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"Um homem é livre para fazer uma escolha, mas não é livre para escolher as consequências.” 

(T. F. Tenney) 

 

INTRODUÇÃO 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,” 

(Romanos 3:23) 

 
"Caminho Para Justiça" soa como nós estamos procurando o caminho certo para andar. Mas nós não 

somos todos inocentes e bons desde o início de nossas vidas? Será que todos nós não temos um coração 

que deseja fazer o bem e certo? Não estamos todos fazendo o nosso melhor para seguir o caminho 

certo? 

 

Eu desejo que estas perguntas pudessem ser respondidas com um "sim" ressonante, mas, infelizmente, 

elas não podem. Mas porque não? Por que precisamos encontrar um "Caminho Para Justiça?" O que 

causou a nós todos ser "pecadores"? 

 

Na Palavra de Deus (a Bíblia), encontramos a resposta para cada pergunta na vida. Estas questões são 

abordadas em ambos o Antigo e Novo Testamento - através de toda a Palavra de Deus. 

 

I. O ANTIGO TESTAMENTO FALA 

 

Desde o início, Deus tinha um plano. Ele não apenas cria o mundo sem visão ou objetivo em mente 

para a Sua criação. Ele sabia o que Ele queria que Sua criação a fazer, e Ele também sabia como Ele 

queria abençoar e ajudá-los ao longo do caminho. "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso 

respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.  Então, 

me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me 

buscardes de todo o vosso coração." (Jeremias 29:11-13) 

 

Mas Deus não cria máquinas. Sua criação é capaz de determinar tudo com suas próprias mentes - as 

próprias mentes que Ele colocou neles. Assim, Ele criou o primeiro homem e mulher e deu-lhes apenas 

uma restrição - não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. (Gênesis 2:16-17) 

Havia apenas uma coisa que o homem não deveria fazer, mas Deus deixou ele escolher se iria ou não 

obedecer. 

 

Talvez você tenha ouvido a história de como Eva foi enganada, mas você já ouviu falar como seu 

marido não corrigiu e ajudou-a? Oh, ele disse a ela acerca da restrição (Gênesis 3:2-3), mas ele não a 

parou quando ela foi tentada pela serpente. Como eu sei? A Palavra de Deus diz-me claramente que 

Adão estava com ela quando ela comeu do fruto. (Gênesis 3:6) 

 

Há um princípio básico envolvido aqui que precisamos entender. Deus havia falado. Sua Palavra era 

clara. Ele ainda disse ao homem as consequências de uma escolha errada. Mas quando o homem 

duvidou da Palavra de Deus o suficiente para ir em frente e fazer a única coisa que Deus lhe tinha dito 

que ele não deveria fazer a Palavra de Deus ainda era clara. E Deus não poderia ir contra a Sua própria 

Palavra. Ele tinha que manter Sua promessa de morte. Precisamos especialmente observar desta 

verdade e lembrar-nos disso em toda a nossa busca pelo "Caminho Para Justiça". 
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A parte restante de Gênesis capítulo três nos diz o que Deus fez, como resultado da desobediência de 

Adão e Eva. Ele disse a eles exatamente como a vida seria a partir desse ponto em diante, e a história é 

testemunha de que Seu pronunciamento foi absolutamente correto. Deus disse: 

 

"... porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás." (Gênesis 2:17) 

 

O fato de que Adão e Eva não caírem mortos assim que comeram do fruto (como alguém faria caso 

fosse envenenado) tem levado muitas pessoas a duvidar essa escritura. Sim, Adão e Eva ainda estavam 

respirando depois que eles desobedeceram a Deus. Mas seus corpos começaram um processo que 

eventualmente terminou em morte física para eles. A Bíblia nos diz que Deus até mesmo colocou um 

anjo na entrada do Jardim do Éden para impedir que eles comessem da Árvore da Vida e vivessem para 

sempre. Esta não foi a árvore que Deus lhes havia ordenado a não comer antes. Mas depois de sua 

desobediência, eles foram impedidos de comer dela. (Gênesis 3:24) 

 

Adão e Eva MORRERAM naquele dia – eles morreram espiritualmente! Não mais caminhariam com 

Deus na viração do dia, não mais teriam comunhão íntima com Ele diariamente. Na verdade, a Bíblia 

não registra que Deus nunca mais teve uma conversa pessoal com Adão. Que preço terrível a pagar por 

um pedaço de fruta que "era boa para se comer" e "agradável aos olhos", e uma "árvore desejável 

para dar entendimento". (Gênesis 3:6) 

 

Esta é a primeira referência feita à concupiscência da carne (era boa para alimento); à concupiscência 

dos olhos (era agradável aos olhos); e à soberba da vida (desejável para dar entendimento). Não 

podemos culpar a Deus quando pecamos. É a nossa própria falha de prestar atenção a Palavra de Deus 

e obedecer a Sua voz. 

 

 "Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e 

ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o 

atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, uma vez 

consumado, gera a morte." (Tiago 1:13-15) 

 

"Então, o SENHOR Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais 

domésticos e o és entre todos os animais selváticos; rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos 

os dias da tua vida.  Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. 

Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." (Gênesis 3:14-15) 

 

A serpente não ficou impune. Antes ela foi usada por Satanás, ela tinha sido mais sutil (astuto ou 

inteligente) do que qualquer animal do campo. O fato de que ela pudesse falar não assustou Eva - ela 

deve ter sido acostumada com isso. A serpente certamente não é tal animal hoje. Ela agora desliza no 

chão, incapaz de fazer um som (nem mesmo um pio, mugido ou latido) e sem qualquer amor da parte 

do homem ou animal. 

 

"E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de dores darás à 

luz filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará."  (Gênesis 3:16) 

 

Não importa o que as pessoas dizem, se uma mulher quer dar à luz uma criança, ela vai sofrer dor e 

tristeza. E ela nunca pode produzir uma criança sem um homem, portanto seu desejo é para ele. 
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"E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não 

comesses, maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua 

vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto 

comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó tornarás." 

(Gênesis 3:17-19) 

  

Em todo o mundo, os homens lutam, suam e labutam para providenciar as coisas que necessita da terra, 

para colocar pão na mesa para suas famílias, assim como Deus disse muitas centenas de anos atrás. 

 

Assim, aprendemos que Adão e Eva começaram essa coisa que chamamos "pecado" quando 

escolheram para realizar "uma ação contrária à lei de Deus" (de acordo com o Dicionário 

Enciclopédico de Webster da Língua Inglês - Deluxe Edition - definição de "pecado"). O pastor/rei, 

Davi, escreveu que esta tendência para o pecado começou em cada um de nós no momento da 

concepção no ventre de nossa mãe. "Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe." 

(Salmo 51:5) 

 

O maior desastre para resultar da decisão de Adão e Eva, no entanto, foi sua separação de Deus. Não 

tiveram comunhão com Ele diariamente, nem andaram mais com Ele na viração do dia no Jardim do 

Éden. Agora eles não podiam alcançar a Deus diretamente. Ele era incapaz de chegar a eles como quis, 

porque sua desobediência e incredulidade em Sua Palavra havia edificado um muro de separação. 

Então, Deus teve de pôr em andamento outra parte de Seu plano. 

 

 

 

 

II. O NOVO TESTAMENTO FALA 

 

A Palavra de Deus nos diz o que este "pecado" é tudo isso? O Novo Testamento mostra-nos o Seu 

plano para nos trazer de volta perto Dele? Vamos primeiramente saber o que o pecado é, e como ele 

afeta nossas vidas. 

 

A Bíblia de Estudo Vida Plena nos diz que as palavras Gregas usadas para "pecado" no Novo 

Testamento descrevem diferentes partes dele: 

 

1) hamartia - mal procedimento, transgressão, pecado contra Deus. (João 9:41) 

2) adikia - mal procedimento, maldade ou injustiça. (Romanos 1:18; 1 João 5:17) A falta de amor, 

desde que todo mal procedimento procede da falta para amar. (Mateus 22:37-40) Esta palavra também 

significa - um poder pessoal que pode escravizar e enganar. (Romanos 5:12; Hebreus 3:13) 

3) anomia - ilegalidade, iniquidade, e oposição à lei de Deus (Romanos 6:19, 1 João 3:4) 

4) apistia - incredulidade, ou infidelidade. (Romanos 3:3; Hebreus 3:12) 

 

O que significa todas essas palavras grandes para mim? Todas estas palavras do Grego (a linguagem 

usada para escrever a maior parte do Novo Testamento) simplesmente significam que a raiz básica de 

pecado é egoísmo. E assim é que nós nos encontramos na "Estrada para agradar a SI MESMO - A 

Estrada PECADO" 

 

A parte mais prejudicial do pecado é que nos afasta do Deus!  
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 O pecado começa com o apego às coisas ou prazeres para nós mesmos, independentemente do bem-

estar dos outros e dos mandamentos de Deus. 

 Isto leva a crueldade para com outros e de rebelião contra Deus e Sua lei. 

 Finalmente, o pecado torna-se a recusa de ser sujeitos a Deus e Sua Palavra. (Romanos 1:18-25; 

8:7) 

 Ele é inimizade contra Deus. (Romanos 5:10, 8:7; Colossenses 1:21) 

 É desobediência e incredulidade. (Romanos 11:32; Gálatas 3:22; Efésios 2:2, 5:6) 

 Pecado não é apenas as ações erradas, é uma falha para fazer o que sabemos ser o certo. "Portanto, 

aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando." (Tiago 4:17) 

 Toda injustiça é pecado. (1 João 5:17) 

 

Adão e Eva não queriam fazer o que Deus disse era o certo; eles queriam descobrir por si mesmos 

acerca do bem e do mal. Desde o dia em que fizeram essa escolha, toda a humanidade tem labutado 

com a mesma coisa. 

 

O pecado torna impossível seguir as nossas melhores intenções humanas. 

 Ele nos leva a cometer injustiça com prazer. (Gênesis 6:5) 

 Faz-nos ter o prazer nas más ações dos outros. (Romanos 1:32) 

 Ele é poderoso o suficiente para nos escravizar e corromper quando nós nos entregamos a ele. 

(Romanos 3:9; 6:12; 7:14; Gálatas 3:22) 

 Ele está enraizado no desejo humano. (Tiago 1:14; 4:1-2; 1 Pedro 2:11) 

 

O pecado é algo com o qual TODOS nós labutamos. 

 O pecado foi trazido para a raça humana através de Adão. (Romanos 5:12) 

 O pecado afeta a todos. (Romanos 5:12; Romanos 3:10, 23) 

 O pecado resultados no juízo divino. (Romanos 1:18) 

 O pecado traz a morte física e espiritual. (Gênesis 2:17; Romanos 6:23; Tiago 1:15) 

 

Como podemos nos livrar desse pecado/maldição? O Novo Testamento é um relato muito especial de 

outra parte do plano de Deus para o homem - JESUS. 

 

"Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de 

Deus." (2 Coríntios 5:21) 

 

Ele não conheceu pecado, mas tornou-se pecado por nós. Ele veio para nos levar da Estrada do 

PECADO para o "Caminho para Justiça". 

 

 Deus sabia - tão cedo que Adão e Eva escolheram conhecer "o bem e o mal" que Ele teria que fazer 

algo a respeito. Ele sabia que na próxima vez que Ele se aproximasse da humanidade, Ele teria que 

fazer isso de uma forma diferente. Ele teria que assumir a mesma "carne" que Ele havia criado para 

eles. E assim Ele "se fez carne" e habitou entre nós. (João 1:14) 

 A única maneira de eliminar o poder do pecado é pela fé em Jesus Cristo e Sua obra redentora para 

todos os homens. (Romanos 5:8-11, Gálatas 3:13, Efésios 4:20-24, 1 João 1:9, Apocalipse 1:5) Há 

uma linda história no Evangelho de João, onde o próprio Jesus nos disse como deve ser essa coisa: 

"Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo 

não pode ver o Reino de Deus." (João 3:3 RC) Jesus estava tentando ajudar Nicodemos a entender 

que a primeira vez que você nasce (carne) você nasce com uma natureza egoísta e pecaminosa. Mas 
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quando você nasce "de novo" da água e do Espírito, você é agora uma parte da própria família 

espiritual Dele - com uma morada eterna no céu. Que esperança abençoada temos em Jesus! 

 Romanos 5:12, 19-21 nos diz: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, 

e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram... 

Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, 

por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a 

ofensa; mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou 

pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, 

nosso Senhor." 

 Nos escritos a várias igrejas do Novo Testamento, este plano maravilhoso que Deus tinha para nos 

trazer de volta à comunicação e comunhão com Ele é falado de novo: "Porque, assim como, em 

Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo." (1 Coríntios 15:22) "E, 

assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo,  assim 

também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, 

aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação." (Hebreus 9:27-28) 

 

III. O PLANO DE DEUS PARA CONDUZIR-NOS AO "CAMINHO PARA JUSTIÇA" 

 

Deus AINDA tem um plano! Ele quer nos ajudar de todas as maneiras que pode, e Ele estava disposto a 

pagar o preço final (Seu sangue derramado) para ter certeza de que saímos desse caminho do pecado e 

da vontade própria com a qual nascemos e seguimos, encontrando um novo caminho. Ouça o apóstolo 

Paulo enquanto escreve à igreja em Roma com esta esperança abençoada: 

 

 "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões; 

nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade; 

mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como 

instrumentos de justiça." (Romanos 6:12-13) 

 "Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem 

obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a 

Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de 

doutrina a que fostes entregues; e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.” 

(Romanos 6:16-18) 

 "Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça.  Naquele tempo, 

que resultados colhestes? Somente as coisas de que, agora, vos envergonhais; porque o fim delas é 

morte.  Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso 

fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna; porque o salário do pecado é a morte, mas o 

dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." (Romanos 6:20-23) 

 

Que não sigamos o caminho do "eu" e da Estrada do PECADO, mas procuremos e obedeçamos ao 

"Caminho para Justiça", como o encontramos em Cristo Jesus nosso Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ele veio para nos salvar, não da pobreza, ou da ignorância do gueto, mas de nossos pecados. O 

pecado deve ser tratado primeiro." 

(Vance Havner) 
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LIÇÃO UM 

Bem vindo 

ao 

"CAMINHO PARA JUSTIÇA" 

 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos 

povos." (Provérbios 14:34) 

 

 

Quando falamos de um "caminho" para qualquer coisa, geralmente nos referimos à estrada ou meios 

usados para chegar a esse lugar. O "Caminho para Justiça", então, deve estar falando acerca do 

"caminho que conduz à justiça". Mas onde está a justiça? O que é isso? 

 

Mais de 500 vezes na Palavra de Deus o termo "justo ou retidão" é usado. Desde que é expressa com 

tanta frequência, certamente precisamos saber o que isso significa e o que tem a ver conosco. 

 

O QUE ISSO SIGNIFICA? 

 

O Revell Bible Dictionary nos diz que essa palavra tem significados diferentes, depende se alguém está 

lendo uma Escritura do Antigo ou do Novo Testamento. 

 

NO ANTIGO TESTAMENTO: 

 

 A justiça foi usada pela primeira vez para falar de algo absolutamente parecido com Deus, que 

sempre age em harmonia com natureza moral Dele. (Salmo 4:1, Jeremias 12:1) 

 Esta palavra também foi usada quando se fala acerca de obedecer ou seguir as normas morais e 

éticas reveladas na lei de Deus, como dado a Moisés. (Deuteronômio 6:25; Salmo 119:121) 
 
Essas definições do Antigo Testamento foram além da teoria de ser sem pecado para significar agir em 
harmonia com as obrigações do homem para com Deus e com outras pessoas. (1 Samuel 24:17) Esse 
mesmo senso de justiça é às vezes encontrado nos Evangelhos, como quando o escritor de Mateus 
descreve José, o esposo desposado de Maria (Mateus 1:19), ou quando Marcos fala do caráter de João 
Batista. (Marcos 6:20) 
 
NO NOVO TESTAMENTO, a palavra "justo" ou "justiça" foi usada para falar acerca de: 
 
 Imputar (algo colocado ou adicionado) justiça: a declaração de Deus que uma pessoa é justa aos 

olhos de Deus, não em virtude dos atos dessa pessoa, mas por virtude de sua fé em Jesus. (Romanos 
1:17, 3:21) 

 A justiça real: a conformidade moral interna do caráter de alguém em relação ao caráter de Deus, e 
os atos que fluem de um caráter moral e justo. (Romanos 8:4; Efésios 4:24) 

 
O QUE ISSO TEM A VER COMIGO? 
 
