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esde 1988 tenho trabalhado com evangelismo na igreja, acredito que a principal missão da igreja é
evangelizar. Todos são chamados e qualificados para esta missão. O apóstolo Pedro nos diz que
somos especiais: “Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusi-

va de Deus…” (1 Pe 2:9a) e Deus é quem nos fez assim: “Vós, sim, que antes não éreis povo, mas, agora,
sois povo de Deus; que não tínheis alcançado misericórdia, mas , agora, alcançastes misericórdia” (1 Pe
2:10) e somos santificados em Cristo para um só objetivo: “…a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pe 2:9b). Então, não importa que membro você é
do corpo de Cristo, a igreja, você precisa proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas e você
precisa brilhar como luz colocada num velador, para ilumiar a todos os que estão na casa.

Além fazer o trabalho de evangelista: compartilhar o Evangelho, também acreditando em Jesus,
seguimos o processo ensinado por Ele: “…ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século” (Mt 28:20). Este curso pretende não só
continuar evangelizando mas também edificar.

Este curso é usado para pessoas que estão crescendo espiritualmente, isto é, todos os que se bati-
zaram recentemente e precisam saber sobre as práticas bíblicas da Igreja. Creio que as nossas atitudes bíbli-
cas têm que ser fundamentadas e explicadas, não podemos criar uma fé subjetiva, isto é, que vale só para
um indivíduo, o qual pratica porque acredita particularmente naquilo. Ao invés disso, ensinamos uma fé
objetiva, que vale para todos os irmãos da igreja: a Palavra de Deus, a Bíblia.

Quero, então, compartilhar com os irmãos este trabalho que está na 2ª edição. O uso é permitido e
gratuito… Fiquem à vontade para imprimir e repassar a quem desejar aprender mais sobre a vontade de
Deus. CITE A FONTE SE FOR USAR.

O estudo aqui compartilhado não pertence a igreja da Vila Guilherme, mas sim a todos aqueles que
querem saber sobre a prática bíblica dos primeiros discípulos e imitá-la.

Que Deus esteja com todos os irmãos…

Seu irmão em Cristo,

JJooããoo  CCrruuzz
Entre em contato quando precisar: jcruzweb@yahoo.com

Este estudo está na 2ª edição. Ajude a melhorá-lo. Aceito sugestões e correções.

Visite a página da Igreja da Vila Guilherme
www.igrejadecristo.org.br/vilaguilherme

EVANGELISMO: A MISSÃO DA IGREJA

1 PEDRO 2:9,10

D

João Cruz,
evangelista

“Aquele
que ensina
aprende em

dobro”



A IMPORTÂNCIA DO CULTO A DEUS

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sa-
crifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” (Rm 12:1)

I. A IMPORTÂNCIA DA FREQUÊNCIA_________________________________________
A Bíblia nos ensina que Deus quer que: “…apresenteis os vossos corpos…” Deus quer que

estajamos pessoalmente no culto, Ele não quer que enviemos uma desculpa.

A. 1º Coríntios 6:19,20 - O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Frequentar ao culto é
alimentar o Espírito que temos dentro de nós (Analise Ef 5:18-21).
B. 1º Coríntios 12.27 - Nós somos individualmente membros do Corpo de Cristo, somente jun-
tos, quando estamos no culto, por exemplo, é que somos o corpo de Cristo completo.
C. Para Pensar

• Se uma pessoa está doente mas vai trabalhar é aceitável faltar o culto a Deus?
• Devemos ir ao culto mesmo com dificuldades para apresentar um sacrifício agradável…

II. SACRIFÍCIO VIVO_____________________________________________________
Deus não quer que façamos sacrifícios físicos para perdoar o nosso pecado, Jesus já o fez

uma vez por todas. Mas porque somos perdoados não medimos qualquer esforço para apresentar a
Deus um “…sacrifício vivo, santo e agradável…” Ele quer que estejamos pessoalmente apresentando
sacrifícios de louvor. Ele nos diz o que isso o agrada.

A. Romanos 12:1 - Custe o que custar, até mesmo com sacrifício, devemos trazer o louvor a
Deus pessoalmente.
B. 1º João 3:13-18 - Amar verdadeiramente é sacrificar como Jesus fez por nós (1º Jo
4:20,21).
C. Hebreus 13:15 - “Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o
fruto dos lábios que confessam o seu nome.”
D. Mudança de Pensamento - Nosso sacrifício não nos perdoa o pecado e sim o sacrifício de
Jesus. Isto não nos isenta de amar como Ele nos amou, sacrificando-nos em favor daqueles que
amamos (Analise 1º Jo 3:16).

III. O CULTO RACIONAL__________________________________________________
Deus não quer que você traga somente um corpo mas também o sacrifício vivo, isto é, um

culto racional, um corpo vivo e participativo não automático, não emocional.

A. Mateus 6:1-8, 16-18; Lucas 18:9-14 - Jesus ensina o comportamento na adoração a Deus.
B. 1º Coríntios 14:13-19 - As coisas do Espírito devem ser feitas com o Espírito e com a
mente. Porque sabemos o que Deus quer, sentimos. Ao contrário, o sentimento pode ser um guia
religioso falso. Uma pessoa pode sentir que a adoração a Deus não o agrada, mas pode estar
errada. Devemos fundamentar nossa fé no que está escrito, não nos sentimentos.
C. 1º Coríntios 14:26-40 - Num tempo em que os Coríntios valorizavam os “dons de línguas”,
Paulo ensinou as regras a serem respeitadas. A intenção é buscar o crescimento espiritual de
todos, não apenas o de si mesmo. (Para saber mais sobre o dom de Línguas, consulte o curso
“Princípios Básicos da Fé”).
D. 1º Coríntios 14:23, 33, 40 - Deus é claro quando nos deixou escrito que Ele quer ordem e
descência no culto, devemos seguir a vontade Dele, não o que nos agrada, afinal, o culto é para
agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos.
E. Para Pensar -

• Existe alguma passagem que ensina gritarmos a Deus na oração, cânticos, etc?
• Existe alguma passagem que ensina descência e ordem?
• Como deve ser o procedimento na oração racional?

F. 1 Timóteo 3:14,15 - Devemos saber como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja.
G. 2 Reis 5:1-14 - De onde vem o pensamento de invocar a Deus emocionalmente?
H. 1º Coríntios 14:23 - Se houver gritaria na igreja, o que as pessoas de fora vão pensar?
I. 1º Coríntios 14:24 - Qual o resultado de um culto racional?
J. Coríntios 14:26 - No culto cada um pode fazer o que quiser?
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IV. POR QUE SER FIEL NA FREQUÊNCIA AO CULTO?_____________________________
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações…

Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.” (Atos 2:42, 44)

A. 1º João 1:5-9 - Frequência ao culto é andar na luz, isto é, manter comunhão uns com os
outros. No culto temos a purificação dos nossos pecados através do sangue de Jesus.
B. Hebreus 10:24-32 - O culto é o último recurso para permanecermos ligados à Deus.
C. 1º Coríntios 11:23-26 - No culto lembramos de Jesus de uma maneira especial, através da
ceia, e anunciamos a sua morte até que Ele volte.
D. Efésios 5:18-21 - No culto nos enchemos do Espírito Santo.
E. Mateus 10:22 - Pela perseverança até o fim também seremos salvos.
F. Para Pensar -
• Se uma pessoa adorar a Deus em casa, sozinho, quando pode manter comunhão, será aceita?
• Faltar ao culto é pecado ou não?

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

A. O culto é de suma importância. Nele apresentamos os nossos corpos a Deus. Nele, por meio
unicamente de Jesus, entramos na presença de Deus (Hb 10:19-25)
B. Ser fiel ao culto é afirmar que aceitamos o sacrifício de Jesus feito por nós e nos dispormos a
fazer o mesmo sempre. É aprender do amor de Jesus e praticá-lo.
C. O Culto deve ser racional, isto é, não devemos fazer nada por impulso ou automaticamente
sem pensar. Devemos adorar a Deus em espírito mas fundamentados na verdade (João 4.23,24).
As emoções devem vir do conhecimento e amor por Deus, não o contrário.
D. Deus quer que sejamos fiéis na frequência para o nosso próprio bem. No culto unicamente é
que temos a purificação de pecados novos, quando lembramos de Jesus e anunciamos a sua
morte, quando temos profunda comunhão com Ele através dos outros  membros.
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ADORAÇÃO

Porque somos criados à imagem de Deus (Gen 1:26,27), temos uma necessidade de cultuar.
Como discípulos, sabemos a quem devemos adorar. Para quem está fora de Cristo, adoração é
prestada a qualquer coisa: pessoas, entidades ocultas, objetos materiais, emoções religiosas, etc.

Adoração é importante, mas ela tem que ser feita segundo o que a Bíblia nos ensina: “Mas
vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em ver-
dade; porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito; e importa que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.” (João 4:23, 24)

I. O QUE É ADORAÇÃO?___________________________________________________

A. Adoração - Prostrar-se é o significado da palavra adoração (Gn 22:5; 24:26; Ex 4:31; 24:1,
etc). Outro significado da palavra adoração é servir. Este termo é usado para descrever o tra-
balho dos sacerdotes no Velho Testamento. O serviço era a purificação do pecado para agradar a
Deus (analise 1º Pe 2.9,10).
B. Salmos 150:6 - Todo ser humano é chamado para adorar a Deus.
C. Mateus 21:16 - Devemos louvar como crianças, verdadeiramente. Nossa posição espiritual
deve ser de humildade como uma criança e estar prontos para aprender de Deus.

