido. 
� Por isso, aqueles feitos são chamados de ´PLODJUHVµ� 
� Um milagre ocorre quando Deus viola as leis da natureza para realizar algo em 

benefício de alguém. 
b) Acontecia na mesmo hora (instantâneo). 

� As curas no NT eram instantâneas (Marcos 1.42; 2.11,12; Mateus 8.13; Lucas 8.55; Atos 
3.6-8; etc.). 

o Que quer dizer que aconteciam na mesma hora e não algum tempo depois da 
ordem ter sido dada. 

                                                           
1 Esta e as próximas quatro frases são de autoria de Joe Mckinney. 



c) Perfeito (completo). 
� Não houve curas parciais ou temporárias no Novo Testamento (Atos 3.8; Marcos 7.35; 

Mateus 12.13; etc.). 
d) Muito evidente (inegável ou incontestável). 

� Jesus curava perante incrédulos e inimigos. 
� E os inimigos de Jesus não desmentiam seus milagres2. 

o Ele foi acusado falsamente e atacado frequentemente pelos judeus, mas 
ninguém nunca negou que Ele tivesse feito milagres. 

o Se os seus inimigos pudessem desmentir seus milagres, certamente teriam feito. 
o Queriam mais que tudo expô-lo como falso, mas não podiam. 
o Quando Ele ressuscitou Lázaro, os inimigos não podiam duvidar do que Ele 

fizera porque Lázaro estava andando vivo entre eles. 
o Só podiam conspirar para matar Lázaro e destruir a evidência. 
o Quando, no dia de pentecostes, Pedro falou de todos os sinais que Jesus tinha 

feito no meio de seus ouvintes, QLQJXpP�JULWRX�´1mR�IRL�DVVLPµ� 
o Antes mais de três mil pessoas naquele dia aceitaram Jesus como Salvador e 

foram batizados em nome dele para remissão dos pecados. 
� Não há negação dos milagres no Novo Testamento (João 11.47; Atos 4.14,16; etc.). 
� Não havia dúvida de que coisas sobrenaturais estavam acontecendo. 

e) Não exigia reconhecimento do público (despretensioso). 
� Jesus e os apóstolos não visavam publicidade (Marcos 1.44; 5.43; etc.). 
� Os milagres operados por eles serviam a propósitos divinos, não a razões pessoais ou 

egoístas.  
� Jesus nunca ficou rico fazendo milagres. O resultado do ministério dele foi a pobreza, 

rejeição e finalmente morte3. 
f) Não havia necessidade de se criar um ambiente emocional propício (sem manipulação 

das emoções nem técnicas de hipnotismo). 
� Jesus e os apóstolos curavam à distância (Mateus 15.21-28; João 4.46-57; Lucas 7.1-10; 

Atos 19.11,12; etc.). 
� Também eles curavam nas ruas ou casas, onde quer que houvesse alguém 

necessitado. Não marcavam locais e data. 
o Muitas vezes, seus milagres eram espontâneos4. 
o Ele não precisava de um palco bem preparado. Não tinha que esperar até que 

seus inimigos saíssem. 
o Não tinha que pesquisar entre os doentes para decidir quem iria curar. Curou a 

todos. 
o Seja a ressurreição de uma criança que estava sendo levada a seu próprio 

enterro, ou um jovem numa cidade distante. 
o Ele não precisava de tempo para se preparar. 

� Os milagres de Jesus foram feitos em grande variedade. Todo tipo de milagre foi feito. 
o Enganadores têm seus truques especiais, mas para Jesus curar leprosos ou 

pessoas com alta febre. Levantar os mortos, acalmar o vento e andar sobre a 
água. Para Ele tanto faz. Ele fez tudo. 

� E nem sempre Jesus exigia fé dos curados (João 11 e 9.35-38; Lucas 7.11-17; Marcos 
9.23- 24; etc.). 

o Ele levantou mortos. 
o Expulsou demônios que não queriam sair. 

� Hoje em dia, curandeiros que falham, põem a culpa nos doentes, por terem fé 
insuficiente. Com Jesus não foi assim. 

                                                           
2 Esta e as próximas sete frases são de autoria de Joe Mckinney 
3 Idem 
4 Idem e para as próximas nove frases. 



� Estes fatos mostram que no Novo Testamento não se usava hipnotismo, nem 
autossugestão, nem condicionamentos mentais ou ambientes preparados. 