O homem mais sábio que já viveu (além de Jesus Cristo) escreveu acerca desta "justiça" pelo menos 74 
vezes em seu livro de Provérbios. No capítulo doze, versículo 28, um dos maiores benefícios de viver 
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uma vida justa é dada: "No caminho da justiça está a vida; E no seu caminho não há morte." Isso 
significa que o justo nunca morrerá? SIM! Aqueles que vivem uma vida de justiça serão: 
 

 Abençoados (Salmo 5:12) 

 Sustentados (Salmo 37:17) 

 Florescidos (Salmo 92:12), e 

 Lembrados (Salmo 112:6) 

 

Suas vidas na terra serão especialmente felizes, e terão a esperança de viver eternamente com Deus, o 

Justo. 

 

Davi falou deste "Caminho para Justiça" em seu Salmo especial acerca do Pastor. "O SENHOR é o meu 

pastor; nada me faltará.  Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de 

descanso;  refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. " (Salmo 

23:1-3) 

 

Do livro: Um Pastor Olha ao Salmo Vinte e Três, aprendemos muito acerca das ovelhas - coisas que 

Davi já sabia. Ele entendeu que as ovelhas são de muitas maneiras, criaturas de hábito. 

 

 Ele sabia que seguiriam os mesmos caminhos e comiam nas mesmas colinas até que os caminhos se 

tornassem sulcos e as colinas em desertos desabitados. 

 Davi sabia que suas ovelhas poluiriam seu próprio solo até que estivessem cheias de doenças e 

parasitas. 

 Muitas pessoas pensam que as ovelhas podem simplesmente "se dar bem em qualquer lugar", mas 

Davi sabia que isso não era verdade. Ele sabia que se tomasse o cuidado de levá-las a novos lugares 

de alimentação, mostrar-lhes um caminho diferente a seguir - um que levava as correntes cristalinas 

e grama verde e fresca - ele teria um bom nome e reputação de pastor vigilante. 

 Davi sabia que a maior salvaguarda que um pastor tem para lidar com seu rebanho é mantê-lo em 

movimento. Ele sabia que devia haver um plano de ação predeterminado, uma rotação deliberada e 

planejada de um pasto para outro, de acordo com os princípios corretos e adequados de uma boa 

administração. O nome incólume de Davi e sua reputação dependiam de como ele manteria suas 

ovelhas movendo-se efetiva e eficientemente para a grama saudável, nova e fresca. 

 

Davi sabia o que estava fazendo quando comparava a si mesmo com suas ovelhas, e seu Senhor a um 

bom, diligente e vigilante pastor. 

 

A Bíblia faz essa comparação claramente para nós como "ovelhas": "Todos nós andávamos 

desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a 

iniquidade de nós todos." (Isaías 53:6) Fazemos isso deliberadamente e para nossa própria dor. Mas 

louvado seja o Senhor, temos um PASTOR! Jesus disse: 

 

 "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14:6) 

 "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." (João 10:10) 

 

O Bom Pastor veio para nos levar pelo "Caminho para Justiça", mas a maioria de nós não quer seguir. 

Nós não queremos ser conduzidos por esses novos caminhos onde a grama é muito verde e a água flui 

livremente com frescor efervescente. Preferimos voltar-nos para o nosso próprio caminho, embora que 
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ele possa nos levar direto a problemas. "Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em 

caminhos de morte." (Provérbios 14:12) 

 

Aqueles que se recusam a seguir o "Caminho para Justiça" acabarão como ovelhas deploráveis e 

doentias em um pedaço de terra em ruínas. Há muitas ovelhas em torno de nós - aqueles cujos lares são 

destruídos, corações partidos, vidas de ganância e egoísmo sem nada para deixar para trás deles, a não 

ser ruína e remorso. Eles não têm esperança e tem recusado a ajuda do seu Pastor - o mesmo Bom 

Pastor que nos diz em Marcos 8:34-38: "...  Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a 

sua cruz e siga-me.  Quem quiser, pois, salvar a sua vida perdê-la-á; e quem perder a vida por causa 

de mim e do evangelho salvá-la-á.  Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua 

alma?  Que daria um homem em troca de sua alma?  Porque qualquer que, nesta geração adúltera e 

pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará 

dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos." 

 

A maioria das pessoas que são acusadas dessa falha em seguir o Senhor afirmará que estão fazendo 

tudo que Ele lhes disse. Eles dizem: "Nós ESTAMOS O seguindo. Nós ESTAMOS sendo guiados pelo 

Senhor." Um número demasiado de nós segue o próprio caminho, e existem verdadeiramente poucas 

"ovelhas" que estão honestamente seguindo seu "Pastor" enquanto Ele os conduz pelo "Caminho para 

Justiça". 

 

É hora de nós nos lembrarmos de quem nos guia - o BOM Pastor. Ele não nos conduzirá por um mau 

caminho. Ele não nos pedirá para irmos a algum lugar que nos cause dano, mas Ele nos conduzirá até o 

céu, o lugar que Ele está preparando para aqueles que O amam. 

 

Então, com toda essa conversa acerca de Davi, onde isso me deixa neste dia atual, quase três mil anos 

depois do tempo de Davi? Nos primeiros dias do século 20º, quando o Senhor começou a derramar Seu 

Espírito mais uma vez como fizera para Seus discípulos do primeiro século; Ele estava nos levando a 

"novas pastagens". Ele era, mais uma vez, nosso "pastor". Ele estava nos providenciando a "água viva" 

que o homem pode beber e nunca mais ter sede. (João 7:37-39) Ele também nos deu um aviso, e este é 

um bom momento para ser lembrado disso, mais de cem anos mais tarde. 

 

Deus falou através de um de Seus preciosos santos na Missão da Rua Azusa em uma profecia que ainda 

ressoa hoje. Ele disse que na igreja no final dos tempos haveria três problemas que seriam vistos em 

todo o mundo: 

 

 As pessoas estariam mais interessadas em LOUVORES do que em ORAÇÃO. 

 Eles se importariam mais com o PODER do que com o DOMÍNIO DE JESUS em suas vidas. 

 Todos quereriam uma BÊNÇÃO, mas poucos procurariam o ARREPENDIMENTO. 

 

Cada palavra desta profecia é verdadeira hoje. Precisamos buscar fervorosamente a face de Deus para 

ter certeza de que não somos parte desses problemas, mas que estamos, de fato, buscando o Domínio 

de Jesus em nossas vidas enquanto Oramos e seguimos humildemente Sua liderança com 

Arrependimento em nossos corações. Ele realmente quer mostrar a TODOS nós os "Caminhos para 

Justiça". 
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LIÇÃO DOIS 

A PALAVRA DE DEUS - NOSSO GUIA 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, 

para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja 

perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.” (2 Timóteo 3:16-17) 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Como em todas as outras jornadas em que embarcamos nesta vida, no "Caminho para Justiça" 

precisamos de um mapa, ou guia para nos levar para onde queremos ir - O CÉU. O propósito único 

desta jornada é para viver para sempre com Jesus em Sua morada eterna. Mas o que usaremos para nos 

dar as orientações e ajuda que necessitamos para chegar? Nenhum de nós já esteve lá e retornou para 

falar dela, por isso não temos quaisquer guias pessoais. O próprio Deus forneceu toda a orientação e 

ajuda que necessitamos - Sua Palavra. 

 

DE ONDE VEIO A BÍBLIA? 

 

O Deus Todo-Poderoso usou três ferramentas para nos dar este guia que chamamos de Bíblia: 

 

Revelação - Esta é a maneira pela qual Deus falou à humanidade e revelou Si mesmo as suas mentes e 

corações finitos. Ele usou muitas maneiras para fazer isso, como sustentado em Hebreus 1:1-2. 

"Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,  nestes 

últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez 

o universo." Aqui estão algumas das maneiras como Deus falou: 

 

 Através de anjos - Gênesis 18, 19; Daniel 9:21-27; Lucas 1:11-20; Mateus 28:5-7 

 Diretamente aos homens em alta voz - 1 Samuel 3:1-14; Êxodo 20:1-17; Gênesis 6:13-21 

 Diretamente aos homens em voz baixa e mansa - 1 Reis 19:11-12; Salmos 32:8 

 A um homem pela boca de um jumento - Números 22:28 

 Para os homens através da natureza - Salmo 19:1-3; Atos 14:15-17; Romanos 1:18-20 

 Para os homens através dos sonhos - Gênesis 28:12; 1 Reis 2:4; 9:2; Mateus 1:20; 2:12 

 Aos homens através de visões - 1 Crônicas 21:16; Isaías 6:1-8; Daniel 10:5-9; Atos 16:9; 10:10-16 

 

Qual destes métodos Deus usou para falar Sua Palavra aos quarenta homens que escreveram a Bíblia? 

Nós sabemos agora. Só sabemos que cada um deles foi ouvido diretamente Dele - "Disse Deus”. 

(Gênesis 1:3) 

 

Inspiração - Isso envolveu a orientação de Deus, pois o que Ele falou, foi escrito em papel, 

pergaminhos ou rolos. O que deve acontecer para que a voz de Deus seja posta em termos entendidos 

pelo homem? O versículo para memorizar fala acerca disso em 2 Timóteo 3:16. Neste versículo, a 

palavra "inspiração" vem do Grego, theopneustos, e literalmente significa "soprada por Deus". A 

própria Bíblia fala dessa inspiração em várias passagens-chave, como explicado no "Guia de 

Wilmington para a Bíblia" do estudo intitulado “A Doutrina da Bíblia": 

 

 Nenhuma Escritura do Antigo Testamento foi inventada pelo próprio profeta. (2 Pedro 1:20) 
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 Todas as Escrituras do Antigo Testamento foram dadas pelo Espírito Santo enquanto Ele se moveu 

sobre os homens. (2 Pedro 1:21) 

 Esta inspiração soprada pelo Espírito foi dada de muitas maneiras. (Hebreus 1:1) 

 Uma vez dada, ela inspirou a escrita: 

 Não podia ser quebrada ou abalada. (João 10:35) 

 É exata em todos os detalhes, até o menor pincelado e letra. (Mateus 5:18) 

 Permanecerá para sempre. (Mateus 5:18; 1 Pedro 1:25) 

 Os escritores do Antigo Testamento nem sempre entendiam tudo o que escreviam. (Lucas 10:23-24; 

1 Pedro 1:10-12) 

 Não compreenderam completamente os detalhes do sofrimento de Cristo. 

 Eles não entenderam que os mistérios seriam mais claros para uma geração diferente da deles. 

 Os quatro evangelhos foram dados por inspiração de Deus. (Hebreus 1:1; 2 Pedro 3:2) 

 Paulo cria que seus escritos foram inspirados por Deus. (1 Coríntios 2:4; 15:3; 1 Tessalonicenses 

2:13; 4:15) 

 Paulo usou as palavras do Espírito Santo para explicar os fatos do Espírito Santo. (1 Coríntios 2:13) 

 Os escritos de Paulo foram recebidos através de uma revelação especial de Cristo. (Gálatas 1:11-

12) 

 Os escritos de Paulo deveriam ser lidos por todos. (Colossenses 4: 6; 1 Tessalonicenses 5:27) 

 Pedro cria que seus escritos foram inspirados por Deus. (2 Pedro 3:2) 

 Pedro cria que os escritos de Paulo foram inspirados. (2 Pedro 3:15-16) 

 João cria que seus escritos foram inspirados. (Apocalipse 22:18-19) 

 

Iluminação - Esta é a ferramenta pela qual Deus mostra aos homens que Sua Palavra é verdadeira e os 

guia à medida que eles ouvem e obedecem a seus ensinamentos. A iluminação vai da Palavra escrita ao 

coração humano e produz fruto. Por que Deus usa essa ferramenta? Não basta que Ele Se revele ao 

homem e então ajude o homem a comunicar essa revelação? 

 

Quais são as razões para a iluminação? 

 Deus teve que usar esse instrumento por causa da cegueira natural do homem. (1 Coríntios 2:14) 

 É necessário por causa da cegueira satânica. (2 Coríntios 4:3-4) 

 É necessário por causa da cegueira carnal. (1 Coríntios 3, Hebreus 5:12-14, 2 Pedro 1) 

 

O que acontece quando as escrituras são iluminadas? 

 Os pecadores são salvos. (Salmo 146:8; 119:130) 

 Os cristãos são fortalecidos. (1 Pedro 2:2, 1 Coríntios 2:10, 2 Coríntios 4:6, Salmo 119:105) 

 

COMO A BÍBLIA FOI ESCRITA? 

 

O Espírito de Deus moveu-se sobre os diferentes autores de Sua Palavra e eles usaram qualquer 

material de escrita disponível durante sua época na história. Há até um registro disso na Bíblia. 

(Jeremias 17:13, Êxodo 24:12, 2 João 12, 2 Timóteo 4:13, Jó 19:24, Mateus 22:19-20) Então, que 

linguagem foi usada por esses diferentes escritores da Palavra de Deus? 

 

Antigo Testamento - com poucas exceções, todos os escritos do Antigo Testamento foram escritos na 

língua hebraica. Os estudiosos acreditam que isso ocorreu porque: 
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O Hebraico era uma língua de imagens, usando símbolos vívidos e audazes, e histórias dramatizadas. 

Como tal, a linguagem do Antigo Testamento apresenta uma imagem vívida dos atos de Deus entre um 

povo que se tornou exemplo ou ilustração para as gerações futuras. (1 Coríntios 10:11) 

 

O Hebraico é uma linguagem pessoal. Ela fala para o coração e emoções mais do que para a mente ou o 

intelecto. Essa linguagem era capaz de transmitir ao crente individual (bem como a toda a comunidade 

de adoradores) a relação pessoal de seu Deus, que estava muito vivo na história registrada da nação de 

Israel. 

 

Novo Testamento - O Novo Testamento em sua totalidade foi escrito em Grego. Novamente, 

acreditava-se por estudiosos que isso fosse assim por que: 

 

 Grego era a linguagem do intelecto - mais uma linguagem da mente do que do coração. A língua 

Hebraica, usada no Antigo Testamento para expressar a verdadeira história do nascimento e 

crescimento de uma nação, não era suficiente para retratar as verdades propostas de um mundo 

moderno, o que significava colocar em prática esses velhos princípios. A língua Grega pode colocar 

essas verdades em uma linguagem muito precisa para que todos possam ver e entender facilmente. 

 Grego era muito perto de ser uma linguagem universal. A verdade do único Deus verdadeiro foi 

revelada no Antigo Testamento a uma nação - Israel - em sua própria língua. Mas no Novo 

Testamento, a verdade, como revelada na plenitude de Jesus Cristo, era para o mundo inteiro. 

"Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras; e lhes disse: Assim está 

escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu 

nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de 

Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas." (Lucas 24:45-48) 

 

POR QUE ELA FOI ESCRITA? 

 

A Palavra de Deus não só foi revelada e inspirada, mas também foi planejada para ser compreendida 

por todas as nações e pessoas no mundo inteiro. Que plano! Quando Deus decidiu manter um registro 

de Seus atos e planos para o homem, Ele sabia que a melhor maneira de fazer isso era através de um 

método escrito, pois essa é a melhor maneira de se comunicar com todos os homens de todas as épocas. 