II. SANTIDADE__________________________________________________________
Um dos propósitos da adoração é purificar-se, imitar a Deus e ser santo como Ele é.

A. 1º Pedro 1:16; 2:9, 10 - Deus é santo e quer que sejamos santos. Para adorar a Deus, pre-
cisamos de satidade (Salmos 96:9).
B. Hebreus 12:14 - Sem santidade não só não veremos a Deus, como nossa adoração não
chegará até Ele (1º Ts 4:3a).
C. Santo - Ser santo é estar separados do mundo para servir a Deus.

III. COMO ADORAR?_____________________________________________________

A. Levíticus 10.1-7; 2 Samuel 6.1-7 - Devemos observar estes exemplos do Velho
Testamento. Deus quer ser adorado segundo as suas ordens. Afinal, adoração é agradar a Deus,
não a nós mesmos. Toda adoração em vão ou que não foi pedida será rejeitada e corre o risco
de cair nas mãos do Deus vivo! (Mc 7:6,7)
B. João 4.23,24 - Em Espírito e em verdade. O Espírito nos conduz a uma verdadeira adoração
e a Palavra é a espada do Espírito (Ef 6:17), ela é a verdade de Deus (João 17:17) e nos ensina
a adorar a Deus como lhe agrada.
C. Efésios 5:18-21 - Adoração espiritual deve seguir 4 passos: 1) Falar com Salmos; 2) Entoar
e cantar de coração cânticos e hinos espirituais; 3) Dar graças a Deus por tudo em nome de
Jesus, e; 4) Sujeitar-se ao próximo: servir.
D. Hebreus 11:6 - Adoração deve ser feita com fé. Crer que vale a pena. Crer na recompensa.
E. A Maneira Errada - 1) Em vão (João 4:22); 2) De acordo com nossas idéias (Isaias 55:8);
ou 3) Com nossas faculdades somente (Filipenses 3:3).
F. Exemplo - Se você fosse visitar um rei ou presidente, o que você acha que precisaria? Você
teria que obedecer algumas exigências cerimoniais ou protocolares. Essas exigências você não
poderia mudar, se quiser ser recebido, terá que seguí-las. Deus é maior e a cerimônia para
chegar aceitávelmente à Ele está no Novo Testamento.

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

A. APOCALIPSE 5:12 - “E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais,
e dos anciãos; e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com
grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedo-
ria, e força, e honra, e glória, e ações de graças.”
B. MARCOS 12:33 - “e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de
toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios.”
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CÂNTICOS

O ser humano nasce como um ser musical, diferente de todas as outras criaturas,
temos a noção de melodia, não só gostamos como também as ‘inventamos’.

I.TIPOS DE MÚSICA______________________________________________________

A. Música Instrumental - Instrumentos inanimados são usados para fazer sons.
B. Música Vocal - Somente a voz que sai de dentro com consciência e sentimento.

II. MÚSICA NO VELHO E NOVO TESTAMENTO__________________________________

A Introdução da Música na Adoração.
1. O Começo do Louvor Musical (Êxodo 15.1,2).
a. Que tipo de música entoou Moisés ao Senhor, vocal ou instrumental?
b. Há alguma evidência de música instrumental neste cântico de Moisés?

2. A Música de Davi.
a. Davi tocava harpa para o rei Saul (1 Sm 16.23).
b. Davi introduziu a música instrumental no louvor (1 Cro 15.16)

B. A Música na Adoração e a Vontade de Deus
1. A Vontade ‘Permissiva’ de Deus.
a. Deus nunca quis um rei mas permitiu o povo escolher um rei (1 Sm 8.1-18).
b. Deus nunca quis o divórcio mas permitiu o povo repudiar (Mt 19.2-12).
• “Por causa da dureza do vosso coração…” Deus permitiu o repúdio.

c. Deus nunca quis um Templo, mas permitiu (1 Crônicas 17.1-6).
d. Deus nunca pediu música instrumental na adoração (1 Cro 15.16; Amós 6.3-5)

• Davi, que era músico, introduziu a música instrumental na adoração.
2. A Vontade ‘Pura’ de Deus.
a. Obediência incondicional à Palavra (Mt 7.22; Lc 6.46)
b. “Devemos falar onde a Bíblia fala e calar onde ela cala.” (1º Pedro 4:11; Pv 3:5; Mt )
c. Música instrumental é acontecimento particular do Velho Testamento.

3. A Função do Velho Testamento
a. Gálatas 3:23-25 - O Velho Testamento serviu para guiar até Cristo.
b. Gálatas 5:1-4 - Não podemos obedecer nenhuma lei do Velho Testamento.
c. 1º Coríntios 10:1-11 - O Velho Testamento é útil para nosso ensinamento (Rm 15:4)
d. 1 Timóteo 1:8 - A lei é boa, mas precisa saber utilizar-se dela legitimamente.
e. Romanos 10:4 - O Fim do Velho Testamento é Cristo, Ele nos justifica (Rm 7:6).
f. Atos 2:44 - A Igreja é do Novo Testamento, nós fazemos parte da igreja hoje.
g. Hebreus 9:16,17 - A morte de Cristo inaugura um Novo Testamento.
h. Romanos 7:2-4 - Os discípulos estão mortos para a Lei e suas dívidas e rituais.
i. Romanos 7:6 - Servimos em novidade de Espírito.
j. Gálatas 5.3; Tg 2.10,11 - É impossível cumprir a lei, somente Cristo conseguiu e deu
uma nova.

4. Não Encontramos Nenhuma Evidência de Música Instrumental no Novo
Testamento. Encontramos apenas evidências de música vocal no Novo Testamento.
(Veja quadro no fim da lição)

III. O MANDAMENTO NEOTESTAMENTÁRIO PARA A ADORAÇÃO MUSICAL.___________

A. Novo Testamento
1. No Novo Testamento também Adora-se com música
2. Mateus 26:30; Atos 16:25; Romanos 15:9; 1º Coríntios 14:15; Efésios 5:18,19;
Colossenses 3:16; Tiago 5:13 - Que tipo de música falam estas passagens citadas?
3. Mateus 16:18 - A igreja e seus membros pertence unicamente ao N. Testamento (At
20.28). Jesus é o edificador da igreja, se fazemos parte da igreja dele, sigamos os seus pre-
ceitos.

B. Exemplos do Novo Testamento
1. Como Paulo exortou aos Efésios? (Ef 5.19)
2. Como ele deu mandamento aos Colossenses? (Cl 3.16)

Práticas Bíblicas da Igreja Aula ~ 3 Igreja de Cristo V. Guilherme ~ 2003



3. Que frutos os Hebreus deveriam oferecer? (Hb 13.15)
4. Qual é a ordem de Tiago para todos os discípulos? (Tg 5.13)
5. Como Se Encher do Espírito Santo? (Ef 5.18-21)
• Qdo cantamos, salmos, hinos e cânticos espirituais, estamos nos enchendo do E. Santo.

C. Como Usar o Canto na Igreja?
1. Como Paulo disse que ele deveria cantar? (1º Coríntios 14.15)
a. O que quer dizer cantar com o espírito?
b. O que quer dizer cantar com a mente?

2. Como o coração ‘emoção’ está envolvido nos cânticos? (Ef 5.19; Cl 3.16)
3. Para Quem o Louvor Deve Ser Dirigido? Os instrumentos mexem com a emoção?

C. O Perigo da Desobediência
1. Apocalipse 22:18-19 - Qual o perigo de ultrapassar o mandamento Divino?
2. Levíticus 10.1-7; 2 Samuel 6.1-7 - Devemos observar estes exemplos do Velho
Testamento. Deus quer ser adorado segundo as suas ordens. Afinal, adoração é agradar a
Deus, não a nós mesmos. Toda adoração em vão ou que não foi pedida será rejeitada e corre
o risco de cair nas mãos do Deus vivo! (Mc 7:6,7)
3. Hebreus 10:24-31 - Hoje é pior do que o que acontecia no Velho Testamento.

E. Pontos a Considerar.
1. Se alguém que pode cantar não canta, está agradando a Deus?
2. Se alguém usa instrumentos musicais, está agradando a Deus?
3. Que tipo de adoração é a música instrumental na Igreja? (Mt 5:19; 2 Jo 9)
4. A música desperta algum sentimento? Estes sentimentos são sempre bons?
• Estes dois personagens fizeram o que Deus não pediu, chegaram com fogo estranho.

5. Como a maioria das pessoas sentem-se em relação à música?
6. O que acontece se no serviço a Deus não somos guiados por fé? (Rm 14.23)
7. Medite: “Adicione qualquer coisa à verdade e, no fundo, você estará subtraindo algo dela”

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

A. Davi introduziu instrumentos no Velho Testamento porque ele era músico. Não encontramos
apoio para o uso de instrumentos no Novo Testamento. No Velho Testamento encontramos refer-
ências, mas o Novo Testamento Cala-se. Não é uma questão de escolha usar ou não.
B. A música começou vocal, Deus permitiu a música instrumental.
C. A vontade de Deus no Novo Testamento, é que usemos a nossa voz para louvar.
D. A igreja, os discípulos, Cristo e a cruz pertencem ao Novo Testamento. Estamos de baixo da
lei de Cristo e não da lei de Moisés.
E. Não devemos ultrapassar o que está escrito no Novo Testamento (1º Pe 4:11).
F. Não Encontramos no Novo Testamento que não se deve passar geléia no pão da Ceia, porém
sabemos que é errado. Se a Palavra não apoia, não fazemos.