� Dinâmicas de Hipnose ² Como se cria um ambiente emocional propício: 
1. Som com certo ritmo e volume variando à medida que se aproxima do clímax 

(ponto culminante ou auge); 
2. Iluminação especial ou olhos fechados; 
3. O VRP�FRQIXVR�GH�YR]HV�´RUDQGRµ�Ru falando todas ao mesmo tempo; 
4. Sugestões ao subconsciente através de repetições feitas por alguém que possui 

carisma. 
� Os resultados geralmente são supostos ´PLODJUHVµ que não podem ser constatadas 

(cura de dores ou doenças internas). 
� Uma pesquisa médica revelou que entre 60 a 90% das doenças físicas estão 

relacionadas às condições emocionas de seus portadores. 
o Essas pessoas podem ser tratadas e até curadas através de dinâmicas que 

acionam o poder da mente sobre o organismo do paciente.  
� E em nossos dias ouvem-se notíFLDV� GH� FXUDV� HP� QRPHV� GH� ´GHXVHVµ�� ´Hspíritos de 

PRUWRVµ� etc., que não passam de prática de hipnotismo ou manipulação do poder 
da mente. 

� Isto também pode ocorrer no meio Evangélico? Certamente! 
� Concluímos, portanto que: 
� As características comuns dos milagres e sinais realizados na época de Jesus e dos 

Apóstolos servem como referencia para diferenciar um autêntico milagre ou sinal de 
uma farsa (suposto milagre). 

� O que se pratica hoje, e é atribuído ao Espírito Santo, são mesmo os autênticos dons 
milagrosos do Espírito Santo, como vemos na bíblia, ou há alguma diferença entre o 
que se pratica hoje e o que era praticado no 1º século? 

� Para cada uma destas características comuns dos milagres e sinais realizados na 
época de Jesus e dos Apóstolos observamos que o contrário é praticado hoje pelos 
curandeiros. 

� Portanto, o que eles praticam nada tem haver com os dons milagrosos do Espírito 
Santo como constatamos no Novo Testamento. 

� QUANDO DEUS NÃO É A FONTE DO PODER: 
� Em épocas bíblicas aconteceram milagres ou supostos milagres cuja fonte do poder 

não foi Deus nem o Espírito Santo. 
� Alguns não passavam de truques, outros aconteciam de fato. Veja os exemplos: 

a) Simão, o mágico ³ Atos 8.9-11. 
� $� EtEOLD� GL]� FODUDPHQWH� TXH� R� TXH� 6LPmR� SUDWLFDYD� HUD� ´LOXVmRµ� �Y�� ����� RX� VHMD��

engano dos sentidos ou da inteligência, errada interpretação de um fato. 
� Mas como as pessoas o viam? Veja versículo 10. 
� Com isto nós aprendemos que algumas coisas que se apresentam como 

sobrenaturais, e às vezes, parecem ser, não passam de truques. 
b) Os Magos do Egito ³ Êxodo 7.8-11, 20-22; 8.5-7. 

� De maneira inexplicável, os magos do Egito repetiram os primeiros milagres feitos por 
Moisés e Arão. 

� Até que chegou a um ponto quando não mais conseguiram repeti-los. E aí admitiram 
que o que Moisés e Arão faziam não era truque - 8.16-19. 

c) Adivinhações ³ Atos 16.16-18. 
� O que esta jovem dizia sobre Paulo e Silas era a verdade. 

o Ela tinha mesmo o poder de adivinhar. 
� Mas este poder não vinha de Deus. 

d) Falsos cristos e profetas ³ Mateus 24.23-24. 



� Jesus adverte seus discípulos acerca do surgimento futuro de falsos cristos e falsos 
SURIHWDV�TXH�UHDOL]DULDP�´JUDQGHV�VLQDLV�H�PDUDYLOKDVµ�FRP�R�SURSyVLWR�GH�HQJDQDU� 

� O texto não discute a autenticidade ou veracidade destes sinais e maravilhas, 
apenas preocupa-se em preparar os discípulos para que não sejam levados por estes 
falsos mensageiros de Deus. 

� Seria como se Jesus estivesse dizendo: "Não se deixe impressionar com os grandes 
sLQDLV�H�PDUDYLOKDV�TXH�IDUmRµ� 

� A bíblia diz que até mesmo Satanás pode apresentar-se como um anjo de luz ² 2 
Coríntios 11.13-15. 