Escrever tem várias vantagens: 

 

Precisão é a acuracidade e a exatidão da ordem dos eventos e sua importância. Para escrever, você 

deve tomar tempo para ordenar seus pensamentos, pois eles parecem estranhos se não estejam em 

algum tipo de ordem. Falar ou contar histórias não é assim, pode pular de pensamento em pensamento 

e ainda ser entendido. Mas na escrita, o pensamento cuidadoso deve ser usado. 

 

A propagação é a partilha de algo com outros que não fazia parte da experiência. A maneira mais 

acurada de enviar uma mensagem é anotá-la. Dessa forma, pode-se ter certeza de que suas próprias 

palavras serão usadas, e a mensagem não perderá seu poder e impacto com uma forma diferente de 

expressão usada por outra voz. 

 

Preservação é ter certeza de que algo valioso não é perdido. Os homens morrem, as memórias 

falham, e às vezes as pessoas ficam muito ocupadas para continuar contando histórias. Mas um registro 

escrito permanece. O Novo Testamento tinha, especialmente, algumas razões específicas pelas quais 

foi escrito: 
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 A igreja primitiva precisava de direção. (1 Tessalonicenses 5:27; 1 Timóteo 4:13; 2 Timóteo 2:16-

17) 

 As falsas doutrinas precisavam ser corrigidas por alguma autoridade. 

 Missionários precisavam de algo para deixar com as pessoas quando foram forçados a seguir em 

frente. 

 Por causa da perseguição e da política, foi preciso mais do que a palavra falada para transmitir a 

mensagem de esperança e redenção dada por Jesus. 

 

PODEMOS CONFIAR SUA ACURACIDADE? 

 

Como é possível que tantos homens, durante um período de tantos anos, estivessem envolvidos na 

escrita de um livro que concordasse cientifica, histórica, social e moralmente? Nós já aprendemos 

como - um Deus Todo-Poderoso - em sabedoria soberana - soprou sobre os homens mortais Sua 

Palavra divina e os inspirou a anotá-la. Aqui estão algumas das razões evidentes, dadas em The New 

Scofield Study Bible que isso é verdade: 

 Ao longo de suas páginas, a Bíblia dá testemunho de um Deus que é consistente consigo mesmo e 

com a revelação concernente Dele. 

 A Bíblia dá um relato contínuo da humanidade em relação a Deus. 

 A Bíblia faz previsões sobre eventos futuros que são bastante improváveis, então registra seu 

cumprimento quando aconteceram. 

 A Bíblia é um desdobramento progressivo da verdade. Vários escritores, movidos pelo Espírito 

Santo, mas separados por séculos, acrescentam novos detalhes até que toda a revelação tome forma. 

 Do início ao fim, a Bíblia testifica de uma redenção. 

 A Bíblia tem um grande tema em toda Ela - a pessoa e a palavra de Jesus Cristo. 

 Cerca de quarenta e quatro escritores produziram uma perfeita harmonia de doutrina ao longo de 

dois mil anos. 

 

"O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas-novas." (Salmo 68:11) 

 

Como tudo isso se encaixa? 

 

 O Antigo Testamento é a preparação para Cristo; 

 Ele é manifestado ao mundo nos Evangelhos; 

 Em Atos Ele é pregado e o evangelho é propagado ao mundo; 

 As Epístolas O explicam; 

 Os propósitos de Deus em Cristo são consumados - levados ao clímax - em Apocalipse. 

 

Aqui estão dez PROVAS que a Bíblia é a Palavra de Deus: 

 

 Sua Incrível Unidade - nós já vimos como a Palavra de Deus se encaixa - o Antigo e o Novo 

Testamento concordam em todas as áreas. 

 Sua Capacidade de Permanecer Apesar de Todas as Tentativas de Destruí-La - apesar da 

perseguição política, religiosa e filosófica, a Bíblia tem resistido. 

 Sua Acuracidade Histórica - historiadores e arqueólogos de todo o mundo encontraram provas 

positivas de que a história registrada encontrada na Bíblia é totalmente acurada. 

 Sua Acuracidade Científica - as afirmações científicas encontradas nas Escrituras podem ser aceitas 

como acuradas. Elas têm sido provadas ser verdadeiras, incluindo o fato de que todos os seres vivos 

são reproduzidos de acordo com a sua própria espécie. 
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 Sua Acuracidade Profética - a Bíblia prediz eventos futuros com total perfeição, incluindo aqueles 

acerca da nação de Israel e todas as nações gentias. 

 Sua Influência Universal Sobre a Civilização - toda a civilização é fundada na Bíblia e seus 

ensinamentos. 

 Seu Cuidado e Cópia - nenhum outro livro na história foi copiado tantas vezes com tanto cuidado e 

tanto sacrifício quanto a Palavra de Deus. 

 Sua Circulação Surpreendente - nenhum outro livro na história tem existido por tanto tempo ou tem 

sido traduzido em tantas línguas e dialetos diferentes. Quantos outros livros de 2.000 anos você já 

leu? 

 Sua Honestidade Absoluta - não é possível que o homem conheça toda a história e tenha 

compreensão científica, muito menos proferir a profecia encontrada na Bíblia. Tinha que ser um 

Autor divino e soberano que inspirou sua escrita. 

 Seu Poder Transformador de Vida - nenhum outro livro da história tem sido capaz de mudar a 

humanidade corrupta pela prática de seus preceitos. 

 

Não precisamos procurar em outro lugar - a Palavra de Deus é o único guia de que precisamos. 

 

O QUE SIGNIFICA A BÍBLIA PARA MIM? 

 

Nave’s Compact Topical Bible fornece uma lista de coisas que nos permitem saber que a Bíblia é: 

 

Provada            2 Samuel 22:31 

Pura              Salmo 12:6 

Agente purificador         Salmo 119:9 

A Espada do Espírito          Efésios 6:17 

Alimento para a Alma         Jó 23:12 

Divinamente inspirados          Atos 1:16 

Escrito em meu Coração         Romanos 10:8 

Uma Luz             2 Pedro 1:19 

Uma lâmpada para meus pés        Salmo 119:105 

Poderoso em sua influência: 

Uma chama devoradora        Jeremias 5:14 

Um martelo esmagador        Jeremias 23:29 

Uma força que dá vida        Ezequiel 37:7 

Um poder salvador         Romanos 1:16 

Uma arma defensiva         Efésios 6:17 

Um instrumento de sondagem      Hebreus 4:12 

Uma Bênção para o Reverente     Mateus 7:24 

Pureza para a Minha Vida        João 15:3 

O Padrão de Fé           Provérbios 29:18 

Sagrado             Provérbios 30:6 

Para ser estudado           Romanos 15:4 

Semente para o Semeador        Marcos 4:14 

Absolutamente Confiável        Salmo 111:7 

Proveitosa para a Instrução        Isaías 2:3 

 

 

 
"A Bíblia é o guia infalível que aponta o caminho para os homens para a vida perfeita." 

(J. Edgar Hoover) 
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LIÇÃO TRÊS 

FÉ 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é 

necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos 

que o buscam." (Hebreus 11:6) 

 

 

Nós gostamos de cantar, "Fé, fé, fé! Só um pouco de fé..." Mas o que é fé? Por que fé? Como alguém 

pode receber fé? E qual é o objeto da fé? 

 

O QUE É FÉ? 

 

O Dicionário Enciclopédico de Webster define a "fé" como: 

• Confiança, confidência 

• Aceitação total de uma verdade que não pode ser demonstrada ou comprovada pelo processo de 

pensamento lógico 

• Uma virtude pela qual um cristão crê nas verdades reveladas de Deus 

 

Um homem de fé não é alguém que confia em sua própria habilidade para sua salvação do pecado e 

para a vitória na vida. Um homem de fé é alguém que espera e confia em Deus e em Sua Palavra. Ele é 

alguém que considera Jesus seu Senhor e Salvador pessoal que morreu e ressuscitou em seu favor. 

 

Abraão demonstrou fé muito antes do tempo de Jesus, a ponto de ser descrito como o "pai de todos os 

que creem" (Romanos 4:9-12). Abraão realmente confiou e obedeceu a Deus. Ele era obediente à 

exigência de Deus de sacrificar seu filho Isaque no Monte Moriá por holocausto queimado. A 

obediência de Abraão baseava-se no fato de que ele confiava em Deus. Esta extraordinária obediência e 

confiança foi contada como justiça para Abraão (Romanos 4:3, 9) - essa foi fé demonstrada. 

 

O escritor de Hebreus descreveu a fé como "... certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos 

que se não veem." (Hebreus 11:1) Deus é presentemente invisível ao olho natural. Ele é um espírito. 

(João 4:24) Mas Ele não nos deixou sem evidência de Si mesmo. Ele tem se manifestado ao longo dos 

anos de várias maneiras e falado por meio de Seus profetas escolhidos para vários propósitos. (Hebreus 

1:1; 2 Pedro 1:20-21) Quando nós 1) cremos na Palavra de Deus entregue a nós, e 2) nos tornamos 

obedientes à medida que mudamos nossas vidas e confiamos em Deus, confiando que Ele cuidará de 

nós e suprirá todas as nossas necessidades (físicas e espirituais), isto é FÉ. 

 

POR QUE A FÉ? 

 

Por que é necessário ter fé? O mundo de hoje é como um barco no meio de uma tempestade severa em 

alto mar. Negócios, finanças, casamentos e problemas familiares tornaram-se a preocupação de milhões 

de pessoas. Doenças espirituais, mentais e físicas estão incomodando muitos que se sentem impotentes 

para se defenderem. Todo mundo passando por esses problemas sabe que precisa de palavras de 

encorajamento de alguém, de algum lugar, que serão capazes de lhe dar segurança e ajuda. 
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Aquele algum lugar é a Palavra de Deus. É o melhor lugar para procurar encorajamento, segurança e 

direção. Isto é assim porque a Palavra de Deus é poderosa e criativa. Ela dá conhecimento, 

compreensão e sabedoria. Ela capacita uma pessoa para passar pela vida e superar seus problemas. Mas 

é preciso ter fé e crer que a Palavra de Deus tem soluções significativas para os problemas da vida. A 

verdade é que diante de todas essas lutas, a fé é a única virtude que todos nós mais precisamos. Cada 

área da vida depende de fé na Palavra de Deus para a vitória total e salvação final. A Bíblia diz: 

 

 "O justo viverá por fé." (Romanos 1:17) 

 "De fato, sem fé é impossível agradar a Deus..." (Hebreus 11:6) 

 

Estas Escrituras afirmam em termos claros que uma pessoa sem fé não pode vencer na vida nem 

agradar a Deus. The Thompson Chain Reference Bible lista os seguintes como razões para precisar de 

fé: 

 

 A fé assegura o sucesso. (2 Crônicas 20:20, Marcos 11:22-24) 

 A fé é um dever fundamental. (João 6:28) 

 A fé é uma arma defensiva. (Efésios 6:16, Hebreus 10:22) 

 A fé é essencial na oração. (Tiago 1:5-6) 

 A fé justifica o crente. (Gálatas 3:6, Filipenses 3:9) 

 Pela fé recebemos bênçãos. (Mateus 8:13; 17:20) 

 

COMO POSSO RECEBER A FÉ? 

 

Romanos 10:17 nos diz: "E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo". O 

missionário Dale Starks, em seu livro Spiritual Growth (Crescimento Espiritual) - 2, diz assim: "A fé 

vem pela familiaridade com a Palavra de Deus". A fé se desenvolve por meio do recebimento e 

aplicação da Palavra de Deus que temos lido ou ouvimos ser pregada. À medida que experimentamos o 

resultado infalível na aplicação da Palavra de Deus, ficamos mais excitados e encorajados a viver mais 

pela Palavra. Série de Estudos Através da Bíblia (Pentecostal Publishing House) nos diz: "Fé, no 

entanto, não é simplesmente crer no sentido de dar assentimento mental passivo a alguma ideia ou 

conceito. Fé, fé verdadeira, é ATIVA. Está se movendo na direção das promessas de Deus." 

 

Muitos homens de Deus receberam mais fé enquanto experimentavam continuamente a Palavra de 

Deus: 

 

 Calebe derrotou os Anaquins quando creu na promessa da Palavra de Deus. (Josué 14:6-15) 

 Jônatas (I Samuel 14), Davi (1 Samuel 17:32-37) e Jeosafá (I Crônicas 20) corajosamente venceram 

seus inimigos porque continuamente confiavam na Palavra que Deus lhes tinha falado. 

 Para a tripulação do navio naufragado Paulo disse: "Portanto, senhores, tende bom ânimo! Pois eu 

confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito." (Atos 27:25) 

 

A Bíblia está cheia de exemplos como estes; A Palavra de Deus SEMPRE se torna realidade! 

 

 

 

 

 

 

Como recebemos a fé? 

Por esperar que Deus faça o que sabemos que 

Ele tem dito em Sua Palavra, assim Ele o FARÁ! 
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QUAL É O OBJETO DE NOSSA FÉ? 

 

Alguém já lhe perguntou: "Você tem fé na oração?" Como cristão você provavelmente respondeu: 

"Sim". Mas nem a oração nem qualquer outra coisa deve ser objeto de nossa fé. Se isso é verdade, em 

que DEVEMOS ter fé? Rev. K. A. Prempeh testemunha: 

 

Quando comecei minha jornada no "Caminho para Justiça", eu ainda acreditava na trindade. 

Mas um dia um pastor da UPCI entrou no meu caminho e compartilhou a doutrina da Unicidade 

da Divindade comigo. No começo, eu era muito cético, mas algo dentro de mim urgiu-me para 

pedir a Deus em oração por uma revelação de Si mesmo para que eu pudesse confirmar ou 

negar esta doutrina. 

 

Enquanto seriamente buscava a Deus, eu tive uma visão muito forte na qual eu vi Jesus como o 

único Deus exaltado e Todo-Poderoso! Eu vi Jesus Cristo como o Pai Eterno, o Criador do 

universo. 

 

Depois disso, comecei a procurar a confirmação nas Escrituras. Enquanto li, as palavras 

pareciam saltar da página para apontar para Jesus como o personagem principal da Bíblia, 

acerca do qual Ela estava testemunhando. Minha fé na Palavra escrita foi transferida para 

Jesus, a Palavra viva. João 1:1 e 1:14 tornou-se real para mim: 

 

"No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus... E o Verbo se fez 

carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de 

graça e de verdade." 

 

Outras Escrituras também ganharam vida: 

 

 "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que 

testificam de mim." (João 5:39) 

 "Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida; o que vem a mim jamais terá fome; e o 

que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não 

credes." (João 6:35-36) 

 "Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, 

viverá..." (João 11:25) 

 "Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão 

por mim." (João 14:6) 

 "Quem nele crê não é julgado; o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome 

do unigênito Filho de Deus." (João 3:18) 

 

Como se isso não bastasse, o autor de Hebreus selou meu testemunho por declarar claramente 

quem seria o objeto de nossa fé - Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. "Olhando para 

Jesus, autor e consumador da fé" (Hebreus 12:2 RC) 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Então, para ter esta fé em Jesus Cristo, precisamos de duas coisas: 
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1)  Uma compreensão clara e conhecimento do que a Palavra de Deus diz. Isto vem através da 

leitura e do estudo da Palavra de Deus por nós mesmos. 

2)  Uma confiança que Deus não pode mentir. 

 

Estas duas coisas produzem uma fé forte - o tipo que: 

•  Vê o invisível, 

•  Crê no incrível, 

•  Recebe o impossível. 

 

Como termina o corinho com o qual começamos essa lição? "Você não precisa muita, usa apenas o 

que tem! Fé, fé, fé, apenas um pouco de fé!" 

 

FAITH = FÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F................................. Forsaking (Abandonar) 

A................................................... All (Tudo) 

I…………………………………….  In (Em) 

T…………………….....Trusting (Confiança) 

H………………………….......…Him (Nele) 
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LIÇÃO QUATRO 

ARREPENDIMENTO 

 
 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância; 

agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam." (Atos 17:30). 