A Música de Adoração no Novo Testamento.

Versões da Bíblia Romanos 15.9 1 Corintios 14.15 Efésios 5.19 T i a g o 5 . 1 3

João Ferreira (RA) Cantar Cantar (2 vezes) Cantar Cantar
João Ferreira (CR) Cantar Cantar (2 vezes) Cantar Cantar
O Mais Importante… (BV) Cantar Cantar (2 vezes) Cantar Cantar
Nova Ver. Internacional Cantar Cantar (2 vezes) Cantar Cantar
João F. A. (EC) Cantar Cantar (2 vezes) Cantar Cantar
Tradução  L.H. Cantar Cantar (2 vezes) Cantar Cantar

Versões da Bíblia em
Português. (RA)Revista e Attualizada

(CR) Corrigida e Revista
(EC)Edição Conteemporânea
(LH)Linguagem de(LH)Linguagem de Hoje
(BV) Bíblia Viva.
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ORAÇÃO

I. O QUE É ORAÇÃO?_____________________________________________________

A. Mateus 6:9 - Uma conversa com Deus.
B. 1 Crônicas 16:10 - Buscar a Deus.

II. COMO ORAR?________________________________________________________

A. Mateus 6:5-8 - Jesus Ensina o Comportamento da Oração.
1. Não como os hipócritas (v. 5).
2. Entra no teu quarto (v. 6).
3. Não useis de vãs repetições (v. 7).
4. Não imitar os maus exemplos (v. 8; veja Lucas 18:9-14).

B. Tiago 1:5-8 - Com Fé.
1. Sem fé é impossível agradar a Deus (Hb 11:6).
2. Tudo é possível ao que crê (Mt 21.21,22; Mc 11:22-24).

C. Marcos 11:25-26 - Com Atitude de Perdão.
1. A oração é poderosa para perdoar pecados (Tiago 5.15,16; 1º João 5.16).
2. O perdão esperamos de Deus, mas precisamos estar prontos a dar (Mt 6.12-15).

D. Lucas 18:1-8 - Com Perseverança. (Lc 11.1-13)
1. Foi uma das primeiras práticas aprendidas dos discípulos (Atos 1.41; 2.41,42).
2. Jesus era perseverante em suas orações (Mt 26.43,44; Mc 1.35-37).
3. Deus ouve a quem é perseverante (Atos 10.1,2,34,35).
4. Uma das mais importantes dicas sobre a oração (1º Ts 5.17; Rm 12.12).
5. Um grande exemplo de oração perseverante (Tg 5.17-18).

E. 1º Coríntios 14:14,15 - Orar Com o Espírito e Com a Mente.
1. A armadura de Deus tem uma atitude de oração (Ef 6.17,18).
2. Para ter edificação na fé precisamos orar no Espírito (Jd 20).
3. Para se encher do Espírito (Ef 5.18,20).
4. O Espírito intercede por nós (Rm 8.26).

F. Mateus 6:9-15 - Um Exemplo de Oração.
1. Nesta oração Jesus ensinou como orar, não é prá ser repetida sem sentido (Mt 6.7).
2. Existem muitos outros exemplos de oração verifique este e outros para 'copiar'.

G. 1º João 5:14,15 - Conforme a Vontade de Deus.
1. Jesus orou pedindo a vontade de Deus (Mt 26.39).
2. Paulo orou e acatou a vontade de Deus (2º Coríntios 12.7-10).

H. João 14:13,14 - Em Nome de Jesus.

III. POR QUE ORAR?_____________________________________________________

A. Atos 12:1-8 - Para Receber Livramento.
B. Filipenses 4:6 - Para Deus ‘Conhecer’ as Nossas Necessidades.

• Deus já sabe de tudo que precisamos, porém Ele quer ser convidado com nossa humildade.
C. Colossenses 4:2-4 - Para a Ser Aberta a Porta à Pregação (Mt 9:36-38).

• Quando uma pessoa acha que não tem dom para pregar para faz sua parte orando .
D. 1 Timóteo 2:1,2 - Para Que Nossa Vida na Terra Seja Tranquila, Mansa….
E. Tiago 5:13-16 - Para Receber Cura de Deus.

• Deus faz milagres hoje em dia, talvez nós é que andamos sem fé e oração.
F. Mateus 26:41 - Para Não Entrar em Tentação.

• Talvez foi por este motivo que Pedro negou a Jesus, ele não orou quando devia.
G. Atos 4:23-31 - Para Que Deus Nos Dê Intrepidez Para Pregar.

• Aqueles que pregam a palavra precisam de coragem e intrepidez.
H. Efésios 5:18-21 - Para Se Encher do Espírito.

IV. POR QUE ALGUMAS ORAÇÕES NÃO SÃO RESPONDIDAS?______________________

A. Tiago 1:5-8 - Falta de Fé.
B. Tiago 4:2-3 - Os Pedidos Têm Origem Pecaminosa.

• Deus conhece o nosso coração, se pedimos com vaidade Ele não nos ouve (Sl 66.18).
C. Isaías 59:1,2 - Por causa do pecado Deus Pode Não nos Ouvir.
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D. Romanos 8.28 - Deus 'Não Responde' Algumas Orações, Ele Conhece as Necessidades (2º
Coríntios 12:7-10).

V. A ORAÇÃO QUE FUNCIONA.______________________________________________

A. Salmos 37:4 - Agradando-se do Senhor.
1. Procurar a vontade de Deus é imprescindível para o funcionamento da oração.
2. Deus sempre ouvia a Jesus (João 11.41,42).

B. 1º João 3.21,22 - Guardar os seus mandamento para uma oração funcional.
C. Mateus 18:19,20 - Orar sozinho pode ser um empecilho.

1. Várias vezes a Palavra nos ensina a orar uns pelos outros.
2. Precisamos confessar aos outros (Tg 5.16).
3. Não podemos esquecer dos outros na oração (1º Tm 2.1).

D. Precisamos Dar Graças Por Tudo.
Todas as coisas são boas para nós, precisamos reconhecê-las (Rm 8.28).

E. Efésios 3:20,21 - Precisamos nos Humilhar Para Aquele Que é Poderoso.
1. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos.
2. Este poder opera em nós, através da oração temos da parte de Deus esta confiança.
3. Note: Este trecho é uma oração.

F. 1 João 5:13-15 - Com confiança. A confiança vem do conhecimento da vontade Dele.

VI. JEJUM E ORAÇÃO.____________________________________________________

A. O Que é Jejum?
1. Um compromisso voluntário.
• Um treinamento para o corpo viver sem o mais importante para viver. Também para viver
sem o que atrapalha chegar até Deus: coisas materiais e o pecado.
• Nota-se que era um costume sempre em tempos de necessidade.

2. Deve ter bom propósito (Is 58.3-10).
B. Salmos 109:24-26 - Um sacrifício pessoal.

1. Jesus jejuou enquanto estava no deserto (Mt 4.1-11).
2. Qual Atitude ao Jejuar? (Mt 6.16-18)
3. Jejum e Oração (Mc 9.28,29; Atos 13.2,3; 2º Coríntios 6.4,5)

• Geralmente o Jejum está acompanhado de oração, tem uma íntima relação.

VII. DICAS PARA UMA ORAÇÃO EFICAZ.______________________________________

A. Faça Uma Lista.
• Geralmente nos perdemos quando não temos um guia, no caso da oração é o mesmo.
• Faça uma lista de pessoas: Família, amigos, vizinhos, autoridades, governantes.
• Faça uma lista de planos pessoais. Faça uma lista para o crescimento da igreja.
• Ore por aqueles para quem você pretende falar de Cristo.
• Ore pelos trabalhos da congregação e especialmente pelos que estão à frente do trabalho.

B. Tenha Um Tempo Para Se Preparar Antes da Oração.
• Leia as passagens que falam sobre oração.
• Dê tempo para a sua fé 'ativar'.
• Relembre as promessas e acontecimentos provenientes da oração.

C. Vá Para o Seu Quarto e Concentre-se
• Siga o que Jesus ensina em Mateus 6.5-8.

D. Peça Ajuda na Oração Para Irmãos que Você Confia.
• Lembre-se de Tiago 5.16.

E. Forme ou Participe de Um Grupo de Oração.
• Lembre-se de Mateus 18.19,20.

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

A. Só se descobre o poder da oração na prática.
B. Se Jesus, que era o Filho de Deus, orava e Jejuava, por que nós não?
C. A oração precisa de perseverança.
D. Deus sempre responde nossas orações.

• “Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus…” (Rm 8:28a).
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A CEIA DO SENHOR

I. ORIGEM DA CEIA______________________________________________________

A. Ceia: Bênção e Maldição
• A Ceia vem de uma bênção ou maldição. Bênção para o povo de Deus, maldição para os
Egípcios. A origem da 1º ceia deu-se na comemoração da Páscoa. - Êxodo 12:1-28

B. Êxodo 12:2 - A Ceia da Páscoa é Liberdade da Escravidão. A 10ª praga no Egito.
C. Jesus instituiu a Ceia na Páscoa

• A Ceia é a Morte do Cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus (João 1:29, 36)
• A nossa páscoa é a Ceia do Senhor - Mateus 26.26-29
• É o corpo e o Sangue do Cordeiro que marca nossas vidas.