e) O ´Lníquo" ou "perverso" ³ 2 Tessalonicenses 2.9-10 
� Este também realizaria sinais e maravilhas. 
� Mas, qual a fonte de seu poder? 
� Concluímos, portanto que:  
1. É possível algumas coisas ´DSDUHQWHPHQWHµ�VREUHQDWXUDLV�RX�UHDOPHQWH�VREUHQDWXUDLV�

acontecerem, sem que Deus tenha sido a fonte ou origem do poder. 
2. Portanto, não devemos considerar as realizações milagrosas como única e suficiente 

credencial (ou a prova de que alguém é) de um homem de Deus. 
o Veja Mateus 7.21-23 ² Dentre outras coisas, neste texto aprendemos que fazer a 

vontade de Deus é mais importante do que fazer milagres. 
3. $� PHQVDJHP� TXH� R� KRPHP� TXH� UHDOL]D� ´PLODJUHVµ� apresenta, precisa estar de 

acordo com o que Deus diz e quer. 
4. Para tornar-se uma das credenciais (ou prova) de um homem de Deus, realizações 

milagrosas precisam ser acompanhadas da pregação da verdade ³ Deuteronômio 
13.1-5. 

o Logo, mais importante do que aquilo que o homem que se apresenta como 
sendo de Deus faz, é o que ele diz. 

5. Um evento sobrenatural é de Deus somente quando resulta em fé no Deus verdadeiro 
e é coerente com as revelações dadas nas Sagradas Escrituras, promovendo, assim, 
os propósitos Divinos. 

 
V. O PROPÓSITO DIVINO DOS MILAGRES, SINAIS E PRODÍGIOS: 

� Na bíblia, a alguns dos verdadeiros profetas de Deus, foi dado o poder de fazer 
milagres, para fortalecer ou garantir sua mensagem. 

o A mensagem era mais importante que o milagre. 
� Por isto, encontramos D�SDODYUD�´
VLQDOµ�QD�EtEOLD��FRPR�XPD�IRUPD�GH�VH� UHIHrir aos 

feitos sobrenaturais. 
o A ideia TXH�HVWD�SDODYUD�WUDQVPLWH�p��´PDUFDµ��´SURYDµ��´HYLGrQFLDµ� 

� Assim, um milagre ligado ou associado à pregação da verdade era prova de que o 
homem havia sido enviado por Deus. 

� O milagre confirmava a palavra e a palavra indicava a fonte do poder do milagre.  
a) ´,VVR�p�SDUD�TXH�HOHV�DFUHGLWHP�TXH�R�'HXV����DSDUHFHX�D�YRFrµ�³ Êxodo 4.1-9. 
b) ´0HVWUH�� VDEHPRV� TXH� HQVLQDV� GD� SDUWH� GH�'HXV�� SRLV� QLQJXpP�SRGH� UHDOL]DU� RV� sinais 

miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele" ³ João 3.2. 
c) ´YHQGR�R�TXH�-HVXV�IL]HUD��FUHUDP�nele" ³ João 11.45. 
d) ´��. pregaram por toda parte; e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a 

palavra cRP�RV�VLQDLV�TXH�D�DFRPSDQKDYDPµ ² Marcos 16.17-20 (Atos 14.3). 
� Alguns acham que as promessas feitas por Jesus em Marcos 16 são para todos os que 

creem em todas as épocas, mas esquecem de verificar se esta conclusão está de 
acordo com o CONTEXTO. 

1) Versículo 11 ² Os discípulos não creram no testemunho de Maria Madalena acerca 
da ressurreição de Jesus. 

2) Versículos 12 e 13 ² Também não creram no testemunho de dois outros discípulos. 



3) Versículo 14 ² Finalmente Jesus mesmo aparece aos onze e lhes reprova a 
incredulidade que persistiam em demonstrar para com o evento da ressurreição, que 
inclusive já havia sido predita várias vezes pelo próprio Jesus. 

4) Versículo 15 ² &RPHoD�FRP�DV�SDODYUDV��´(�GLVVH-OKHVµ��(VWi�IDODQGR�TXH�-HVXV�GLULJLX-
se a quem? De acordo com o que diz o versículo 14, Jesus dirigiu-se aos Onze. 

5) Versículo 17 ² ´(VWHV�VLQDis acompanharão os que crerem". 
� No contexto, é mais um desafio à fé dos Onze que mantiveram-se incrédulos na 

ressurreição apesar dos vários testemunhos. 
6) Versículo 20 ² Vemos então que eles finalmente creram, saíram e pregaram como 

ordenados e o Senhor confirmava a palavra por meio dos milagres. 
� Logo, este diálogo se desenvolveu entre Jesus e os Onze. 

o Eles eram os incrédulos, eles foram desafiados por Jesus a crer. 
o ´2V�TXH�FUHUHPµ�GHQWUH�RV�RQ]H�IDULDP�RV�PLODJUHV�SURPHWLGRV�SRU�-HVXV� 

� É certo que outros além dos Onze fizeram milagres, mas também é certo que esta 
promessa aqui em Marcos, não assegura poder de realizar milagres a todos os que 
cressem em todas as épocas do cristianismo. 