 

 

QUE IMPORTANTÂNCIA TEM O ARREPENDIMENTO? 

 

A doutrina do arrependimento é proeminente em toda a Bíblia. 

 

 João Batista começou seu ministério público (Mateus 3:1-2), como o próprio Jesus, (Mateus 4:17) 

com um chamado ao arrependimento em seus lábios. Quando repreendido por isso, Jesus disse a 

Seus acusadores: "Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento." (Lucas 5:32 

 Quando Jesus enviou os doze para anunciar as boas novas do reino dos céus, Ele ordenou-lhes que 

pregassem o arrependimento. "E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de 

pecados a todas as nações, começando de Jerusalém." (Lucas 24:47) 

 A principal pregação dos apóstolos foi a doutrina do arrependimento: 

 Pedro (Atos 2:38) 

 Paulo (Atos 20:21) 

 O desejo do coração de Deus, e Seu único mandamento para todos os homens em toda parte, é que 

eles devem se arrepender: "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam 

demorada; pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, 

senão que todos cheguem ao arrependimento." (2 Pedro 3:9) 

 

Será que essa doutrina de arrependimento encontra um lugar tão proeminente na pregação e no 

ensinamento de hoje? A necessidade de arrependimento diminuiu? Deus diminuiu ou mudou os termos 

de admissão em Seu reino? NÃO! NUNCA! De fato, o fracasso da parte do homem em atender ao 

chamado de Deus ao arrependimento significa que ele perecerá completamente: 

 

"Não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis." (Lucas 13:3 RC) 

"Não, vos digo; antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis." (Lucas 13:5 RC) 

 

Isso era tão importante que Jesus repetiu as palavras exatas em dois versículos no mesmo capítulo. Ele 

estava falando sério acerca desse negócio de arrependimento. 

 

COMO O ARREPENDIMENTO OPERA EM MINHA VIDA? 

 

O VERDADEIRO arrependimento envolve três áreas diferentes de vida, e cada uma é igualmente 

importante: 

 

Mente/Pensamentos: 

 

Em Mateus 21:29 (RC) lemos: "Ele, porém, respondendo,  disse: Não quero. Mas, depois, 

arrependendo-se, foi." A palavra usada nesse versículo para "arrepender-se" significa mudar a mente, 

o pensamento, o propósito, e a visão acerca de uma questão; é ter outra mente acerca de uma 
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coisa. Então, falamos disso como uma mudança completa que toca nossa atitude e nosso ponto de vista 

acerca do pecado e da justiça. Esta mudança é bem ilustrada: 

 

Na ação do filho pródigo (Lucas 15) e 

Na história bem conhecida dos Fariseus e do Publicano. (Lucas 18) 

Quando Pedro (no Dia de Pentecostes) convocou os judeus a se arrependerem (Atos 2:14-40), ele 

realmente lhes disse para mudarem suas mentes e seu ponto de vista acerca de Cristo. Eles O 

consideravam como mero homem, um blasfemo, um impostor. Os acontecimentos dos poucos dias 

precedentes provaram-lhes que Ele não era outro senão o Deus justo manifestado na carne. O resultado 

de seu arrependimento, ou mudança de mente, seria que eles receberiam Jesus Cristo como seu Messias 

prometido há muito tempo. 

 

Emoções/Sentimentos: 

 

Esta não é uma mudança de mente, e apenas uma crença mental, pois mesmo o próprio diabo crê. 

(Tiago 2:19) Existem hoje em muitas igrejas os que nos induziriam a acreditar que qualquer coisa que 

não seja uma simples crença está se tornando uma "obra". Mas se isso fosse assim, por que Jesus 

ordenou que nós nos arrependêssemos? Não, o arrependimento é definitivamente necessário, mas 

também deve envolver uma completa mudança de coração: "Porque com o coração se crê para 

justiça...” (Romanos 10:10) 

 

 2 Coríntios 7:9-10 diz: "Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes 

contristados para arrependimento; pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa 

parte, nenhum dano sofrêsseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a 

salvação, que a ninguém traz pesar; mas a tristeza do mundo produz morte." 

 A "tristeza do mundo" não era arrependimento verdadeiro, mas uma lamentação das consequências 

do pecado que os alcançaram. Mas a "tristeza divina" os causou a ser cuidadosos, despojar-se, 

temer a Deus, ter um desejo ardente, ter grande zelo, vingar-se de Satanás e ser muito indignados 

contra os truques do inimigo. (2 Coríntios 7:11) 

 Lucas 10:13 e Gênesis 6:6 mostram-nos a conexão deste arrependimento segundo Deus: ele 

significa ser um cuidado para alguém depois, para causar uma grande preocupação. 

 Assim, o Publicano "bate o seu peito", indicando tristeza de coração. (Lucas 18:14) 

 Quanta emoção é necessária para o verdadeiro arrependimento ninguém pode definitivamente dizer. 

O salmista declarou assim: "Porque eu confessarei a minha iniquidade; afligir-me-ei por causa do 

meu pecado." (Salmo 38:18) 

 

Disposição/Vontade: 

 

Uma das palavras Hebraicas para se arrepender significa "virar". O pródigo disse: "Levantar-me-ei" 

(Lucas 15:18-20) e ele se levantou. Ele não apenas 

• Pensou acerca dos seus caminhos e 

• Sentiu tristeza por causa deles, mas 

• Ele virou seus passos em direção da casa. 

 

Assim, em um sentido muito real, o arrependimento é uma crise com uma experiência mudada à vista. 

O arrependimento não é apenas um coração quebrantado PELO pecado, mas DO pecado também. 

Devemos abandonar o que queremos que Deus remita. 
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Paulo escreveu muito acerca do arrependimento como mais uma experiência do que um único ato. 

(Romanos 2:3-7; 2 Timóteo 2:24-26) 

 

A Palavra de Deus fala muito acerca desse "desvio" de nossos velhos caminhos quando nós nos 

arrependemos VERDADEIRAMENTE. 

 

 João Batista falou disso quando os Fariseus e Saduceus vieram ter com ele para o batismo: 

"Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." (Mateus 3:8) Novamente, João diz em Lucas 3:8: 

"Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento". 

 O Apóstolo Paulo falou disto diante de Agripa: "Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em 

Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a 

Deus, praticando obras dignas de arrependimento." (Atos 26:20) 

 

ENTÃO AGORA, COMO EU ME ARREPENDO? 
 

 Na confissão de pecado a Deus. (Lucas 18:13; 15:21) 

 Em confissão ao homem, se eu o tiver agredido pelo meu pecado. (Mateus 5:23-24; Tiago 5:16) 

 No abandonar do pecado: "Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos; 

converta-se ao SENHOR, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em 

perdoar." (Isaías 55:7) "O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as 

confessa e deixa alcançará misericórdia." (Provérbios 28:13) 

 

A história é contada de um casal que viveu com seu filho de cinco anos chamado "Kofi" em 

uma determinada aldeia. Este homem e mulher não eram cristãos, mas o pequeno Kofi foi 

fielmente levado para a escola dominical na única igreja Pentecostal naquela vila por seu 

professor de creche, que era colocatária da família. 

 

Um dia, todas as crianças receberam versículos para memorizar em sua aula da Escola 

Dominical e Kofi teve Êxodo 20:15: "Não furtarás." O professor de Kofi explicou a ele que se 

alguém roubar e não for pego, Deus no céu ainda o vê. Kofi guardava este versículo em seu 

coração, e sempre o recitava a seus amigos na escola maternal. 

 

Uma brilhante manhã de sábado, o pai de Kofi pediu a Kofi que o acompanhasse até a fazenda 

próxima para visitar suas armadilhas. Em seu caminho, eles encontraram uma laranjeira muito 

grande cheia de frutas maduras. O pai de Kofi parou e puxou um saco. Ele então pediu a Kofi 

para vigiar enquanto ele arrancava as laranjas e as guardavam no saco. Kofi sabia muito bem 

que as laranjas não pertenciam a seu pai, então ele lhe disse: "Papai, papai, NÃO FURTARÁS". 

 

O pai de Kofi respondeu: "Continue observando e me informe se alguém está vindo." Kofi 

respondeu: "Papai, papai, Deus no céu te verá ainda que ninguém mais te visse." 

 

O pai ficou tão chocado com as palavras de Kofi que ele desceu da árvore e levou o menino 

para casa. 

 

 O pequeno Kofi ensinou a seu pai uma lição muito importante naquele dia: devemos confessar e 

abandonar nossos pecados, pois Deus vê e conhece todas as coisas, até mesmo o nosso coração. 

Mas mesmo a confissão e o abandono do pecado não é o arrependimento completo, pois então 

devemos nos voltar na direção em que Deus está se movendo. 
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 Ao voltar-se para Deus, não basta afastar-se do pecado; mas devemos entregar-nos a Deus: "Para 

lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a 

fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em 

mim." (Atos 26:18) 

 

COMO SABEREI QUE MEU ARREPENDIMENTO É ACEITÁVEL A DEUS? 

 

Um belo exemplo de arrependimento segundo Deus é mostrado em Lucas 7:36-50, onde uma mulher 

lavava os pés do Senhor com suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos, depois os beijava e os 

ungia. Depois de ter feito isso, o Senhor disse: "Por isso, te digo: perdoados lhe são os seus muitos 

pecados, porque ela muito amou; mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse à 

mulher: Perdoados são os teus pecados... Mas  Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou; vai-te em paz." 

(Lucas 7:47-48, 50) 

  

O arrependimento segundo Deus é uma tristeza amorosa por ter pecado contra Aquele que nos amou 

primeiro. (João 4:19). 

 

 Jó disse: "Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza." (Jó 42:6) 

 A pessoa que se arrepende como Davi fez quando disse ao Senhor: "Pequei contra ti, contra ti 

somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos..." (Salmo 51:4), detestará a si mesmo e terá um 

profundo ódio pelo pecado, desejando ser libertado dele. 

 A tristeza segundo Deus é uma tristeza por pecar contra Deus, que levou nossos pecados em Seu 

próprio corpo sobre o madeiro. (1 Pedro 2:24) 

 Somente o arrependimento segundo Deus, tal como aquele, é aceitável a Deus. Ele produzirá fé 

para crer em Deus quando Ele disser: "... o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 

pecado". (1 João 1:7) 

 

QUAL É O RESULTADO DO MEU VERDADEIRO ARREPENDIMENTO? 

 

O primeiro resultado é o que acontece no céu: "Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por 

um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de 

arrependimento... Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um 

pecador que se arrepende." (Lucas 15:7,10) Todo o céu se alegra por que a vontade de Deus tenha sido 

realizada na terra - um pecador se arrependeu. 

 

O verdadeiro arrependimento torna Deus tão feliz. Ele é fiel para nos perdoar: "Se confessarmos os 

nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." (1 

João 1:9) 

 

Pedro nos disse a última coisa que será o resultado de nosso verdadeiro arrependimento. Ele falou com 

as pessoas que estavam reunidas ao redor após a cura do homem coxo na Porta Formosa. Depois de 

dizer-lhes como haviam abusado e matado o próprio Messias cuja vinda eles aguardavam, ele então 

disse: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados". (Atos 3:19) 

Pedro sabia o que eram aqueles tempos de refrigério; pois ele tinha visto isso acontecer no Dia de 

Pentecostes. Mas refrigério não pode vir até o perdão e lavagem ocorrem. Devemos primeiro. . . 

Arrepender-nos! 
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LIÇÃO CINCO 

BATISMO NAS ÁGUAS NO NOME DE JESUS 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós 

seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do 

Espírito Santo." (Atos 2:38) 

 

 

O QUE É BATISMO? 

 

"Batismo" vem de uma palavra Grega baptizo, que significa "imerso, mergulhado em, ou 

completamente coberto." A imersão é o único modo de batismo que a Bíblia registra. 

 

João imergiu Jesus: "Batizado Jesus, saiu logo da água..." (Mateus 3:16) "E, logo que saiu da água, 

viu os céus abertos..." (Marcos 1:10 RC) Filipe imergiu o eunuco etíope quando o batizou: "... Quando 

saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe" (Atos 8:38-39) 

 

O batismo cristão nas águas é uma cerimônia em que alguém que se arrependeu de seus pecados é 

imerso nas águas. Este é um passo pessoal de obediência tomado por uma alma arrependida. 

 

POR QUE NÓS DEVEMOS BAPTIZAR? 

 

O batismo nas águas ocupava uma posição crucial de importância no plano do Tabernáculo no deserto 

que foi usado por Moisés e os filhos de Israel no Antigo Testamento. Deus lhes deu este plano, e 

incluiu um tipo de batismo - a lavagem dos sacerdotes na pia de bronze antes que pudessem entrar no 

Lugar Santo. (Levítico 8:6; Êxodo 30:19-21) 

 

 No Novo Testamento, batismo nas águas também é um ingrediente essencial. Como diz nosso 

versículo para memorizar, este batismo não é apenas para se molhar, mas para a remissão dos 

pecados, e deve ser aplicado com uma fórmula específica. 

 No Antigo Testamento, Levítico capítulo 16 nos diz que era muito importante que o sacerdote 

estivesse corretamente vestido e também lavado antes de oferecer a oferta pelo pecado e o 

holocausto, e antes de entrar no Santo Lugar. Ele só entrava no Lugar Santíssimo uma vez por ano, 

para a expiação dos pecados do povo. Este capítulo foi dado como instruções especiais ao 

sacerdócio depois que os filhos de Arão foram mortos quando não seguiram cuidadosamente as 

instruções do Senhor acerca deste sagrado ritual de expiação. Deus não aprova aqueles que não 1) 

conhecem Suas instruções e 2) seguem-nas com muito cuidado. Hebreus 9:22 nos diz: "Com efeito, 

quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e, sem derramamento de sangue, 

não há remissão." A remissão de pecados não vem pela água ou pelo batismo, mas pelo nome de 

Jesus, que derramou Seu sangue por nós no Calvário (Hebreus 9:12-15) e pela obediência às 

instruções e exemplo dado a nós pelo próprio Jesus. 

 Assim, quando somos obedientes às instruções dadas por Pedro em Atos 2:38, estamos cometendo 

um ato de fé em Jesus Cristo e no poder de Seu sangue para nos lavar e purificar de todos os nossos 

pecados. 
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O batismo é um tipo de sepultamento conforme registrado por Paulo em Romanos 6:4-5: "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 novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele 

na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição." 

Assim, Paulo, escrevendo à igreja em Roma, os fazia saber que a morte que eles experimentariam não 

era como O que Jesus experimentou, mas foi uma morte à natureza pecaminosa com que nasceram. E o 

chamar de Seu nome - Jesus - Aquele que derramou Seu sangue sem pecado - foi o que lhes deu uma 

nova vida, uma purificação de pecados passados. 

 

O batismo é um mandamento muito forte da Palavra de Deus; o próprio Senhor falou acerca disso em 

várias ocasiões: 

 

 Ele disse a um dos principais dos judeus, um Fariseu chamado Nicodemos, que havia algumas 

instruções especiais para quem quisesse entrar no reino dos céus: "Em verdade, em verdade te digo: 

quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus". (João 3:5) 

 Após Sua ressurreição, Jesus apareceu aos onze e os repreendeu porque não creram naqueles que 

haviam relatado tê-lo visto vivo novamente. Então, Ele lhes deu esta comissão: “E disse-lhes: Ide 

por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; quem, 

porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu 

nome, expelirão demônios; falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma coisa 

mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão 

curados." (Marcos 16:15-18) 

 Assim, como no Antigo Testamento houve graves consequências quando o sacerdote não seguiu as 

instruções dadas pelo Senhor, o Novo Testamento também registra resultados graves para aqueles 

que não obedecem às instruções do Senhor acerca do batismo: 

 "Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado." (Marcos 16:16) 

 "... o batismo, agora também vos salva..." (1 Pedro 3:21) 

 

Devemos ter muito cuidado em obedecer às instruções do Senhor! 

 

COMO DEVEMOS BATIZAR? 