II. NOMES BÍBLICOS PARA ESTE ATO________________________________________

A. 1º Coríntios 11:20,23 - Por que é chamado de Ceia?
B. 1º Coríntios 11:20; Mateus 26:26-30 - Que Ceia é esta?
C. 1º Coríntios 10:16 - Por que chamar de comunhão?
D. Atos 2:42; 20:7 - Por que podemos chamar de “partir o pão”?

• Partir o pão virou uma marca pessoal de Jesus (Lc  24.13-35).
E. 2º Tm 1.13; Tito 2.1,7,8 - Por que não chamar de “Eucaristia” ou “Sacramento”? (1º Pe
4:11)

III. É UMA INSTITUIÇÃO DIVINA___________________________________________

A. Mateus 26:26-29 - Quem instituiu a Ceia?
• Jesus pessoalmente instituiu para sua memória.

B. 1º Coríntios 11:23 - De quem Paulo recebeu seu ensinamento sobre isso?
• Também praticamos a ceia todos os domingos em memória de Cristo

C. 1º Coríntios 11:18,22 - Onde devemos observar o ato da ceia? (Lc 22.29,30).
D. Mateus 26:29 - Você já está no reino? Então participe. Se não está não participe.

IV. OS ELEMENTOS DA CEIA_______________________________________________

A. Mateus 26:26 - O que Jesus abençoou quando ele instituiu a ceia? (Mc 14.22)
1. O que ele fez abençoando o pão? (Lc 22.19; 1º Coríntios 11:23,24)
2. Que tipo de pão era este? (1º Coríntios 5.8)
3. De que Paulo chamou e o que simbolizava? (1º Coríntios 11:24)

B. Mateus 26:27-29 - O Segundo elemento.
• Qual o significado do “fruto da videira”? (1º Coríntios 11:25)

V. QUANDO OBSERVAR A CEIA?_____________________________________________

A. 1º Coríntios 11:26 - Qual a afirmação geral de Paulo? (1º Coríntios 11:26)
B. Atos 2:42 - Qual era a regularidade da ceia na igreja do primeiro século?
C. Atos 20:7 - Quando os discípulos reuniam-se com o fim de partir o pão?
D. Hebreus 10:24,25 - Como os discípulos Hebreus foram exortados?

1. Era necessário dizer: “Todo primeiro dia da semana”? A lei dizia “todo sábado”? (Ex 20.8)
2. Onde, na Bíblia, está autorizado cada mês, quinzena, semana, ou observância anual?

VI. QUEM DEVE PARTICIPAR?______________________________________________

A. Mateus 26:27 - Quando a ceia foi instituida, quem foram os participantes?
B. Atos 2:41,42 - Quantos membros da primeira igreja participou da ceia?
C. 1º Coríntios 11:28 - O que cada indivíduo deve fazer?
D. 1º Coríntios 10:17; 12:20 - Quantos são representados por um corpo?
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VII. COMO E POR QUE OBSERVAR A CEIA DO SENHOR?__________________________

A. Mateus 26:26 - Antes de distribuir o pão o que fez Jesus?
B. Lucas 22:19 - O que ele fez “abençoando”?

• Antes de dar o cálice aos discípulos, o que ele fez? (Mt 26.27)
C. 1º Coríntios 11: 26, 27 - Em memória de quem devemos comer e beber?
D. 1º Coríntios 10:16 - Ao repartir a ceia, com o que estamos tendo comunhão?
E. 1º Coríntios 11:26 - O que anunciamos quando observamos esta instituição?
F. 1º Coríntios 11:28 - O que cada um deve fazer antes de participar da ceia?
G. 1º Coríntios 11:27 - Como cada um deve ter comunhão com o Senhor?

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

A. Pense no sacrifício de Jesus quando estiver participando da ceia. O motivo principal é anunciar
a sua morte até que ele venha. A ceia é uma forma de evangelismo. Convide as pessoas para
que elas presenciem você anunciando a sua vinda.

B. A ceia é a comemoração da saída do pecado. O cordeiro, Jesus Cristo, deu seu sangue para te
libertar. A ceia é uma bênção para os participantes mas uma maldição para os que ficam de fora.

C. Examine a sua consciência para participar da ceia. Analise se você está entendendo o que
está fazendo. Peça perdão por seus pecados antes de participar.

D. O que estamos dizendo quando faltamos ao culto e não participamos da ceia do Senhor?
Lembre-se daqueles que não participaram da Páscoa no Egito. (Leia Hb 10.26-31)

E. Quando você vai praticar a Ceia do Senhor?

F. O que acontece quando você falta ao culto e não participa da ceia?

G. Faça um compromisso pessoal com Deus de não faltar mais aos cultos em memória de Jesus.

H. Reuna-se com os irmãos e anuncie a morte de Jesus até que ele volte.

I. O que você aprendeu nesta aula, é bíblico ou não?

!sim !não
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A COLETA

“E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor,
depois a nós, pela vontade de Deus” (2º Coríntios 8.5)

I. DÍZIMO: UMA ORIGEM DA OFERTA A DEUS.__________________________________

A. Gênesis 14:18-24 - O Dízimo de Abrão.
1. Aparentemente era um costume.
2. Foi voluntário da parte de Abrão, Melquesideque não pediu

• Não era uma lei desde que Abrão viveu 400 anos antes da lei de Moisés
3. Foi dado por reconhecimento da parte de Abrão (14.22)
4. Foi um tributo de gratidão (14.20)
5. Foi um ato de adoração entregue a um sacerdote de Deus.
6. Deus abençoou Abrão por toda sua vida.

B. A Promessa de Dízimo de Jacó. (Gn 28.18-22)
1. Foi um ato de louvor.
2. Foi depois de uma experiência espiritual.
• A experiência espiritual mexe com toda a vida de uma pessoa, inclusive com o bolso.
3. Deus abençoa a Jacó (Gn 30.37-43)

C. O Dízimo e a Lei “Velho Testamento”.
1. Levítico 27.30-32 - O Dízimo foi uma parte separada e santificada ao Senhor.
2. Números 18.20-32 - A finalidade do Dízimo: Sustento dos sacerdotes levitas.

• Os levitas eram a tribo que não havia herdado nada na terra prometida. Eles cuidavam da adoração.
3. Deuteronômio 14.22-29 - Dízimo para benevolência.

D. O Dízimo e a História.
1. Havia ocasiões de abundância de ofertas e dízimos (2 Crônicas 31.2-6).
2. Haviam ocasiões em que pedia-se a fidelidade na contribuição (Malaquias 3.7-12).

II. O DÍZIMO x O NOVO TESTAMENTO._______________________________________

A. Gálatas 3:23-25 - A Relação Entre o Velho e o Novo Testamentos.
B. Gálatas 5.1-4 - Não podemos obedecer ao Velho Testamento

1. Continuemos firmes em Cristo que nos libertou da Lei (v. 1).
2. É uma escolha entre Cristo e a Lei (v. 2).
3. Quem faz uma só coisa da lei se desliga de Cristo (v. 2).
4. Está obrigado a guardar toda lei se fizer só uma coisa dela (v.3). Impossível (Tg 2.10-13)!
5. Se desliga de Cristo quem pratica o dízimo tentando justificar sua contribuição a Deus (v. 4).
6. Quem obedece a uma só coisa, como os Gálatas, cai da graça, isto é, perde a salvação (v. 4).

C. 1º Coríntios 10:1-10 - O Velho Testamento Hoje Nos Serve Como Exemplos, ensino e advertência.
1. Exemplo de que devemos contribuir com fidelidade confiando em Deus (Ml 3:10).
2. Exemplo de que Deus abençoa quem contribui.

D. Romanos 10:4 - O Fim do Velho Testamento “Lei” é Cristo Que Nos Justifica.
E. O Fim do Dízimo é Jesus Cristo. Seguimos a Ele e suas Palavras no Novo Testamento.

III. POR QUE DEVEMOS CONTRIBUIR?_______________________________________

A. Tiago 1:17 - De Onde Vêem Todas as Coisas?
B. 1º Coríntios 4:1,2; 1º Pe 4.10 - O Que é Cada Discípulo e o Que é Esperado Dele?
C. 2º Coríntios 8:12-15 - Para que Haja Igualdade.
D. 2º Coríntios 8:4 - Porque Estamos Participando de Uma Graça.
E. 1 Crônicas 29:11,12 - A Quem Pertencem Todas as Coisas?

IV. QUEM DEVE CONTRIBUIR?______________________________________________

A. 1º Coríntios 16:2 - Quem Paulo Ensinou Contribuir?
• Qual o significado da expressão “cada um”? Quem deve dar?
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B. 1º Coríntios 11:23-26 - Uma pessoa que não é batizada deve participar da ceia?
• Por que deveríamos deixar que alguém que não obedece a Cristo participe da graça de contribuir?

V. COMO TODOS DEVEM PARTICIPAR DA CONTRIBUIÇÃO?________________________

A. 1º Coríntios 16:2 - O Que Marca o Limite da Contribuição Individual?
B. Atos 11:29 - Como a Igreja em Antioquia Contribuía Para Ajudar os da Judéia?
C. 2º Coríntios 8:12 - Como Deus Aceita a Contribuição?
D. 2º Coríntios 9:6,7 - Como Deve e Não Deve Ser Feita a Contribuição?