� Quais foram os resultados da confirmação da palavra através dos milagres? Veja 
abaixo: 

1) Atos 8.6 
2) Atos 9.33-35 
3) Atos 9.40-42 
4) Atos 13.12  
5) Romanos 15.18,19 
� Observe que as realizações milagrosas eram geralmente seguidas da pregação das 

boas novas e consequentes conversões. 
� Fazer um milagre sem razões que tivessem como objetivo a divulgação das boas 

novas (Ex.: curar por curar), não era a pratica comum dos apóstolos (2 Coríntios 12.8-
9; 2 Timóteo 4.20). 

e) ´���� foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por 
meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo" ² Hebreus 2.1-4. 
� 2� YHUER� LQGLFD� DomR� Mi� UHDOL]DGD� H� FRPSOHWD�� TXDQGR� R� DXWRU� GL]�� ´IRL-nos 

confirmada" e ´'HXV�GHX�WHVWHPXQKRµ� 
� A bíblia que hoje seguramos em nossas mãos é a palavra de Deus confirmada. 
� Se o propósito dos milagres foi o de Deus confirmar a palavra, e ela já está 

confirmada, não há mais propósito para milagres nos dias de hoje. 
f) ´���� 0DV� HVWHV� IRUDP� HVFULWRV� para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de 

Deus..." ³ João 20.30-31. 
� No primeiro século como os divulgadores do Evangelho poderiam responder as 

seguintes perguntas: 
o ´&RP�TXH�DXWRULGDGH�YRFr�QRV�RUGHQD�Ip�HP�-HVXV��DUUHSHQGLPHQWR�H�batismo 

para a salvação?µ� 
o ´3RU�TXH�GHYHPRV�RXYLU�H�DFUHGLWDU�QR�TXH�YRFrV�HVWmR�GL]HQGR"µ� 

� Confirmação direta da parte de Deus foi necessária (Marcos 16.20; Atos 14.3), pois 
não havia a palavra de Deus escrita como temos hoje. 

� Hoje como seriam respondidas essas mesmas perguntas mencionadas acima? 
o Abrimos nosso Novo Testamento e mostramos a palavra de Cristo já confirmada 

(João 20.30-31; Tiago 1.21). 
g) ´����PDV�DV�SURIHFLDV�desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará... o 

que é imperfeito desapareceráµ�³ 1 Coríntios 13.8-10. 
� Nem sempre Deus deu poderes milagrosos a seus servos, mas sempre agiu 

poderosamente através deles (Ex.: Noé, Abraão, Davi, Maria, José, etc.). 
 



CONCLUSÃO: 
� O poder de Deus sempre foi, e sempre será o mesmo. 

o Mas a forma dele atuar nem sempre é a mesma. 
o Isso é o que observamos através das páginas da Bíblia. 

� Deus está intimamente envolvido nas vidas dos fiéis dos dias atuais atendendo suas 
orações e cuidando deles. 

o &KDPDPRV�HVWH�HQYROYLPHQWR�GH�´6XD�3URYLGHQFLDµ� 
� Hoje temos evidências suficientes da atuação e presença do poder de Deus em 

nossos dias e vidas (transformações e conversões, curas divinas, etc.). 
o Não podemos limitar o poder de Deus, mas não somos nós que determinamos 

como este poder será usado e sim Ele mesmo. 
� Os autênticos ou verdadeiros dons milagrosos do Espírito Santo estão sendo 

praticados em nossos dias?  
o Estudando atentamente a bíblia a conclusão é óbvia. 

� Não tenho o propósito de desfazer de sua crença e prática. 
o Quero apenas apresentar ensinos com base nas Escrituras Sagradas. 
o Se os ensinos que apresentei nesta lição não estão baseados na bíblia, não 

precisa observá-los. 
o Mas, se estão, trata-se do que Deus revela para nós. 
o O que você fará com a revelação e instruções de Deus sobre os dons 

milagrosos do Espírito Santo? 
o Deixará a bíblia falar, ou ouvirá outros em lugar da bíblia? 
o (VSHUR�VLQFHUDPHQWH�TXH�YRFr�´GHL[H�D�EtEOLD�IDODUµ�H�VH�VXEPHWD�RX�VH�VXMHLWH�

aos ensinamentos divinos presentes em sua palavra. 
o (�FRPEDWD��GLJD�´QmRµ�D�WRGR�HQVLQDPHQWR�TXH�QmR�SXGHU�VHU�IXQGDPHQWDGR��

baseado nas Escrituras. 
o 3RU�IDYRU��´GHL[H�D�EtEOLD�IDODUµ� 