 

Seguir o exemplo dos Apóstolos 

 

Um dia, Jesus apresentou uma pergunta muito importante aos Seus seguidores. Ele disse: "Mas vós, 

continuou ele, quem dizeis que eu sou?" (Mateus 16:15) Todos deram várias respostas, e então Pedro 

disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". (Mateus 16:16) Quando Jesus ouviu isto, Ele ficou 

satisfeito e disse a Pedro que carne e sangue não tinham revelado isso a ele. Ele passou a dar a Pedro 

uma comissão muito importante: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a 

minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos 

céus..."  (Mateus 16:18-19) Esta não foi uma declaração por acaso, mas foi o dar da autoridade bíblica 

a um homem que tinha recebido uma revelação de quem Deus realmente era. 

 

Nem foi um acontecimento por acaso quando Pedro pregou no Dia de Pentecostes, e o povo perguntou: 

"Que faremos, irmãos?" Ele usou sua revelação de quem Deus era para lhes dizer: "Respondeu-lhes 

Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos 

vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." (Atos 2:38) 
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Mas, e quanto ao mandamento do Senhor em Mateus 28:19? "Ide, portanto, fazei discípulos de todas 

as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo". 

 

 Então, qual ERA o nome de Seu pai? João 5:43 nos diz: "Eu vim em nome de meu Pai, e não me 

recebeis; se outro vier em seu próprio nome, certamente, o recebereis." 

 QUAL foi o nome no qual Ele veio? Mateus 1:21 diz: "Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome 

de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Lucas 1:76-79 vai ainda mais longe 

para falar desta criança que nasceria e explica o que Ele fará por nós: "... para dar ao seu povo 

conhecimento da salvação, no redimi-los dos seus pecados..." QUE NOME MARAVILHOSO! 

 

QUAL FOI O EXEMPLO DOS APÓSTOLOS? 

 

Pedro e o resto dos apóstolos continuaram a cumprir este mandamento no Novo Testamento. Seus 

seguidores foram batizados por imersão, e em nome de Jesus Cristo. OUTROS CRENTES que não 

tinham ouvido essa verdade antes incluem: 

 

 No Dia de Pentecostes - aqueles que receberam a palavra que Pedro pregou foram batizados (Atos 

2:41) - CRENTES JUDEUS. 

 Os samaritanos creram na pregação de Filipe e foram batizados em nome de Jesus (Atos 8:12, 16) - 

CRENTES SAMARITANOS. 

 Cornélio, o primeiro Gentio, foi batizado quando ouviu a verdade (Atos 10:47-48) - CRENTES 

GENTIOS. 

 Mesmo os discípulos de João Batista em Éfeso - quando ouviram o que Deus havia feito para Seus 

discípulos, eles também obedeceram à palavra (Atos 19:1-7) - CRENTES ANTERIORES. 

 Pedro ensinou em Atos 4:12 - não há outro nome que possa nos salvar. 

 Paulo ensinou isso quando escreveu à igreja em Colosso - faça TODAS AS COISAS em nome do 

Senhor Jesus! 

 

CONCLUSÃO 

 

Realmente não há nenhuma outra maneira qualquer para pensar ou agir. Se quisermos obedecer à 

Bíblia, o batismo por imersão, em nome de Jesus é o único caminho. Foi à maneira que Pedro pregou 

no Dia de Pentecostes, para os Samaritanos e Gentios. O próprio Jesus deu a Pedro as chaves de Seu 

reino, e Pedro as usou, até a sua morte. Mesmo em sua primeira epístola à igreja em geral, 

supostamente escrita aos crentes espalhados por todo o mundo por meio da perseguição, Pedro 

lembrou-lhes da importância do batismo: "A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não 

sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, 

por meio da ressurreição de Jesus Cristo". (1 Pedro 3:21) 

 

O batismo nas águas nos salva no sentido de que é uma expressão de nossa obediência, 

arrependimento, fé em Cristo e de nosso compromisso de sair do mundo. É nossa confissão e promessa 

que pertencemos a Cristo; que morremos e ressuscitamos com Ele. "Tendo sido sepultados, juntamente 

com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o 

ressuscitou dentre os mortos." (Colossenses 2:12) 

 

O batismo nas águas não é um ato mágico; é sem valor espiritual, a menos que seja acompanhado por 

fé consciente e arrependimento. O batismo é importante somente porque Deus ordenou que fosse 
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assim. Quando nos submetemos ao batismo nas águas de acordo com o plano de Deus, Ele honra nossa 

fé obediente e remite nossos pecados. 

 

Vance Havner, um dos pregadores mais citados na América, declarou esta verdade desta maneira: 

 

 

 

 

 

 

"Podemos nunca ser mártires, mas podemos morrer para nós mesmos, para o pecado, para o 

mundo, para os nossos planos e ambições. Esse é o significado do batismo; morremos com Cristo e 

subimos a uma vida nova.” 
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LIÇÃO SEIS 

O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

VERRSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos 

reunidos no mesmo lugar; de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda 

a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e 

pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em 

outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.” (Atos 2:1-4) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitos falam hoje de estarem "cheios do espírito" e "nascidos de novo". Mas o que eles estão falando? 

 

O termo "nascido de novo" geralmente se refere à conversa de Jesus com Nicodemos, o Fariseu, que 

veio a Ele à noite, conforme registrado em João 3:5-6: "Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te 

digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da 

carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito." Nicodemos estava tendo um tempo difícil para 

entender como alguém que já era adulto poderia “nascer de novo"; Jesus, então, explicou que como o 

vento é real e pode ser sentido e ouvido, contudo não pode dizer de onde veio ou para onde vai - nem 

pode ser controlado - assim é com cada um que é "nascido de novo". (João 3:8) 

 

Então, o que as pessoas entendem por "cheio de espírito"? 

 

Mais de um profeta do Antigo Testamento escreveu acerca desse fenômeno do Espírito de Deus habitar 

realmente dentro de nós: 

 

 Jeremias 31:33-34 diz: "Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles 

dias, diz o SENHOR: Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas 

inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu 

próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR, porque todos me conhecerão, 

desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus 

pecados jamais me lembrarei." 

 Ezequiel, na passagem de sua profecia importante acerca do Messias do Novo Testamento 

(Ezequiel 36:26-27) elaborou a promessa divina: "Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós 

espírito novo; tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós 

o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis". 

 Provavelmente a mais conhecida profecia acerca de ser "cheio do Espírito" é encontrada em Joel 

2:28-29: "E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e 

vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões; até sobre os 

servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias.” 

 

O que o Novo Testamento diz acerca desse mesmo fenômeno? 
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 O versículo para memorizar (Atos 2:4) afirma claramente que o Espírito concedeu aos 
discípulos a habilidade a declarar em várias "outras línguas" - as grandezas de Deus - o sinal 
inicial manifestando Sua presença interior. 

 Quando Pedro disse aos judeus (Atos 2:16-18) reunidos em Jerusalém para a Festa de Pentecostes 

que "isto era o que" foi falado pelo profeta Joel (Joel 2:28-29), sua resposta ligava o falar em 

línguas ao dom do Espírito Santo. 

 Novamente, em Atos 2:33, posteriormente em seu mesmo sermão, Pedro identificou o sinal de falar 

em línguas como a evidência de que os discípulos tinham recebido a "promessa do Espírito Santo". 

 

Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento concordaram que Deus preencheria Seu povo com Seu 

Espírito, e quando isso acontecesse, a evidência inicial era falar em línguas. Fred Kinzie nos dá várias 

razões em seu tratado acerca deste assunto: 

 

A Soberania de Deus - Deus não é responsável a nós pelo que Ele escolhe fazer. Não temos motivo 

para questionar Suas maneiras, nem para contestar Suas ações. Se você tem alguma dúvida de que há 

uma conexão decisiva entre o falar em línguas e o batismo do Espírito Santo, leia as seguintes 

Escrituras: 

 

 Isaías 28:11-12 

 Marcos 16:17 

 Atos 10:46 

 Atos 2:4 

 Atos 19:1-6 

 

Uma Evidência Externa - Há muitas evidências da operação do Espírito de Deus na vida de alguém. 

Com alguns, como o fruto do Espírito, é uma questão de tempo antes de serem manifestos. Estes 

seguem depois que o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e vida e são resultados Dele. Pedro 

e os seis que foram com ele a Cesaréia sabiam que os Gentios haviam recebido o Espírito Santo, não 

por longanimidade, bondade, mansidão ou temperança, mas porque os ouviram falar em línguas e 

magnificar a Deus. Tal é uma evidência exterior, externa, imediatamente observada e ouvida. 

 

Uma Evidência Uniforme - Ao falar acerca de ser nascido do Espírito, Jesus afirma em João 3:8, "... 

assim é todo o que é nascido do Espírito". Certamente isso é uniformidade. Ao analisar 

cuidadosamente este versículo, você verá que Jesus enfatiza a palavra "som". Você ouve o som do 

vento soprando, e isso é evidência de Sua presença. Não é ver nem sentir que é importante, embora 

essas evidências possam estar presentes, mas o ouvir do som. Alguns podem concluir que isso significa 

a experiência em Pentecostes, onde eles ouviram o som como de um vento impetuoso poderoso. No 

entanto, este poderoso vento não foi falado como sendo presente em Atos 10:46 ou em Atos 19:6, mas 

falar em línguas era. Devemos concluir que a parte importante da evidência do Espírito no Pentecostes 

era o falar em outras línguas. O VENTO era impessoal; o FALAR era pessoal. 

 

Controle Completo - O falar em línguas simbolizava o controle completo de Deus sobre o crente. 

Tiago ensina coisas muito reveladoras acerca da natureza da língua: 

 

 É capaz de profanar todo o corpo. 

 Embora seja um membro pequeno, nunca foi domado pela humanidade. 
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Uma vez que estas coisas são verídicas acerca da língua, não seria necessário domar antes que todo o 

corpo pudesse ser consagrado a Deus? Em Mateus 12:29, Jesus nos diz que antes que alguém possa 

entrar na casa de um homem forte e saquear ou roubar seus bens, deve primeiro amarrar o homem 

forte. O HOMEM FORTE DE NOSSA CASA É NOSSA LÍNGUA. Quando Deus doma nossa língua, 

estamos sob o controle do grande Deus dos céus, e somos dotados de uma força espiritual do alto e com 

poder para Seu serviço. 

 

A Língua é a Maior Expressão do Homem de Seu Espírito - A habilidade e o poder de coordenar o 

pensamento e a língua no discurso inteligente é uma das mais altas prerrogativas do homem e o eleva 

acima das bestas do campo - tornando-o superior a qualquer outra das criações de Deus. Portanto, a 

língua é o veículo de expressão do Espírito. 

 

Não é difícil, depois de perceber essas coisas acerca da língua, entender por que Deus usaria o falar em 

línguas para expressar a maior, a mais maravilhosa experiência que o mero homem poderia receber. No 

batismo do Espírito Santo, o Espírito de Deus e o nosso se tornam um. Ele usa a nossa língua e voz 

para expressar esta verdade, e é a maravilha escolhida por Deus, o governante soberano do universo. 

 

QUEM NECESSITA O ESPÍRITO SANTO? 

 

Existem seis categorias de pessoas da Bíblia que precisavam do Espírito Santo. Ao estudá-las, podemos 

ver quem precisa do Espírito Santo mesmo em nossa sociedade moderna. Pastor Simeon Young 

escreveu um excelente artigo acerca deste assunto, no qual ele diz: 

 

Os Ativistas Religiosos Precisam do Espírito - Mesmo os doze apóstolos que estiveram com Jesus 

por três anos e meio, curando os doentes e expulsando demônios, ainda precisavam do Espírito Santo 

tanto que Jesus lhes disse para esperarem em Jerusalém até que lhes fosse dado o "poder do alto". 

(Lucas 24:49) No livro de Atos, Lucas nos diz que estes doze homens receberam o Espírito Santo com 

a evidência de falarem em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedesse que falassem. (Atos 

1:13-14, 2:1-2) 

 

As Pessoas Altamente Favorecidas E Abençoadas Precisam Do Espírito - Mesmo Maria, a mãe de 

Jesus, que havia sido chamada de "altamente favorecida" e "abençoada" pelo menos cinco vezes no 

primeiro capítulo de Lucas precisava do Espírito Santo. Seu nome foi listado com os nomes dos doze 

apóstolos e outros membros da família de Jesus que estavam esperando no cenáculo quando o Espírito 

Santo foi derramado pela primeira vez no Dia de Pentecostes. Só porque Deus a abençoou e favoreceu 

não significou que ela estava bem sem o Espírito de Deus habitando nela. 

 

Aqueles Que Foram Curados E Libertados Precisavam Do Espírito – “Pois os espíritos imundos 

de muitos possessos saíam gritando em alta voz; e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve 

grande alegria naquela cidade." (Atos 8:7-8) Pedro e João ainda vieram de Jerusalém e "oraram por 

eles para que recebessem o Espírito Santo", porque mesmo com o toque divino de Deus na cura, eles 

ainda precisavam que seu Espírito habitasse no interior deles. (Atos 8:15-17) 

 

Sincero, Mas Mal Orientados, Zelotes Religiosos Precisam do Espírito - Saulo de Tarso foi 

TODAS estas coisas. Mas Saulo precisava desesperadamente do Espírito de Deus habitando dentro 

dele. Deus enviou-lhe um pregador e Saulo tornou-se fiel discípulo de Cristo com um NOVO 

NASCIMENTO pelo Espírito. (Atos 9:17) 
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Piedosos, Generosos Amigos da Igreja Precisam do Espírito - Cornélio era muito generoso, piedoso 

e temente a Deus e orou com tanto efeito que Deus enviou um anjo para falar com ele! Mas esse Gentio 

temente a Deus AINDA precisava do Espírito de Deus habitando dentro dele. (Atos 11:14) 

 

Os Membros Da Igreja Existentes Precisavam Do Espírito - Paulo encontrou doze homens na 

cidade de Éfeso que tinham sido seguidores de João Batista por anos. Era óbvio que esses homens eram 

verdadeiros crentes, mas Paulo ainda lhes perguntou: "Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando 

crestes?" (Atos 19:2) Depois que Paulo os batizou de novo - desta vez em nome do Senhor Jesus. (v. 5) 

"E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto falavam em línguas como 

profetizavam." (v. 6) 

 

Esses seis exemplos da Palavra de Deus cobrem quase todos os casos. Qualquer um que não tem o 

Espírito Santo, O NECESSITA! 

 

O QUE O ESPÍRITO SANTO FAZ PARA VOCÊ? 

 

 João 14:26 nos diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar todas as 

coisas, para que possamos compreender a Palavra de Deus. 

 Isaías 28:12 nos faz saber que o Espírito Santo é o refrigério e dá descanso aos cansados. 

 João 16:13 diz que o Espírito da verdade nos permite saber as coisas que virão no futuro. 

 Atos 1:8 nos diz que o Espírito nos dá poder para testemunhar. 

 Romanos 8:11 nos ajuda a compreender que o Espírito é a nossa promessa de que seremos 

ressuscitados. 

 Romanos 8:26 nos dá a garantia de que o Espírito até nos ajuda a orar por intercessão. 

 Isaías 59:19 diz que o Espírito do Senhor "virá como torrente impetuosa, impelida pelo o Espírito 

do Senhor" contra o inimigo de nossa alma. 

 Romanos 8:9 diz que Cristo coloca Seu selo de propriedade EM NÓS por Seu Espírito. 

 

Se alguém fosse lhe oferecer um presente que concederia todos esses benefícios, você realmente 

recusá-lo-ia? O dom do Espírito Santo é uma dádiva MARAVILHOSA que é necessária para todos e 

que tem enormes benefícios. Se você quiser este dádiva, apenas siga as instruções de Pedro dadas no 

Dia de Pentecostes. 