VI. QUANDO DEVE SER FEITA A CONTRIBUIÇÃO?_______________________________

A. 1º Coríntios 16:2 - Quando Paulo Disse Para Cada Um Contribuir?
B. Há alguma passagem na Bíblia que instruí ou permite a coleta em outros dias da semana?

VII. A ESFERA DA CONTRIBUIÇÃO.__________________________________________

A. Atos 2:44,45; 4:34,35 - Quem deve Receber a Contribuição e Quando?
B. Filipenses 1:1;4.14-16 - Quem a Igreja de Filipos Sustentava?
C. 1º Coríntios 9:14; 1º Tm 5:18 - Quem Deve Ser Sustentado Pela Igreja?
E. Lucas 6:30; Gl 6:10 - Como Devemos Encarar os Necessitados Fora da Igreja?

VIII. AS BÊNÇÃOS DA LIBERALIDADE._______________________________________

A. O Princípio a Ser Seguido.
1. “…Mais bem aventurado é dar que receber.” (Atos 20:35).
2. A oferta da viúva pobre (Mc 12:41-44).
3. “…dai a Deus o que é de Deus…” (Mt 22:15-22).
4. Um princípio lógico (2º Coríntios 9:6,7).
5. Base de amor (1º João 3:18-24).
6. Decore Lucas 6:38

B. Mateus 6:20,21; 1º Tm 6:17-19 - Como Os Tesouros São Depositados No Céu?
C. 2º Coríntios 9:6,8,9; Gl 6:7,8 - Como é Abençoada a Contribuição Com Liberalidade?

IX. COISAS A CONSIDERAR._______________________________________________

A. Que família pode prosperar sem nenhum dinheiro?
B. O que Deus nos promete quando somos fiéis na oferta? (2º Coríntios 9.6,7)

1. Riqueza? 2. Ganhar na loteria? 3. Abundância? 4. Não trabalhar mais? 5. Mais dinheiro?
C. Qual deve ser o nosso pensamento quando contribuímos?
D. Gênesis 28.18-22; Fp 4.10-13 - O que devemos esperar de Deus quando contribuímos?
E. 1º Timóteo 6.3-10,17-19 -Qual deve ser a nossa relação com o dinheiro?
F. Como devemos encarar doutrinas que ensinam a prosperidade? Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer
o seu coração (2 Co 8:1-5; 9:,7).
G. Mateus 25:21-30; 1º Coríntios 16:2 - Quanto devemos contribuir quando ganharmos melhor? 
I. 2º Coríntios 8:1-5; 9.6,7 - Na Lei de Moisés (VT) as Pessoas eram escravas e precisavam contribuir
10% de tudo quanto ganhavam, agora Cristo nos libertou da escravidão da Lei, quanto devemos contribuir
hoje em dia? Lembre-se: Ele quer 100% ou nada.
J. Malaquias 3:7-12 e 2º Coríntios 9:6,7 - Revelam o desafio como um princípio.
L. 1 Tm 5:8 - Contribuição é só ofertar na igreja? Sustentar a família também é contribuição e evangelismo.

CONCLUSÃO.___________________________________________________________

A. Quanto você contribui com a congregação? Seja próspero para a contribuição.
B. Qual a medida mínima com qual você deve contribuir? Quão próspero você considera-se?
C. Quanto você ganha por mês? Você tem sido fiel neste ‘pouco’?
D. Segundo a sua contribuição, quanto você é abençoado por Deus?

• Lembre-se: O princípio divino é o mesmo: bênção para aquele que contribuir liberalmente.
• Lembre-se: A coleta não é um investimento material e nem uma barganha com Deus.

E. A contribuição é um bem que fazemos a nós mesmos…
F. Lembre-se que Jesus quer 100% da sua vida, não 10%. Oferta não é só o que damos na igreja.
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A PREGAÇÃO DA PALAVRA

"Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a
longanimidade e doutrina." (2 Timóteo 4:2) Pregar a Palavra é um mandamento. Obedecendo a
este mandamento é que temos em nossos cultos a pregação.

I. PREGAÇÃO DA PALAVRA_________________________________________________

A. Atos 20:7: 1º Timóteo 4:6,11 - É Bíblico.
B. Efésios 4:11-16 - É necessária (2º Tm 4:3-5).

II. O PREGADOR DA PALAVRA______________________________________________

A. 2º Timóteo 2:14-15 - Deve conhecer a Palavra.
B. 1 Timóteo 4:13 - Deve ser um leitor da Palavra.
C. 1º Timóteo 4:15 - Deve estudar a Palavra.
D. 1º Coríntios 9:27; 1º Timóteo 4:16 - Deve pregar a si mesmo primeiro.
E. 1º Timóteo 4:12 - Deve ser exemplo na palavra, procedimento, no amor, na fé e na pureza.

III. O ASSUNTO DA PREGAÇÃO_____________________________________________

A. Mateus 28:18-19 - O Evangelho.
B. 1º Coríntios 1:22-24 - Jesus Cristo.

IV. FUNÇÃO DA PREGAÇÃO________________________________________________

A. Corrigir
1. Hebreus 12:4-13 - Deus nos corrige porque nos ama (Ap 3:19).
2. 2 Timóteo 4:2 - Pela Palavra, na pregação, devemos corrigir também.

B. Repreender
Pela pregação da palavra, precisamos corrigir as faltas e os pecados.

1. Tito 2:15 - Com autoridade
2. 2 Timóteo 4:2 - Com longanimidade (paciência)

C. Exortar
A palavra exortar muitas vezes tem sido mal entendida e as pessoas usam-na para dar bron-

cas e não edificar. O significado desta palavra é: ajudar, animar, servir de apoio, consolar.
1. Atos 4:36-37; 9:26-27 - Barnabé (o filho da exortação) exortou os irmãos e a Paulo.
2. Romanos 12:8 - A exortação deve ser feita com dedicação, assim como a pregação.
3. 1º Timóteo 4:13 - Pela leitura e exposição pública da Palavra devemos exortar.
4. Tito 1:9 - Apegados à Palavra podemos exortar com poder na pregação.

D. Ensinar
A pregação é um momento para compartilhar conhecimento para o crescimento dos mem-

bros do corpo de Cristo (edificação).
1. Mateus 28:18-19 - Na pregação temos a oportunidade de ensinar as ordens de Jesus.
2. 2º Pedro 3:18 - Precisamo crescer na graça e conhecimento de Cristo.
3. Oséias 4:6 - Sem conhecimento o povo é destruído e a culpa é do pregador (sacerdote).
4. Romanos 10:1,2 - Sem entendimento nos enganamos mesmo sendo zelosos por Deus.

E. Doutrinar
1. 1º Timóteo 4:16 - Devemos ter uma doutrina pura na pregação para salvar.
2. Marcos 1:22 - A doutrina verdadeira deve ser pregada com autoridade de Jesus.
3. João 7:17-18 - Para fazer a vontade de Deus precisamos conhecer a doutrina.

F. Romanos 10:17 - Criar fé

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

Todos devemos ouvir com atenção a pregação da Palavra e não sermos tardios em ouvir (Hb
5:11-6:2). Devemos crer que é Deus falando através do pregador, mas ao mesmo tempo deve-
mos julgar biblicamene o que ouvimos (Lembre-se de João 7:17-18). Por isso, abra a sua Bíblia
e acompanhe a mensagem com atenção. Corremos perigo em deixar de ouvir a pregação (Mc
12:27).
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COMUNHÃO

I. AMOR & UNIÃO________________________________________________________

A. Jesus e Deus dão Um Exemplo Como Deve Ser o Relacionamento.
1. Conhecendo a Jesus conhecemos o seu pai (Jo 8.19).
2. Jesus e o Pai são um, e fazem as mesmas obras (Jo 10.30,37,38).
3. Para chegar até Deus precisamos de Jesus (Jo 14.6-10).

B. Todos os Discípulos Devem Estar Ligados a Cristo.
1. Todos nós somos ramos numa videira (Jo 15.1-11).
2. Todos os Discípulos fazem parte de um mesmo corpo e alma, o de Cristo (1º Coríntios
12.13,14).
3. Desunião é incompatível com este tipo de vida em Cristo.
4. A oração de Jesus pede por união entre os seus discípulos (Jo 17.14-21).

II. SOMOS CORPO DE CRISTO______________________________________________

A. 1º Coríntios 12:12-17 - Cristo - Um Corpo. Corpo - Muitos Membros.
• Individualmente, somos membros do corpo de Cristo.

B. Colossenses 1:18 - Cristo é quem Comanda o Corpo.
• Não é possível ter Cristo sem a igreja nem a igreja sem Cristo.

D. Efésios 3:21 - O Corpo de Cristo Tem um Propósito.
• Ele deve ter a Glória na igreja.

E. Efésios 4:11-16 - Cristo Coordenou o Corpo Concedendo Dons Para o Crescimento.
• Cada membro pode e deve ter sua função no corpo de Cristo.

III. O CORPO DE CRISTO EM AÇÃO__________________________________________

A. Atos 2:41-47 - Os Primeiros Discípulos e Suas Ações.
1. Os Discípulos eram conhecidos pela sua conversão, mudança de vida.
2. Eram conhecidos por sua perseverança.
3. Eram conhecidos por seu modo de vida para com o próximo.