 

 

 

 

 

Recebei o Espírito Santo! 
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LIÇÃO SETE 

O CAMINHO PARA JUSTIÇA - O CAMINHO "SANTIDADE" 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o 

Caminho Santo; o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo; quem quer que por 

ele caminhe não errará, nem mesmo o louco." (Isaías 35:8) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Agora que compreendemos o Plano de Salvação e experimentamos a obediência a ele, não estamos 

mais buscando o Caminho PARA Justiça. Podemos andar no Caminho DA Justiça. 

 

Não é uma coisa simples seguir o Caminho DA Justiça neste dia presente, vivendo com retidão num 

mundo iníquo. O filho de Deus deve aparecer como irrepreensível e inofensivo no meio de uma nação 

pervertida e corrupta (Filipenses 2:15), como nos é dito em Tito 2:11-13: "Porquanto a graça de Deus 

se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as 

paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita 

esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus". Devemos: 

 

• Negar a impiedade (um desrespeito como o pagão demonstra a Deus em pensamento e ação) 

• Negar as paixões mundanas (um forte desejo e paixão pelas coisas deste mundo presente) 

• Viver sobriamente (considerando seriamente as leis/mandamentos da Palavra de Deus) 

• Viver com retidão (fazer as coisas de maneira correta, conforme identificadas pela Bíblia) 

• Viver piedosamente (de acordo com o plano de Deus) 

 

TUDO o acima deve ser feito neste mundo presente, e devemos cuidadosamente preparar e aguardar o 

retorno de nosso Salvador. E o que nos ensina tudo isso? A Graça de Deus. Deus nos equipou para que 

possamos fazê-lo com Sua salvação e Sua graça e de nenhuma outra maneira. Seu Espírito EM NÓS  

nos dá esperança: "Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério 

entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória".(Colossenses 1:27) 

 

O que é essa justiça, essa santidade de que precisamos antes de vermos a Deus? O Dicionário 

Enciclopédico Webster define a santidade como: 

1)  A qualidade ou estado de ser dedicado para uso espiritual. 

2)  O estado de ser espiritualmente perfeito ou puro, imaculado pelo mal ou pelo pecado. 

 

Esta santidade refere-se à separação DO mundo e do pecado, e dedicação A Deus. 

 

QUAL É O PROPÓSITO DA SANTIDADE? 

 

 Há três propósitos básicos para uma vida de santidade: 

 

1)  Para agradar a Deus (1 Pedro 2:9) 

2)  Para comunicar Cristo aos outros (Mateus 5:16, 2 Coríntios 3:2-3) 

3)  Para beneficiar a nós mesmos agora e na eternidade (Hebreus 12:14) 

 



Caminho Para Justiça  Africa Aflame Resources 

33 
 

POR QUE A SANTIDADE É NECESSÁRIA? 

 

Visto que o Senhor Deus é santo e perfeito, Ele exige santidade e perfeição de todos os que vêm a Ele. 

 

A Chamada à Santidade do Antigo Testamento  

 

 Ele disse a Abraão em Gênesis 17:1: "... Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na minha presença e 

sê perfeito." Aos filhos de Israel, depois que saíram do Egito (um tipo de pecado e escravidão), 

exigiu santidade deles dizendo: "Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o SENHOR, 

vosso Deus.” (Levítico 20:7) 

 No Antigo Testamento, depois que Deus reafirmou Sua aliança com Abraão e os filhos de Israel, 

Ele decidiu viver no meio de Seu povo. 

• Exigiu uma oferta (um sacrifício) do povo e um santuário (um lugar santo) para ele habitar. 

(Êxodo 25:1-2, 8-9) 

• Moisés preparou este santuário de acordo com o padrão e materiais que Deus lhe tinha revelado 

para que Deus pudesse viver no meio de Seu povo. (Êxodo 40:33-35) 

• Durante a sua vagueação no deserto, o Senhor novamente falou de habitar com Seu povo, desta 

vez não no tabernáculo ou no templo feito por mãos como nos dias do Rei Salomão (1Rs 8:10-

11; 2 Crônicas 7:15-16), mas com carne humana e usando o corpo humano como seu templo. 

(Joel 2:28) 

 

A Chamada à Santidade do Novo Testamento  

 Em Atos 17:24, Paulo pregou ao povo de Atenas no Areópago, e ele disse isto acerca da morada do 

templo de Deus: "O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da 

terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas". 

 No Antigo Testamento, quando Deus habitava entre os filhos de Israel, Ele deu a Moisés o plano 

para a construção do Tabernáculo. Hoje, no edifício não feito com as mãos, Deus ainda tem um 

plano - qualquer velho caminho não servirá. Paulo, em seus escritos à igreja em Corinto, disse: 

"Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém 

destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; porque o santuário de Deus, que sois vós, é 

sagrado." (1 Coríntios 3:16-17) 

 Pedro, em sua epístola à igreja em geral, falou disso também: "Pelo contrário, segundo é santo 

aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, 

porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo." (1 Pedro 1:15-16) 

 

Esta preparação do corpo como um santuário ou templo, dedicando-o ao uso do Senhor, este chamado a 

SER SANTO, é o que a Bíblia chama de "santidade". 

 

PREPARAÇÃO DO CORPO 

 

Assim como foi muito importante na construção do Tabernáculo que a cobertura externa fosse 

devidamente edificada para que o mobiliário e a função internos pudessem ser corretamente 

observados, assim também é com a preparação do corpo como morada de Deus: tanto para dentro como 

para fora preparação é necessária. O salmista Davi entendeu isso muito bem quando escreveu no Salmo 

24:3-5: "Quem subirá ao monte do SENHOR? Quem há de permanecer no seu santo lugar?  O que é 

limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este 

obterá do SENHOR a bênção e a justiça do Deus da sua salvação". 
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Preparação Interior - Isso envolve uma mudança de coração, ou arrependimento. 

 É abandonar o pecado e nunca mais voltar a ele. "Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus 

pensamentos; converta-se ao SENHOR, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, 

porque é rico em perdoar." (Isaías 55:7) 

 É entregar-se ao batismo no nome de Jesus para lavar os pecados: "Dele todos os profetas dão 

testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados." 

(Atos 10:43) 

 Paulo, em sua carta à igreja de Éfeso, disse: "Para a santificar, purificando-a com a lavagem da 

água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem 

coisa semelhante, mas santa e irrepreensível." (Efésios 5:26-27 RC) 

 

Com arrependimento e batismo, a parte interna do corpo é preparada como morada de Deus. O Espírito 

Santo, pela fé, pode agora residir neste templo: "Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos 

conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e, assim, habite 

Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes 

compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade  e 

conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude 

de Deus." (Efésios 3:16-19) Mas a palavra de santidade não termina aqui. 

 

Preparação Exterior - Todos nós gostamos de comer comida deliciosa, bem preparada e arranjada 

lindamente para que apreciemos olhar para ela antes de comê-la. Mas quem comerá uma refeição 

bonita que é servida em um penico ou vaso sanitário? O corpo como o templo de Deus, deve ser visto 

de maneira que realmente revela a atitude de Deus. Assim, a preparação exterior do corpo é muito 

importante. Essa preparação exterior envolve a transformação do indivíduo de seus velhos modos de 

vida. Paulo disse isso à igreja de Roma: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que 

apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E 

não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." (Romanos 12:1-2) 

 

O que é "este mundo" ao qual não devemos ser conformado, igualado ou feito a seu molde? O 

Apóstolo João, em sua primeira epístola (1 João 2:16) define o mundo como: 

• A concupiscência da carne 

• A concupiscência dos olhos 

• A soberba da vida 

 

E João fez questão de enfatizar que quem tem seu amor nessas coisas não tem o amor de Deus nele. 

"Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não 

está nele; porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a 

soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.  Ora, o mundo passa, bem como a sua 

concupiscência; aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente." (1 João 2:15-17) 

 

Tendo recebido estas Escrituras e uma compreensão de que a amizade com o "mundo" é inimizade com 

Deus (Tiago 4:4), há sete perguntas que você deve fazer a si mesmo antes de começar a fazer, dizer, 

pensar ou apreciar qualquer coisa: 

 

 Pode ser feito para a glória de Deus? (1 Coríntios 10:31) 

 Pode ser feito "em nome do Senhor Jesus" pedindo Sua bênção sobre a atividade? (João 14:13) 

 Pode ser feito enquanto sinceramente dá graças a Deus? 
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 É uma ação semelhante ao que Cristo faria? (1 João 2:6) 

 Ele enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? (1 Coríntios 8:1) 

 Ele enfraquecerá meu desejo por coisas espirituais, como a Palavra de Deus e a oração? (Lucas 

8:14, Mateus 5:6) 

 Ele enfraquecerá ou impedirá o meu testemunho de Cristo? (Mateus 5:13-16) 

 

A Razão pelos Padrões de Santidade - Padrões são supostamente para nos proteger em uma ou mais 

dessas áreas. Um padrão é uma regra ou medida fixa que é estabelecida pela autoridade. Deus nunca 

queria que Seu povo ficasse frustrado acerca do que vai ou não agradar a Ele. Então, Ele nos deu 

alguns princípios bíblicos que têm sido aplicados ao longo dos séculos e ainda se aplicam hoje. 

 

 Nós já aprendemos que, nesta época atual, nossos corpos são o templo do Senhor. O que devemos 

fazer com Seu templo? Paulo escreveu á igreja de Corinto em 2 Coríntios 6:16-18; 7:1 e explicou 

assim: “Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do 

Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão 

o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em coisas 

impuras; e eu vos receberei,  serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor 

Todo-Poderoso.  Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto 

da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus". 

 A vida de santidade é um esforço contínuo pela perfeição. (Filipenses 3:12-17) Ninguém é 

absolutamente perfeito, mas somos santos se colocarmos nossa fé em Cristo, vivendo uma vida 

arrependida de acordo com a Palavra de Deus e buscando crescer progressivamente mais na 

similitude de Cristo pelo poder do Espírito interior. Deus espera um crescimento contínuo na graça 

e no conhecimento e na produção crescente de frutos espirituais. (2 Pedro 3:18) 

 Podemos não ser perfeitos, mas devemos estar caminhando por um caminho que leva ao céu - um 

caminho que é reto e estreito, um que é SANTO. O profeta Isaías falou acerca disso em Isaías 35:8: 

"E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o Caminho Santo; o imundo não passará por 

ele, pois será somente para o seu povo; quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o 

louco." 

 

CONCLUSÃO 

 

O "Caminho da Justiça" é um caminho especial. Por quê? Porque é a estrada onde Deus mesmo anda, 

levando-nos para o céu, nosso lar eterno. Deus sabia que não seríamos capazes de caminhar um santo 

caminhar sem a Sua ajuda, portanto, Ele providenciou tudo o que precisamos no Consolador que Ele 

nos enviou - aquele Consolador que opera dentro de nós para nos tornar Santo, assim como Ele é. Há 

um corinho especial que claramente nos diz como tudo funciona em conjunto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus no interior, operando no exterior, Oh, que mudança em minha vida! 

Jesus no interior, operando no exterior, Oh, que mudança em minha vida! 

Jesus no interior, operando no exterior, Oh, que mudança em minha vida! 

Ooohhhh, que mudança, em ... minha ... vida! 
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LIÇÃO OITO 

PRATICANDO A SANTIDADE 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém 

verá o Senhor." (Hebreus 12:14) 

 

 

Na Lição Sete, aprendemos acerca da "estrada da santidade" e o que isso significava. De acordo com a 

Bíblia de Estudo de Vida Nova, depois de termos recebido o Espírito de Deus vivendo em nós, com a 

consequente revelação poderosa da glória e majestade de Deus, o caminho da santidade torna-se tão 

claro que até um tolo não poderia perdê-lo. Todos os remidos devem, em outras palavras, caminhar em 

santidade completa. Nós reivindicamos ser redimidos? Estamos andando neste "Caminho de 

Santidade"? Em outras palavras, depois de entrar nessa "rodovia", devemos permanecer nela - sem 

desvios permitidos. 

 

É impossível fazer uma lista de todas as coisas que uma pessoa poderia ser tentada a fazer que o tiraria 

fora desta "estrada". Qualquer coisa que poderia ser etiquetada "mundanismo” já foi mostrada para ser 

errada. Vejamos alguns dos "padrões de santidade" que são dados para nossa proteção, com a Palavra 

de Deus e Seu Espírito como fonte de advertência contra eles. 

 

ADORNANDO O TEMPLO 

 

A Bíblia tem muito a dizer acerca do adorno do templo de Deus. No Antigo Testamento, o Tabernáculo 

tinha de seguir diretrizes específicas estabelecidas por Deus, dadas a Moisés (seu servo) e realizadas 

pelo povo (seus filhos, os Israelitas). Havia instruções para cada parte do adorno do templo físico, e até 

mesmo para o adorno dos sacerdotes que oficiaram naquele templo. (Êxodo 35-40) 

 

Deus era muito exigente que Suas instruções fossem seguidas exatamente para ambos. No oitavo 

capítulo de Levítico, Moisés trouxe Arão e seus filhos diante do Tabernáculo, e ele lhes deu as roupas 

que Deus havia dito que deveriam usar. Ele também os lavou de acordo com as instruções do Senhor. 

Mas, no décimo capítulo daquele mesmo livro, dois filhos de Arão decidiram que fariam algo pelo SEU 

caminho, ao invés de como Deus havia ordenado. Lembre-se que isso estava sob a Lei, e assim Deus 

enviou imediatamente fogo para consumi-los. Eles morreram ali mesmo. Não importava que fossem 

filhos do sumo sacerdote. Não importava que eles estivessem especialmente vestidos para realizar a 

obra de Deus em Seu templo. A desobediência trouxe morte imediata. 

 

Isso lhe diz alguma coisa acerca de quão sério Deus é acerca de Suas instruções? Até algo tão trivial 

como um pouco de incenso que não era de acordo com Suas instruções? DEUS IMPORTA, SIM! Ele 

percebe o que você está fazendo, e Ele pedirá que você dê um relato de como você seguiu Suas 

instruções no dia do julgamento. (Romanos 2:4-7) Este é o dia da graça, mas a graça não o ajudará 

naquele dia. 

 

O plano de Deus para o homem e seu "templo" começou no Jardim do Éden e continua até hoje. Deus 

fez as primeiras roupas já costuradas, e Ele esperava que tomássemos nota deste cuidado. (Gênesis 

3:21) 
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Por causa da percepção embutida na consciência humana acerca da diferença entre homens e mulheres, 

Deus ordena uma cobertura. (Gênesis 3:7-10) As roupas feitas por Adão e Eva não eram corretas ou 

suficientes, então Deus fez algumas melhores. Eles fizeram roupas de folhas de figueira - facilmente 

rasgadas, não cobriam bem, não eram confortáveis, e costuradas com possíveis buracos (você já tentou 

costurar folhas?). Em suma, as roupas que Adão e Eva fizeram não eram boas. Mas quando Deus 

começou a costurar, ele as fez corretamente. Ele pegou material que não rasgava, era tudo de uma só 

peça, não podia enxergar através delas, e eram duráveis o suficiente para durar muito tempo. Deus sabe 

mais acerca do que precisamos do que nós. 

 

Depois desta primeira criação de vestuário, Deus não fez mais roupas na era do Antigo Testamento, 

mas garantiu de que os Israelitas pudessem continuar usando as roupas e os sapatos que tinham quando 

saíram do Egito. (Deuteronômio 29:5) Deus ainda mantinha o Seu povo corretamente vestido. Davi, em 

alguns de seus escritos, junto com seu filho Salomão, tinha algumas instruções acerca do seu adorno: 

 

  O vestuário deve se identificar com virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. 

(Salmo 1:1) 

  O vestuário deve ser lindo e adequado pela estação. (Provérbios 31:21-22, 24) 

 

O que é que lemos no Novo Testamento como instruções dadas ao novo povo de Deus, Seu templo de 

barro? Paulo e outros líderes da Igreja tinham muitas instruções para dar às igrejas. Assim, não foram 

apenas os escritores do Antigo Testamento que falaram. 