B. 1º João 1:5-2.1 - A Comunhão é Maneira de Estarmos Unidos e Puros.
1. Deus é luz (v. 5,6).
2. Andar com Deus na luz é ter comunhão com os irmãos (v. 7).
3. Por causa dos pecados precisamos desta comunhão (v. 8).
4. Conseguimos o perdão e purificação quando contamos com Deus (v. 9).
5. Não devemos mas se pecarmos Jesus nos defende (2.1).

C. A Atitude Contínua Mostra que Somos os Verdadeiros Discípulos
(At 20:7; 1º Coríntios 16:1,2; 1º Tm 3:14,15).

IV. MINHA FUNÇÃO NO CORPO DE CRISTO____________________________________

A. Um Exemplo a Seguir: Jesus Cristo.
1. Precisamos buscar a servidão como nosso Mestre (Mt 20.20-28).
2. Precisamos criar o mesmo sentimento que teve Jesus (Fp 2.5-11).

B. A Função Dentro do Corpo.
1. Todos somos especiais, com um propósito específico (1º Pe 2.9,10).
2. Somos livres mas não devemos nos tornar libertinos (Gl 5.13; 1º Coríntios 10.23; 1º Pe
2.16).
3. Todos devemos produzir o fruto que agrada a Deus (Gl 5.22-26).
4. Mateus 23.10-12.

C. Sua Função Desenvolve Os Propósitos do Corpo de Cristo.
D. Seus Talentos Devem Multiplicar e Permanecer.

1. Cada um deve ser humilde em sua função no corpo de Cristo (Rm 12.3-8).
2. Devemos desenvolver nossos talentos, pois nos será cobrado (Mt 25.14-30).
• Só nos será confiado mais se formos fiéis no que temos hoje.

3. Estamos ligados em Jesus para que os nossos frutos permaneçam (Jo 15.1-11).
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V. RESOLVENDO CONFLITOS NO CORPO DE CRISTO.____________________________

A. Os Discípulos Mesmo Convivendo Com Jesus Tiveram Conflitos.
1. Dez Contra dois (Mateus 20:20-28).
2. Jesus veio dividir em muitos casos (Mt 10:35-45).

B. A Igreja Teve Conflitos no Começo.
1. Existiu mentira no corpo de Cristo (Atos 5:1-10).
2. Existiu reclamação de partidarismo (Atos 6:1).
3. Houve disputas e divisões no corpo de Cristo (1º Coríntios 1:10-13).
4. ‘Lideres’ foram corrigidos publicamente por mal comportamento (Gl 2:11-21).

C. Cristo Ensina Como Resolver Problemas no Seu Corpo.
1. Antes de chegar a hora de adoração (Mt 5:21-26).
2. Passos: Como resolver um problema (Mt 18:15-20).
3. Jesus ensinou que não devemos tirar conclusões precipitadas (Mt 7:1-5; Lc 7:24).

D. “Dê o Braço a Torcer”
1. 1º Coríntios 6:1-11 - Peça ajuda dos sábios da igreja ou assuma o dano.
2. 1º Pedro 2:18-25; 3:13-18 - Deus se agrada se sofremos pela justiça, pelo o que é
certo.

VI. COMO PREVENIR PROBLEMAS NA IGREJA_________________________________

A. Nosso Amor Deve Ser Incondicional.
1. O discípulo verdadeiro é conhecido pelo amor (João 13:34,35).
2. Não devemos amar somente de palavra mas com ação (1º João 3:11-18).

B. Devemos Nos Aceitar.
1. Em Cristo não existe separação étnica (1º Coríntios 12:13).
2. Devemos acatar aos ‘fracos’ na fé e suas opiniões (Rm 14.1-12).
• Não devemos discutir opiniões (v. 1).
• Nenhum deve desprezar o outro (v. 3,10).
• Não devemos julgar (v. 4,10).
• Tudo o que fazemos deve ser para o Senhor (v. 5-8).
• Jesus morreu e ressurgiu para ser Senhor de todos (v. 9).
• Todos vamos prestar contas ao Senhor (v. 11,12).

3. A Liberdade que Temos no Senhor (Rm 14:13-23).
• Devemos ter um propósito na vida (v. 13).
• Nossas ‘opiniões’ não devem ter a prioridade (v. 15-18).
• O que seguimos e é melhor fazer (v. 19-21).
• A fé que temos em Deus deve ser limitada a nós se ofende ao próximo (v. 22).
• Não devemos ter dúvidas mas sim fé (v. 23).

C. O Que Devem Fazer Os ‘Fortes’ (Rm 15:1-3).
1. Suportar as debilidades dos ‘fracos’ (v. 1).
2. Devemos agradar o próximo no que for bom para edificação (v. 2).
3. Devemos imitar o exemplo de Jesus (v. 3).
4. Devemos buscar o interesse do próximo (1º Coríntios 10:33; 11:1).

CONCLUSÃO:___________________________________________________________

A. A Harmonia com amor é imprescindível no corpo de Cristo.
B. É impossível não se dar bem com uma parte do meu corpo.

• Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, desunião causará divisão, multilamento.
C. Todos precisamos procurar nossas funções dentro do corpo para melhor servir aos outros.
D. Devemos ser conhecidos pelo amor uns aos outros.
E. Sabemos que nem tudo é perfeito por causa dos nossos próprios erros. Então, quando tiver
problemas com um irmão, siga as instruções bíblicas e olhe firmemente para Cristo e não para
os problemas ou para uma pessoa.
F. Sua principal função no corpo é servir.

• “Um membro que não serve, não serve.”
G. Fique mais um pouco para conversar depois do culto, estimule-se ao amor e às boas obras.
Se você não conversar com os irmãos, como vai saber das necessidades? (Hb 10:24)
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A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA OBRA DE DEUS
Esboço Baseado no estudo escrito por Gary Fisher

Uma pá é uma invenção bem útil, mas faz um péssimo serviço cortando uma árvore. Isto é porque a
pá nunca foi projetada para cortar árvores. Foi planejada para cavar, e nesse papel ela é útil. Todos reco-
nhecem a necessidade de usar as máquinas da maneira que seus inventores pretendiam.

Deus criou a humanidade, e funcionamos melhor quando cumprimos os propósitos para os quais Ele
nos criou. Deus criou o homem e a mulher separadamente e planejou papéis especiais para cada um. Assim
como uma pá não corta bem também não podemos nos sair bem quando tentamos cumprir um papel para o
qual Deus não nos criou. Assim como uma pá é muito útil para o seu propósito, tanto os homens como as
mulheres podem servir e glorificar Deus em seus campos de ação dados por Deus.

I. LIMITAÇÕES ÀS MULHERES.______________________________________________

A. No Lar.
1. Ef 5.22,24; Cl 3.18; Tt 2.3-5; 1º Pe 3.1- “Esposas, sede submissas ao próprio marido, como con-
vém  no Senhor”; “sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada” e “Mulheres,
sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido”.

• As instruções Bíblicas são claras. As mulheres devem submeter-se aos seus maridos.
2. Ef 5.22-25 - Esta submissão não indica inferioridade.

• A submissão deve ser ao amor do marido. Mesmo Jesus se submeteu ao Pai, entretanto ambos, Pai
e Filho, participam igualmente da natureza divina. Do mesmo modo, esposa e marido têm igual valor
como pessoas, mas Deus ordenou que o marido guie a família.

5. Atos 5.29 - As esposas deverão obedecer a vontade de seus maridos em tudo, exceto quando essa
vontade vai contra a Palavra de Deus.

B. Nas Igrejas
1. 1ºCo 14.33-35 -

“Como EM TODAS AS IGREJAS DOS SANTOS, conservem-se as mulheres caladas, porque não lhes
é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem
aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seu próprio marido, porque para a mulher é ver-
gonhoso falar na igreja”.

2. A Passagem no Seu Contexto.
• O tipo de fala que é mencionado neste contexto é dirigir-se a toda a congregação, tal como seria
feito por alguém que estivesse dirigindo alguma parte do culto. Paulo não se refere ao cantar junto
com toda a igreja.
• Ele também não se refere a uma situação de estudo da Bíblia, do qual participe, talvez, somente
uma certa parte da igreja (note 1º Coríntios 14.23). Mas no culto da congregação, as mulheres não
devem falar dirigindo-se ao grupo, nem mesmo para fazer uma pergunta. Mulheres que pregam ou
dão testemunho nos cultos de adoração das igrejas simplesmente desobedecem este mandamento
de Deus e devem notar os versículos que se seguem a este mandamento: “Se alguém se considera
profeta ou espiritual reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E, se alguém ignorar
será ignorado” (1º Coríntios 14.37,38).

C. Em Geral
1. 1º Coríntios 11:3; 1º Tm 2.11-12

• A mulher não deve tomar uma posição de liderança sobre os homens, no lar, na igreja, e nem na
sociedade em geral. A mulher não pode se tornar pastora de uma igreja, ou ensinar uma aula con-
tendo homens.
• Alguns tentam limitar estes trechos à cultura do primeiro século. Mas note cuidadosamente que no
contexto de 1º Timóteo 2, as razões que Paulo oferece para seu ensinamento não estão limitados à
uma cultura: “Porque, primeiro, foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher,
sendo enganada, caiu em transgressão” (1º Tm 2.13-14).
• Paulo baseia seu ensinamento na ordem da criação; o fato que Deus criou primeiro o homem
mostra sua intenção de que o homem deve ser o guia. Ele também mostra as consequências quando
a mulher tomou a direção e o homem a seguiu. Eva foi enganada pelo que o tentador disse, isto é,
creu na sua mentira. Adão não foi enganado; ele comeu o fruto mesmo sabendo que estava errado.
Ele seguiu a orientação da sua esposa. Tanto a criação como a queda ensinam que a vontade de
Deus é que os homens tenham autoridade. Claramente, Deus não quer que mulheres dirijam igrejas!

3. Opinião Versus Obediência à Palavra.
• Objeção mais comuns a estes textos é que Deus deu à mulher talentos que deveriam ser usados
em seu serviço. Isso é verdade, porém esses talentos deverão ser usados de uma maneira aprovada
por Deus. Nunca é certo violar as Escrituras. Deus, certamente, deu às mulheres talentos e as mu-
lheres servem a um papel igualmente útil na obra do Senhor, como o fazem os homens. A pá e o
machado são ambos úteis, eles simplesmente cumprem funções diferentes.
• Alguns acham que se obedecer o que diz a Bíblia estará desvalorizando a mulher. Desvalorizar a
mulher é deixá-la perder a salvação desobedecendo a Palavra de Deus; desvalorizar é as expor não
protege-las pela vontade de Deus. A mulher tem muito valor no plano de Deus.
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II. O TRABALHO DAS MULHERES._________________________________________

A. No Evangelho - (Lucas 2.36-38)
Há muitas maneiras nas quais mulheres podem servir no evangelho. Lucas  menciona como Ana orava
continuamente. Nenhuma responsabilidade maior do que a oração existe e as mulheres têm direito
igual ao dos homens de se aproximarem do trono de Deus em oração.

B. As mulheres Podem Ensinar.
1. Tt 2.3-5 - Enquanto não podem ter autoridade sobre os homens, a mulher pode e deve ensinar ou-
tras mulheres e crianças.
2. Atos 2.17,18; 21.9 - Se ela tem um espírito humilde, pode também ajudar os homens a entender
melhor as Escrituras (Atos 18.24-26).

• No primeiro século, as mulheres profetizavam, isto é, revelavam a vontade de Deus pela inspiração
do Espírito Santo. Débora, no Velho Testamento, era uma mulher bastante procurada por causa de
seus sábios conselhos. A fé de Timóteo foi atribuida à influência de sua mãe e avó que eram
devotas. As mulheres cristãs devem conhecer as Escrituras e serem capazes de mostrar humilde-
mente qual é a vontade de Deus. Esta passagem não mostra liderança feminina, apenas uso das
mulheres por Deus. Se a palavra não se contradiz, elas profetizavam mas não na igreja.

3. Outros Trabalhos da Mulher. - (Rm 16.12; Fl 4.2,3; At 1.14; 9.2; 17.12)
• O Novo Testamento ressalta frequentemente o trabalho que as mulheres faziam, sem especificar
exatamente o que esse trabalho era. As mulheres devem trabalhar para encorajar, admoestar e edificar.
Em nenhuma passagem que fala sobre o trabalho da mulher mostra autoridade dela sobre os santos.
4. Tito 2:3-5 - Através do exemplo de uma vida espiritual, as mulheres devem adornar o evangelho de
Cristo.
5. 1º Pe 3.1-6 - Pedro mostra que as mulheres devem dar mais importância ao caráter interior e
menos à aparência externa.
6. Mt 5.13-16 - Tanto os homens quanto as mulheres devem ser o sal da terra e a luz do mundo.
Enfim, mulheres e homens são iguais diante de Deus têem maneiras importantes pelas quais devem
servir a Deus (Gl 3.28).
7. 1º Pe 3.1,2 - Evangelizar aos seus próprios maridos, caso não sejam crentes, as mulheres devem
evangelizar com submissão “…para que, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de
sua esposa, ao observar o vosso comportamento cheio de temor”.

C. No Serviço.
1. Marcos 10:35-45 - O maior no Reino de Deus será aquele que serve (Mc 10.35-45)

• Parece muito provável que os maiores no reino têm sido as mulheres.
• A Bíblia menciona mulheres como Dorcas que, continuamente, praticavam ações de bondade e
caridade (At 9.36-39); como uma tal Maria que “muito trabalhou por nós” (Rm 16.6); como Febe
que servia na igreja de Cencréia; e como Maria, irmã de Marta e Lázaro que ungiu o corpo de Jesus
para o sepultamento (Mc 14.3-9).

2. 1 Timóteo 2:9,10; 5:10 - A Bíblia raramente menciona mulheres sem falar sobre suas boas obras
de serviço. As mulheres precisam seguir estes exemplos bíblicos.

D. No Lar.
1. Deus criou a mulher porque que o homem precisava de uma companheira (Gn 2.18-24).
2. Homens e mulheres são dependentes uns dos outros (1º Coríntios 11:11).
3. As esposas têm responsabilidade especial como donas de casa (1º Tm 5.14; Tt 2.3-5).

• Provérbios 31 fala extensamente sobre a bênção que uma boa esposa é para seu esposo.
4. As mães têm um papel fundamental na educação de seus filhos.

• É triste que a sociedade moderna desdenhe as mulheres que devotam tempo integral à criação dos
filhos e ao cuidado do lar, e exalte as mulheres que dão mais importância às suas carreiras profis-
sionais. Uma esposa e mãe devota está entre as maiores bênçãos que uma sociedade pode ter e
devemos criar nossas filhas para desejarem desempenhar este papel.
• Timóteo ajudou grandemente os irmãos no 1º século, em parte por causa da influência de sua mãe
e de sua avó. Ser boa mãe é um trabalho especialmente importante das mulheres (1º Tm 2.15;
5.10,14).

CONCLUSÃO:_________________________________________________________

Os homens e as mulheres devem ser igualmente ativos na obra de Deus. Nenhum deles deve fazer o que
Deus não lhes atribuiu mas, quando cada um trabalha dentro do papel que Deus ordenou, Seu nome será
glorificado e sua obra cumprida.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA BÍBLICA

Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos, Deus fala conosco. Quando ensinamos,
falamos de Deus às outras pessoas. Para que a nossa oração seja mais eficaz, para que possamos
compreender melhor quando e o que Deus fala conosco e que possamos quando e o que falar de
Deus para os outros, precisamos ler a Palavra. Deus criou o ser humano e o manual de funciona-
mento correto é a Bíblia.

I. A BÍBLIA É A PALAVRA INSPIRADA POR DEUS_________________________________

A. Hebreus 1. 1 - Antes de Jesus, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados
através dos profetas. Assim chegou até nós Velho Testamento
B. 2 Pedro 1.20,21 - Os profetas não tiveram idéia própria, eles foram movidos pelo Espírito Santo.
(Deuteronômio 18.20-22 - Sobre quem profetizava e não acontecia no Velho Testamento).
C. Gálatas 3:23-25; João 5:39 - O Velho Testamento serviu para guiar até Cristo.
E. Gálatas 5:1-4 - Não devemos mais obedecer ao Velho Testamento.
F. Hebreus 9:15-17 - O Velho Testamento acaba com a morte de Jesus e Começa o Novo.
G. João 17:6; Gálatas 1:11,12 - Jesus deu as palavras do Novo Testamento.
Veja mais informações sobre o assunto na 3ª aula sobre a função do Velho
Testamento.

II. DEVEMOS LER E ESTUDAR A BÍBLIA_______________________________________

A. 1 Timóteo 4:13 - Deve ser um leitor da Palavra.
B. Efésios 3:4 - Se queremos entender, precisamos ler.
C. 1 Timóteo 4:15 - A meditação na palavra que aprendemos é importante.
D. Lucas 4:16 - Jesus tinha o costume de ler as Escrituras. Devemos seguir o seu exemplo.

III. MOTIVOS PARA LER E ESTUDAR A BÍBLIA_________________________________

A. João 7:17-18 - É a verdade, para fazer a vontade de Deus precisamos conhecer a doutrina.
B. Apocalipse 1:3 - Bem-aventurados são os que lêem as Palavras inspiradas por Jesus.
C. 1º Pedro 4:11; 1º Tm 4:16 - Para ensinar os oráculos de Deus e salvar quem nos ouve.
D. 2º Timóteo 1:15 - Pela leitura nos preparamos para nos apresentar arpovados a Deus.
E. Neemias 8:13-18 - No Velho Testamento a Palavra de Deus era lida e explicada publica-
mente diante do povo. Hoje devemos fazer o mesmo na igreja. Para isso serve a pregação no
culto.
F. Atos 8:26-39 - Para encontrarmos salvação.
G. Romanos 10:17 - É a fonte de fé.
H. 2º Timóteo 3:16-17 - É inspirada e útil para o ensino, repreenção, correção e educação na
justiça. Ela nos prepara para o que fomos criados: Toda boa obra.
I. Efésios 6:17; Hebreus 4:12-13 - É a espada do Espírito, uma espada afiada dos dois lados.
J. Hebreus 11:3 - A Palavra de Deus é poderosa, ela tem a força para criar o universo. Lendo a
Bíblia, adquirimos a força que vem de Deus (Ef 3:20,21).