 

 A roupa deve ser decente. (1 Timóteo 2:9) 

 A roupa deve ser modesta e moderada. (1 Timóteo 2:9, 15, Filipenses 4:5) 

 A roupa não deve ser onerosa. (Mateus 6:25, 30-33) 

 A roupa não deve confundir os sexos. (Deuteronômio 22:5; 1 Coríntios 6:9) 

 

Estas Escrituras nos fazem saber que Deus AINDA SE IMPORTA com o adorno de SEU TEMPLO. O 

escritor do Apocalipse até mesmo nos apresenta um retrato de como a Noiva de Cristo aparecerá no 

momento de Seu aparecimento. (Apocalipse 19:7-8) Ela está vestida sem ornamentos, joias, tintas ou 

maquiagens, sendo adornada com obras de justiça.  

 

De acordo com o Estudo Bíblico Acelerado - Lição 7, o costume de usar ornamentos e joias é quase tão 

velho quanto o homem. Os primeiros anéis conhecidos são os encontrados nos túmulos do antigo Egito. 

 

 Acredita-se que o usar de joias foi mais o resultado de um desejo de proteger os vários orifícios do 

corpo humano contra a entrada de espíritos malignos do que puramente para a vaidade feminina 

(Enciclopédia de Religião e Ética). 

 A Enciclopédia Britânica diz-nos que o significado simbólico do anel é baseado por ser 

considerado substancialmente um "círculo mágico". 

 Nos primeiros tempos, pode ser dito que cada ornamento era um amuleto. A partir do uso de 

amuletos, o uso de joias comuns originou. (Enciclopédia de Religião e Ética) 

 Desde que joias e ornamentos tivessem um início tão cedo na história humana, não é surpreendente 

encontrá-los referidos no primeiro livro da Bíblia. Depois de Deus ter dito a Jacó que voltasse a 

Betel e Lhe edificasse um altar, Jacó disse a todos os membros de sua casa para ser limpos, mudar 

suas vestes e afastarem-se dos deuses estranhos. (Gênesis 35:2, 4) Então o que eles fizeram? 

Deram-lhe todos os seus deuses estranhos, todos os seus brincos, e Jacó os escondeu debaixo do 
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carvalho junto a Siquém. O passo inicial em se voltar para Deus através da consagração e oração foi 

de remover suas joias. 

 Em Êxodo 33:1-11, lemos acerca de como os filhos de Israel deixaram o Egito com muitos 

ornamentos de ouro e prata, que lhes foram dados por seus vizinhos egípcios. No entanto, Deus iria 

usá-los para Seu Tabernáculo. Os Israelitas fizeram um bezerro de ouro de alguns desses mesmos 

brincos. Quando Deus requereu a remoção dos ornamentos para uma consagração a Ele, os 

Israelitas finalmente obedeceram, e Deus aceitou a sua consagração e autonegação. Essa atitude 

ainda toca o coração de Deus 

 O livro de Apocalipse fala da igreja prostituta e faz um contraste entre ela e a esposa do Cordeiro: 

"Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e 

de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da 

sua prostituição." (Apocalipse 17:4) Uma imagem completamente oposta à da Noiva de Cristo é 

apresentada: "... cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, 

resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos." (Apocalipse 

19:7-8) A noiva de Cristo será composta de crentes cheios do Espírito que cuidadosa e 

consistentemente obedeceram aos ensinamentos da Palavra de Deus acerca da vestimenta e 

adornamento piedosos. 

 

Por que nós nos arriscamos e cremos que a graça de Deus nos salvará de Sua ira no dia do juízo? Não 

podemos ser como Nadabe e Abiú (os filhos de Arão) que ofereceram "fogo estranho" ao Senhor 

quando Ele lhes deu instruções explícitas, mas quando desobedecemos às instruções Dele acerca do 

modo com que mantemos o seu TEMPLO, estamos pedindo a mesma punição - o fogo da Sua ira. 

 

O adorno que Deus mais aprecia é um espírito manso e quieto, humildade, modéstia, moderação, 

piedade e boas obras. (1 Pedro 3:3-5) As relíquias da nossa antiga vida de pecado pertencem ao reino 

deste mundo e simplesmente tiram do testemunho do cristão e distraem a atenção do adorno do belo 

Espírito de Deus. Vamos seguir as instruções de Deus e nos revestir de Seu adorno. 

 

A "COBERTURA" PARA O TEMPLO 

 

O Tabernáculo no deserto tinha uma cobertura muito especial que foi feita com vários materiais 

diferentes e formada segundo a ordem direta de Deus. (Êxodo 36) As cortinas, as portas, até mesmo a 

parede ao redor do Tabernáculo do lado de fora tinham de ser feitas de acordo com estas instruções. 

Deus é definitivamente um Deus de detalhes! 

 

Quando Deus decidiu fazer de nossos corpos Sua morada, Ele novamente teve um plano definido e 

específico. Ele não deixou isso ao acaso, e Ele já havia projetado a cobertura que Ele queria que 

usássemos para o SEU TEMPLO. Este plano é revelado a nós nos escritos de Paulo à igreja em Corinto 

em 1 Coríntios 11:3-16. Há muita controvérsia acerca destas instruções, mesmo como no Antigo 

Testamento alguns não creram que era necessário seguir as instruções de Deus com respeito ao 

Tabernáculo. Mas claramente, 1 Coríntios 11:15 fala da cobertura dada por Deus a uma mulher. Este 

capítulo também fala claramente da razão pela qual um homem não deve ter a cabeça coberta. 

 

O comprimento de um cabelo não é meramente uma questão de estilo. Ele tem um significado muito 

mais profundo, e até envolve a atitude de uma pessoa para com Deus. É por isso que é tão importante 

que entendamos o que Paulo estava ensinando, para que possamos conhecer o plano de Deus para a 

cobertura de Seu templo. 
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Um Sinal de Submissão à Autoridade 

 

 1 Coríntios 11:3 - Cristo (o lado humano de Jesus) se alegrou em submeter-se ao Pai (o Espírito que 

habitava Nele). Ele estava disposto a seguir o plano de Deus, até a morte. (Filipenses 2:8) 

 O homem deve submeter-se a Cristo. 

 A mulher deve submeter-se ao homem, seu PRÓPRIO marido, e através do homem, a Cristo. 

Quando uma mulher escolhe o homem com o qual ela se casará, ela escolhe o homem que ela 

obedecerá. Esta submissão não é para TODOS os homens, mas para seu próprio MARIDO. 

(Efésios 5:22, Colossenses 3:18, 1 Pedro 3:1) 

 

A chave aqui é que não é difícil para uma mulher se submeter ao homem que ela escolheu como seu 

líder, pois ela sabe que está seguindo a Cristo. Os problemas vêm quando uma mulher escolhe um 

homem que segundo a Palavra de Deus deve ser sua "cabeça", e sabe que ele não está seguindo o 

senhorio de Cristo. Então, está pedindo problemas, porque está escolhendo submeter-se a alguém que 

não está em submissão à autoridade. Isso só trará dor. Desde o Jardim do Éden, as mulheres tiveram 

dificuldades para discernir coisas espirituais. 1 Timóteo 2:13-14 nos declara: "Porque, primeiro, foi 

formado Adão, depois, Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em 

transgressão." O cabelo não cortado de uma mulher é um símbolo da "cobertura" de um homem forte e 

piedoso que em si mesmo é submetido à sua autoridade - Deus. 

 

Por Causa dos Anjos 

 

1 Coríntios 11:10 nos diz que uma mulher deve ter poder (autoridade) sobre sua cabeça "por causa dos 

anjos." Por que importa o que os anjos pensam? Por que eles estão nos observando? Há três razões 

dadas: 

 

 Sabemos que os anjos anelam perscrutar acerca da experiência do recebimento do Espírito Santo. (1 

Pedro 1:12) 

 Por causa do orgulho e rebelião, muitos anjos foram expulsos do céu junto com seu líder, Lúcifer. 

Portanto, os anjos observam para ver se as mulheres também serão rebeldes, ou usarão a marca de 

consagração, submissão e poder. Uma vez que a igreja é referenciada como uma mulher, as 

mulheres mostram aos anjos como a igreja é submissa a Cristo, o cabeça da Igreja. Seu cabelo sem 

cortes é um símbolo de submissão à autoridade. 

 Os crentes (ambos os homens e mulheres) julgarão os anjos. (1 Coríntios 6:3) Se algum dia 

havemos de julgar os anjos por sua falta de submissão à autoridade de Deus, devemos apresentar 

nossa submissão obedecendo a Palavra de Deus a respeito da questão do cabelo. 

 

O Cabelo de Uma Mulher Não Deve Ser Cortado ou Rapado 

 

1 Coríntios 11:5-6 diz que quando uma mulher ora ou profetiza (ensina), sua cabeça deve ser coberta, a 

menos que ela queira ser desonrada ou envergonhada. Alguns interpretaram isso a significar que as 

mulheres devem usar um véu ou chapéu enquanto adoram na igreja. No entanto, não é possível usar 

uma segunda cobertura em todos os momentos, e Paulo nos admoesta em 1 Tessalonicenses 5:17 para 

"Orai sem cessar". Assim jamais removerá a cobertura? Sim, porque vosso cabelo é lhe dado por uma 

cobertura. (1 Coríntios 11:15) 
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O Cabelo De Um Homem Deve Ser Cortado 

 

"Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido?" (1 

Coríntios 11:14). O Estudo Bíblico Acelerado - Lição 7 - "Separado por causa Dele" - declara: 

 

 O homem foi feito à imagem de Deus, e foi-lhe dada a mais alta autoridade na raça humana. É 

por isso que ele NÃO deve ter sua cabeça coberta. Se um homem usa cabelos longos, desonra 

sua própria cabeça e também sua cabeça de autoridade - Deus. Os cabelos longos de um homem 

se opunham diretamente a essa linha de autoridade. 

 Quão curto é o "cabelo curto" para um homem? Deve ser curto o suficiente para distingui-lo de 

uma mulher. Este comprimento pode variar em diferentes gerações ou em várias culturas 

nacionais. 

 JESUS usou cabelos longos? Muitos tentam justificar o uso de cabelos longos com a desculpa 

de que Jesus usou SUA CABELEIRA longa, mas a história não suporta essa ideia. Um pintor 

alemão, L. Fahrenkrog, diz: "Cristo certamente nunca usou uma barba e seu cabelo foi, além de 

uma dúvida, cortado curto. Para isso temos provas históricas. As representações mais antigas, 

que remontam aos primeiros séculos cristãos e que se encontram principalmente nas 

catacumbas de Roma, O retratam sem barba". 

 A história claramente afirma que todos os judeus, exceto aqueles que fazem um voto 

nazireu, usavam cabelos curtos e aparados. Cristo estava familiarizado com o Talmude 

judaico que exigia que os sacerdotes cortassem seus cabelos a cada trinta dias. Eles não 

deveriam raspar suas cabeças - um sinal de tristeza - nem deixar o cabelo crescer por muito 

tempo - um sinal de rebelião. 

 Cabelos compridos hoje falam de rebelião e rejeição de autoridade. Identifica o portador 

como Antideus, contra a multidão da autoridade. Pastores e igrejas que não estão 

conscientes deste mal e que permitem aos jovens rebeldes um lugar de honra ou liderança 

estão realmente lutando contra Deus. 

 

Um Sinal De Separação 

 

A maneira como usamos nossos cabelos - tanto homens como mulheres - é uma declaração do nosso 

desejo de nos separarmos ao Senhor. Deus sempre teve um povo separado - primeiro os judeus, e agora 

todos aqueles que seguem Seu plano, dado em Sua Palavra. (1 Pedro 2:9) Seguem alguns dos sinais 

dados pelo comprimento do cabelo de uma pessoa, ambos os homens e mulheres: 

 

  Cabelo fornece uma distinção entre os sexos; faz com que uma mulher pareça feminina e um 

homem pareça masculino. 

 Os cabelos não cortados de uma mulher mostram submissão a seu próprio marido, e ao plano e 

vontade de Deus. 

 Seu cabelo não cortado é um sinal para os anjos que ela não é rebelde. 

 Os cabelos longos e sem cortes de uma mulher identificam-na com aqueles que desejam agradar 

a Deus. 

 O cabelo comprido de uma mulher é dado para a sua "glória", a honra resultante da boa opinião 

de Deus acerca dela. 

 O cabelo curto de um homem mostra que ele está submisso à sua autoridade, que é Cristo. 

 O cabelo curto de um homem é um símbolo de sua própria autoridade. 

 O cabelo curto de um homem o identifica com aqueles que desejam agradar. 
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A Palavra de Deus não dá garantia de que seguir Seu plano será mais fácil, mais elegante ou mais 

saudável. Mas quando homens e mulheres decidem agradar ao Senhor, eles são recompensados com a 

promessa de Deus de responder às suas orações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Essas duas áreas de "praticar a santidade" de modo algum cobrem todas as coisas que fazemos ou não 

fazemos como cristãos. Eles são simplesmente os mais falados e frequentemente os mais questionados 

de nossos hábitos cristãos. Eles também são os mais óbvios para nossos semelhantes, e mostram ao 

mundo nosso desejo de agradar ao Senhor e ser um povo separado. 

 

Mesmo sabendo que a salvação da alma não é por obras de justiça, mas pela graça mediante a fé 

(Efésios 2:8-9), sabemos demonstrar nossa fé com obras. Por quê? Porque nossa fé, sem obras, é morta 

(inoperante). (Tiago 2:20-24) Assim, a "prática" da santidade serve como demonstração de nossa fé no 

Senhor através de obras de justiça. (1 Coríntios 15:34) 

 

O Caminho para Justiça é um ótimo lugar para estar - bem dentro da Palavra de Deus - onde Ele nos dá 

as instruções para o uso correto de Seu templo. (2 Timóteo 3:16) 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 

para a educação na justiça, (2 Timóteo 3:16) 
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LIÇÃO NOVE 

EXISTE UM DEUS 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Não vos assombreis, nem temais; acaso, desde aquele tempo 

não vo-lo fiz ouvir, não vo-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? 

Não, não há outra Rocha que eu conheça." (Isaías 44:8) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na "Idade das Trevas", as teorias e ideias dos homens trouxeram muita confusão às mentes e aos 

corações das pessoas em relação à verdade acerca de UM SÒ DEUS. Sem o conhecimento desta 

verdade, que só vem pela revelação divina, os homens têm tateado na escuridão, quando a luz estava lá 

o tempo todo. Desde o início das Escrituras, a Santa Palavra de Deus tem nos dado essa verdade, se 

quisermos abrir nossas mentes e corações para recebê-la. 

 

Quando Deus decidiu escolher um povo que seria peculiarmente Seu próprio, Ele fez esta verdade de 

"Um Só Deus" especialmente conhecida e entendida por eles: "Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é 

o único SENHOR." (Deuteronômio 6:4) Esta compreensão especial devia ser escrita nos próprios 

umbrais e portas de suas casas, atada às suas mãos, ser frontal entre os olhos: "Estas palavras que, 

hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua 

casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te." (Deuteronômio 6:6-7) Mesmo hoje, os 

Judeus de todas as nações, profissões e níveis sociais ainda conhecem esta verdade. 

 

Quando o Apóstolo Tiago escreveu à Igreja, ele não teve que persuadi-los deste fato: ele apenas 

lembrou-lhes que alguém mais o conhecia e entendia. "Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os 

demônios crêem e tremem." (Tiago 2:19) O próprio Lúcifer, que começou sua existência como um ser 

criado no céu, sabe que existe apenas UM SÓ DEUS. O problema com Lúcifer é que ele se recusa a 

adorar este único Deus! 

 

O apóstolo Paulo lembrou Timóteo desta verdade em 1 Timóteo 2:5: "Porquanto há um só Deus e um 

só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem". A velha e maravilhosa verdade ainda está 

viva hoje - nosso Senhor é UM SÓ! 