IV. ATITUDES EM RELAÇÃO À BÍBLIA________________________________________

A. 1 PEDRO 4:11 - Devemos falar de acordo com ela.
B. Romanos 12:7 - Se a ensinamos, devemos ter esmero em fazê-lo.
C. 2 Coríntios 2:17 - Não mercadejar a Palavra, antes falar na presença de Deus…
D. 1 Timóteo 6:3-10 - Não deve-se buscar a riqueza da piedade que a Bíblia ensina.
E. 1º Coríntios 8:1 - Devemos ler e estudar a bíblia com amor que edifica (Ec 12:12-13).

CONCLUSÃO____________________________________________________________

A. A Bíblia é inspirada por Deus, Deus moveu os escritores através do Espírito Santo. Podemos
confiar inteiramente nela.
B. É nosso dever conhecê-la, pois ela é quem vai nos julgar no último dia (João 12:48)
C. Uma boa atitude é fundamental para ler, estudar e anunciar a Palavra de Deus.
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Anexo

COMO O HOMEM DEVE TRATAR A MULHER

I. AOS MARIDOS________________________________________________________

A. Devem Amar
1. O que é amar? (1º João 3:16)
2. Entregar-se por sua mulher (Sacrifício)

• Jesus e sua atitude para a igreja é o exemplo para os homens e suas esposas Ef 5.22-33
3. Igualdade Espiritual - 1º Pe 3.7 “…herdeiros da mesma graça de vida…”

• Orar por ela e com ela
• Cuidar do seu crescimento espiritual - 1º Coríntios 14.34,35

4. Sem amor sem valor
• Não deve tratar sua esposa com coisas materiais, mas sim com amor.
• Sem amor o entendimento e sabedoria não têm valor - 1º Coríntios 8.1
• Sem amor todo sacrifício não tem valor - 1º Coríntios 13.1-3
• Deve-se tratar a esposa com o amor que vem de Deus 1º Coríntios 13.5-8
• O amor não é só paixão ou sentimento, é acima de tudo uma decisão!
• Deus ensina a amar, Ele diz como imperativo, é possível amar! - Ef 5.25

B. Cuidado para não quebrar
1. Tratar como parte mais frágil (delicada).

• Mesmo que a mulher não queira admitir ser a parte mais frágil, é isto que Deus diz - 1º Pe 3.7
• A mulher foi criada mais fágil emocional e fisicamente. Cuidado como tratar!

2. Tratar com dignidade
• A esposa deve ter uma vida digna dada pelo marido - 1º Pe 3.7; Ef 5.28

II. AOS JOVENS_________________________________________________________

A.Seguindo o exemplo dos servos
1. Os servos têm que ser exemplos dos fiéis

• “… na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza” - 1º Tm 4.12
• A palavra “pureza” desta forma usada no texto acima aparece apenas 2 vezes em todo o novo
Testamento. A segunda vez que aparece é citado abaixo.

2. “Às mulheres idosas, como a mães…” 1º Tm 5.2
3. “… às moças, como irmãs, com toda pureza.” Tratar as jovens da igreja e mesmo fora dela com toda
pureza sexual (1º Tm 4.12; 5.2b).

B. Tratar a Mulher como Mulher, não Como Homem…
1. Não devemos desprezar os sentimentos, físico, etc… das mulheres.
2. As ‘brincadeiras’ dos homens não deve ser a mesma coisa com as moças e mulheres.
3. Respeite o limite. Não espere que a mulher seja compatível ao homem.

• Nem em força, sentimentos, etc.
4. Saiba reconhecer as superioridades, em muitas áreas, das mulheres. A criação de Deus as fez assim.

• “Quando o homem estava só, Deus não fez muitos amigos para ele, fez uma mulher.”
• 100 homens fazem um acampamento mas precisa de uma mulher para fazer um lar.

C. proteger…
1. A intenção de Deus em não dar liderença às mulheres é protegê-las e também à igreja.
2. Ao homem foi dada a mulher para o completar e ele deve protegê-la, protegendo-a, ele estará prote-
gendo a si mesmo - (Ef 5.25-29)
3. Homens solteiros devem aprender, desde cedo, a respeitar e tratar a mulher.

III. CONCLUSÃO_________________________________________________________

A. Que tipo de esposa você quer? Depente muito do marido que você vai ser.
B. Para ser um bom marido, devemos nos educar antes do casamento. Educar o procedimento, amor e
pensamento sobre a mulher.
C. Se você quer obedecer a Deus, tratará melhor as mulheres. Comece em casa.
D. Coloque o amor de Cristo acima de tudo para proceder direito.
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A FUTILIDADE DA IDOLATRIA

I. HISTÓRIA DA IDOLATRIA EM ISRAEL________________________________

“O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do
que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria
igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra
no monte Sião e em Jerusalém, então, castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez
dos seus olhos; porquanto o rei disse: Com o poder da minha mão, fiz isto, e com a minha sabedoria, porque
sou inteligente; removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assen-
tavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho e, como se ajuntam os ovos abandon-
ados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse.” (Isaías
10:10-14)

A. O Reino de Judá cria em ídolos para sua proteção.
B. Senaqueribe indicou que ele derrotou todos os reinos com ídolos maiores do que os de Judá.

1. Ele derrotou a Babilônia e o Egito.
2. Ele derrotou Síria e Samaria.
3. Um por um cairam e somente a cidade de Jerusalém restou.
4. Jerusalém foi salva por causa do seu rei (Eequias) que acreditou em Deus.
5. O exército de Senaqueribe foi destruído pelo poder de Deus (2 Re 19:32-37).

II. DESCRIÇÃO DA IDOLATRIA - Ex 20:3-5______________________________

A. Ter deuses acima do único Deus. Israel cometeu este pecado (Ex 32:1)
B. Idolatria é fazer imagens ou semelhantes. Isto não é abençoado (Lv 26:1-3).
C. Envolve adorar o sol, lua ou estrelas (Dt 4:15-19).

1. Os verdadeiros adoradores não têm aparência nenhuma de Deus (v. 15)
2. Adorar ídolos em semelhança de homem ou mulher é corrupção (v. 16)
3. Não devemos adorar ídolos com qualquer semelhança de animais (v. 17,18)
4. Não devemos adorar nem ao sol, lua ou as estrelas (v. 19 - astrologia)

D. Envolve prostrar-se, venerá-los, dar-lhes honra ou serví-los (Ex 20:4,5)
E. Descrição da idolatria de Judá (Ez 8:5-18).

III. IDOLATRIA É OPOSIÇÃO À VERDADE_______________________________

A, Há apensa um Deus.
1. Deus oferece suas obras como prova (Dt 4:32-35).
2. A proposta de Elias no monte Carmelo (1 Re 18: 20-22, 29, 36-39).
3. O testemunho de Deus: “Além de mim não há Deus” (Is 44:6-8).
4. Deus oferece profecias como prova (Is 42:8-9; Dt 18:20-22; Jo 17:3)

B. Deus é a única fonte de verdade.
1. Com sua ressurreição para confirmar as suas palavras Jesus diz: “…A tua palavra é a verdade.”  (Jo
17:17).
2. Toda a terra fica em silêncio perante Deus, inclusive o ídolo (Hc 2:18-20).
3. Os deuses da Babilônia versus o Deus único (Dn 2:26-28).

C. A loucura da idolatria (Is 44:9-20; Jr 10:23).

IV. IDÓLATRAS SÃO ORDENADOS A SE ARREPENDEREM - AT 17:30-31 ______

A. Porque o idólatra tem negligenciado o verdadeiro Deus
B. Porque há um dia de julgamento.
C. A ressurreição é a prova do dia do julgamento

V. IDOLATRIA NO NOVO TESTAMENTO E HOJE - _________________________

A. Idolatria é contrário ao Evangelho - At 17:16
1. Paulo sentiu-se revoltado com a idolatria da cidade.
2. Paulo apresentou “O DEUS DESCONHECIDO” (At 17:23).
3. O Evangelho é uma boa nova.
4. A idolatria tem traz uma notícia ruim e antiga.

B. Precisamos fugir da idolatria - Co 10:14
C. Avareza é idolatria - Cl 3:5

1. Muitas denominações pregam a avareza hoje em dia.
2. Estão ensinando idolatria, i.e., amor ao dinheiro.

D. Devemos nos abster dos sacrifícios aos ídolos - 1 Co 8:1-4
• Festas religiosas em nome de santos ídolos
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E. Quem é o ídolo no Novo Testamento? - 1 Co 10:19,20
1. O ídolo em sí não é nada (1 Co 8:4)
2. O ídolo não tem nenhum valor espiritual, ele é feio por mãos humanas
3. Adoração, reverência, ajoelhar-se  ao ídolo é fazer a demônios.
4. Demônios são ajudantes de satanás, logo adoração ídolo ajuda a satanás.

F. A Condenação do idólatra - Gl 5:19-21 ; Ap 21:8
1. “Não herdarão o reino de Deus”
2. “…a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte”

CONCLUSÃO:

A. Quando adoramos Deus podemos estar certos que Ele é o único Deus.
B. Podemos estar certos que Ele é a única fonte da verdade.
C. A igreja tem a responsabilidade de ensinar ao mundo o mandamento divino de arrepender-se da idola-
tria.
E. A igreja tem que agir conforme prega e não deve participar de festas religiosas com coisas sacrificadas a
ídolos.
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