 

O QUE É "MONOTEÍSMO"? 

 

A crença em um só Deus é chamada de "monoteísmo" e vem de duas palavras gregas: "monos", 

significando sozinho, único, um; e "theos", que significa Deus. Em seu livro A Divindade, Kenneth 

Reeves dá a este termo uma definição simples: "A doutrina antiga declara de que Deus é um e não 

muitos." Este é o oposto de uma pluralidade de seres chamados “triteísmo”, ou em sua forma 

modificada "trindade." Este termo, e mesmo este conceito, é alheio às Escrituras e não é encontrado no 

Antigo ou no Novo Testamento. Mas a Unicidade de Deus é uma doutrina que é central para toda a 

Bíblia, pois, como já vimos (veja as referências anteriores das Escrituras), tanto o Antigo como o Novo 

Testamento a ensinam claramente. 
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DEUS É ESPÍRITO 

 

João 4:24 declara claramente: "Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem em espírito 

e em verdade." O dicionário de Webster define "espírito" como "um ser sobrenatural, incorpóreo, 

racional, geralmente invisível aos seres humanos, mas com poder para se tornar visível à vontade." 

Deus tem muitos atributos, mas Ele é o mesmo Deus. 

 

 Deus é Invisível (incapaz de ser visto) - Êxodo 33:20 - “E acrescentou: Não me poderás ver a 

face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.” 

 Deus é Onipresente (presente em toda parte, enchendo todo o espaço) - Isaías 66:1 - "Assim diz o 

SENHOR: O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés; que casa me edificareis vós? E 

qual é o lugar do meu repouso?" 

 Deus é Onisciente (conhece todas as coisas, infinitamente sábio) - Jó 42:2 - "Bem sei que tudo 

podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado." 

  Deus é Onipotente (todo poderosos, tendo a autoridade final) - 1 Timóteo 6:15 - "A qual, em suas 

épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor 

dos senhores." 

 

No Antigo Testamento, Deus se revelou em muitas formas e tratou com homens no nível do homem, 

mas nos últimos dias Ele se revelou a nós por Seu filho. "Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes 

e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem 

constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo." (Hebreus 1:1-2) 

 

JESUS É DEUS 

 

"Porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da Divindade." (Colossenses 2:9) O fato de 

que Jesus é Deus está firmemente estabelecido nas Escrituras como o fato de que Deus é um só. A 

Bíblia ensina que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Isaías 9:6 é uma das mais poderosas 

provas de que Jesus é Deus. "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre 

os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe 

da Paz." 

 

Isaías profetizou que o Messias seria chamado "Emanuel", que significa "Deus conosco". (Isaías 7:14) 

Em Mateus 1:22-23, quando o anjo veio e anunciou a Maria acerca do nascimento do menino, Cristo, a 

escrita de Mateus declara: "Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor 

por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo 

nome de Emanuel (que quer dizer: DEUS CONOSCO).” 

  

DEUS FOI MANIFESTO NA CARNE 

 

O Novo Testamento está cheio de referências ao cumprimento do plano de Deus para nos trazer 

esperança. 1 Timóteo 3:16 nos faz saber que Deus não apenas ENVIOU alguém para fazer isso, mas 

Ele mesmo veio! "Evidentemente, grande é o mistério da piedade: Aquele que foi manifestado na 

carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, 

recebido na glória." 

 

O Apóstolo João também nos deixa saber que ele entendeu quem era Jesus - Deus na carne. "No 

princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com 
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Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida 

estava nele e a vida era a luz dos homens... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça 

e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." (João 1:1-4; 14) 

 

Quando o homem caiu em pecado, não havia ninguém para salvá-lo porque "pois todos pecaram e 

carecem da glória de Deus". (Romanos 3:23) Mas, novamente, Deus tinha um plano. Gálatas 4:4 nos 

diz: "Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a 

lei". E o escritor de Hebreus vai um pouco mais adiante quando nos diz em Hebreus 2:14-16, "Visto, 

pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, 

participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e 

livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.  Pois ele, 

evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão". 

 

Deus tinha um plano, e Ele escolheu cumpri-lo por SI MESMO, na CARNE de Seu Filho, JESUS. Seu 

amor era tão forte que Ele escolheu sentir o que Sua própria criação estava sentindo para que Ele 

pudesse interceder em nosso favor. (Hebreus 2:17-18) 

 

FILHO DE DEUS 

 

A natureza divina de Jesus e o fato de Seu nascimento virginal são prevalecentes em todo o Novo 

Testamento. 

 

 Ele É o Filho de Deus porque Ele foi concebido pelo Espírito de Deus, tornando Deus literalmente 

Seu pai. "Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te 

envolverá com a sua sombra; por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho 

de Deus." (Lucas 1:35) 

 Quando Pedro confessou que Jesus era "o Cristo, o Filho do Deus vivo", ele reconheceu a 

divindade de Jesus. Ele sabia que esse era o Messias que os profetas haviam predito: "... Quem diz o 

povo ser o Filho do Homem?... Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?  Respondendo 

Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." (Mateus 16:13, 15-16) 

 Os discípulos de Jesus (pelo menos um deles) finalmente compreenderam, e Jesus pôde dizer com 

toda a gratidão que esta era a razão pela qual Ele tinha vindo ao mundo. Esta era a rocha sobre a 

qual Sua grande igreja seria edificada. "Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão 

Barjonas, porque não foi carne e sangue que to revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. 

Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do 

inferno não prevalecerão contra ela." (Mateus 16:17-18) 

 

HÁ um Deus, e Seu nome é JESUS. Este é o fundamento de nossa igreja, a pedra angular, e sem ela, 

nada será edificada durará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"... há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; 

um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos,  

age por meio de todos e está em todos." 

(Efésios 4:5-6) 
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LIÇÃO DEZ 

O PLANO DE DEUS PARA A PROSPERIDADE 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja 

mantimento na minha casa; e provai-me nisto, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as 

janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." 

(Malaquias 3:10) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Existem muitas doutrinas novas circulando em nosso mundo hoje, e milhões de pessoas estão seguindo 

após delas. (Mateus 24:11) Uma delas é a "Doutrina da Prosperidade". As pessoas se reúnem aos 

milhares para ouvir vários oradores descreverem o mais recente método de "ficar rico rapidamente", 

usando a Bíblia num sentido torcido e pervertido para realizar seus objetivos. Essas pessoas 

esqueceram uma passagem muito importante das Escrituras, em seu desejo de ver suas bênçãos com 

seus olhos naturais. 

 

  Paulo escreveu à igreja em Colossos: "Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da 

terra" (Colossenses 3:2) 

  Henry Ward Beecher disse uma vez, "Ninguém pode dizer se ele é rico ou pobre, voltando para 

a sua razão. É o coração que torna um homem rico. Ele é rico de acordo com o que é, não de 

acordo com o que tem". 

  Salomão, o mais sábio dos homens, escreveu em Provérbios 30:8-9: "Afasta de mim a falsidade 

e a mentira; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; dá-me o pão que me for necessário; 

para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o SENHOR? Ou que, 

empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus."  

 

Se eu mantiver estas declarações em meu coração, terei a atitude apropriada quando eu procurar as 

bênçãos que Deus me prometeu. Nem toda prosperidade toma a forma de dinheiro. Em sua lição "A 

Mordomia - Forçando Até a Prosperidade Aconteça", o Rev. Jim Poitras escreve: "Deus tem muitas 

maneiras de fazer prosperar seus filhos, mas nem toda a prosperidade é econômica ou financeira. A 

prosperidade espiritual é a mais importante." Jesus concluiu Sua parábola do rico que acabou no 

inferno dizendo: "... Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus." (Lucas 

12:21) A verdadeira prosperidade é um sucesso abrangente que inclui: 

 

 Sendo exaltado (Deuteronômio 7:14; 28:13) 

 Sendo bem-sucedido no lar e no trabalho (Deuteronômio 28:3, 8-12) 

 Tendo boa saúde para toda a família (Deuteronômio 7:15, Malaquias 4:2) 

 Desfrutando de proteção e vitória sobre os inimigos (Levítico 26:6-8; Deuteronômio 28:7) 

 Sendo mãe de filhos e sem esterilidade entre homens, mulheres e animais (Salmo 113:9, 

Deuteronômio 7:14) 

 Tendo graça diante de Deus e dos homens (Levítico 26:11-12; Deuteronômio 28:9-10) 

 

Então, como encontraremos a prosperidade que é o plano de Deus para nossas vidas? 
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E ACERCA DOS DÍZIMOS? 

 

Como com todas as outras partes de Sua criação, Deus tem um plano especial e belo para Seu povo ser 

feliz, desfrutar de abundância e conhecer Suas mais ricas bênçãos. Ele deu este plano no início para os 

filhos de Israel - desde a época anterior de Abraão. Como você supõe que Abraão sabia, em Gênesis 

14:20, dar um dízimo depois que o Senhor o abençoou e deu vitória na batalha? Melquisedeque era o 

primeiro sacerdote do Deus Altíssimo registrado, e Abraão o tratou de acordo. É registrado que Abraão 

deu ao sacerdote "dízimos de tudo". Alguns dizem que o dízimo não é mais necessário porque não 

estamos sob a Lei do Antigo Testamento. Mas Abraão pagou os dízimos bem antes da Lei. 

 

Abraão não é o único exemplo de dízimo antes que a prática fosse realmente definida. O neto de 

Abraão, Jacó, também praticava o dízimo. Quando ele estava fugindo de Esaú, depois que Deus o 

visitou em Betel, ele prometeu a Deus um décimo de todo seu ganho. (Gênesis 28:22) Onde Jacó 

aprendeu acerca do dízimo? A Bíblia não registra isso, mas as tradições são geralmente transmitidas 

pelo pai da família. O fato de que Jacó sabia acerca da prática nos diz que ele tinha visto ou ouvido 

falar dele antes - provavelmente de seu próprio pai, Isaque, que, por sua vez, aprendera com seu pai, 

Abraão. 

 

O Que São Dízimos? 

 

Os dízimos são a décima parte de sua renda ou substância, dada a Deus para apoiar o ministério. A 

palavra hebraica para "dízimo" (ma'ser) significa literalmente "uma décima parte". 

 

 Quando Deus estabeleceu as leis e ordenanças que governavam Seu povo, Ele estabeleceu o dízimo 

como um meio de apoio financeiro ao sacerdócio. 

 No Antigo Testamento, a palavra "dízimo" geralmente se refere ao dízimo dado aos Levitas para 

seu serviço no Tabernáculo. O Senhor falou a Arão e disse: "Aos filhos de Levi dei todos os dízimos 

em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação". (Números 

18:21) 

 

Os Israelitas eram basicamente um povo agricultor, então seus dízimos eram geralmente na forma de 

produtos agrícolas, ou cada décimo entre os animais. 

 

 No tempo da colheita, os dízimos foram trazidos para o Tabernáculo, e mais tarde, para o Templo 

em Jerusalém. 

 Se uma pessoa vivia longe da "casa do Tesouro", a lei permitia converter seu dízimo em dinheiro e 

viajar com ele para pagar seu "dízimo". 

 

Um décimo do dízimo geral foi diretamente ao Sumo Sacerdote. (Números 18:21-28) 

 

Quem Recebeu Os Dízimos? 

 

Os Levitas foram distinguidos de outras tribos em Israel. Eles não deviam trabalhar nos campos ou 

rebanhos, mas dedicar seus esforços no serviço de Deus no Tabernáculo. Para que eles pudessem 

exercer suas funções corretamente, Deus providenciou meio de vida para eles através do dízimo. Mas 

quando Israel abandonou a Deus, o dízimo foi esquecido. Em seguida, os Levitas foram forçados a 

ganhar meio de vida em outro lugar, portanto, foram para os campos. "Também soube que os quinhões 
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dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores, que faziam o serviço, tinham 

fugido cada um para o seu campo." (Neemias 13:10) 

 

Quais Foram As Primícias? 

 

Deus não apenas esperou um décimo de todo o aumento em Israel, Ele requereu as primícias. Deus 

prometeu aos levitas, "Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem 

ao SENHOR, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao SENHOR, 

serão teus; todo o que estiver limpo na tua casa os comerá". (Números 18:12-13) Deus não quer as 

sobras. Ele DEMANDA o MELHOR que nós temos. Devemos dar ao Senhor as primícias de nosso 

trabalho também. Por que não pagar o dízimo antes que as demais contas sejam pagas? Nós ficaríamos 

espantados de como Deus abençoaria nosso aumento se praticássemos o dízimo, pondo Ele 

PRIMEIRO! 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É DÍZIMAR HOJE? 

 

O dízimo era considerado como um imposto em algumas das primeiras igrejas, mas no sentido real, o 

dízimo expressava caráter e personalidade de Deus, demonstrado no ato de dar. "Porque Deus amou ao 

mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas 

tenha a vida eterna." (João 3:16) 

 

O escritor de Hebreus diz-nos como tudo se encaixa para se tornar a prática especial que Deus 

pretendia que fosse. 

 

 Seu plano era que nós O honraríamos com nossas primícias, entendendo de que Ele nos deu tudo o 

que temos e que tudo pertence a Ele. "Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o 

mundo e os que nele habitam." (Salmo 24:1) 

 Em troca, Ele planejou para abençoar Seu povo de uma maneira que nem mesmo eles poderiam 

conter - a verdadeira prosperidade. (Malaquias 3:10) 

 Hebreus 7:2 diz: "A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por 

interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz". A beleza de Hebreus 

7:2 é tão simples, no entanto facilmente negligenciado. Quando dizimamos ao "Rei da Justiça", ele 

é também, depois disso, chamado o "Rei da Paz." A maioria das pessoas no mundo de hoje que 

estão clamando pela riqueza não está feliz, e ela certamente não tem a paz. Mas quando damos 

nosso dízimo como Deus pretendia, estamos realmente o dando para o único que nos concede a paz. 

 Dízimo, que vem do espírito de doação, invoca a bênção de Deus para assegurar a Prosperidade 

Genuína. "A bênção do SENHOR enriquece, e, com ela, ele não traz desgosto." (Provérbios 10:22) 

 

COMPROMISSO COM A OBEDIÊNCIA 

 

1 Samuel 15:22 é uma Escritura muito especial cujo princípio é seguido através da Palavra de Deus: 

"Porém Samuel disse: Tem, porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto 

“Os primeiros frutos pertencem ao Senhor. É por isso que pagamos nossos dízimos primeiro. Nós 

asseguramos então as bênçãos de Deus sobre os noventa por cento restantes. Se gastar tudo antes 

de pagar o dízimo, não há nada para Deus abençoar." (T. F. Tenney) 
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em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, 

melhor do que a gordura de carneiros." 

 

Deus ainda está à procura de pessoas que simplesmente obedecem à Sua Palavra. Ele mesmo nos diz 

que o verdadeiro teste de nosso amor por Ele será mostrado na nossa obediência: "Respondeu Jesus: Se 

alguém me ama, guardará a minha palavra; e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele 

morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; e a palavra que estais ouvindo não é 

minha, mas do Pai, que me enviou." (João 14:23-24) Esta é uma declaração muito forte. Não importa o 

que dizemos se não obedecermos às palavras de Deus, nós não O amamos! 

 

A ideia infeliz de milhões de pessoas em nosso mundo hoje é que "dizimar" é uma renúncia voluntária 

de algo valorizado, mas aos olhos de Deus, é a chave para libertar Seus filhos do flagelo de problemas 

financeiros e saúde. Deus sempre queria que Seus filhos fossem felizes, saudáveis e cheios de todas as 

coisas boas que eles precisam, mas eles persistem na desobediência. Deus continua a chamar todos os 

Seus filhos que pertencem à Sua assembleia de doadores fiéis. "Congregai os meus santos, os que 

comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios... Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e 

cumpre os teus votos para com o Altíssimo; invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me 

glorificarás." (Salmo 50:5, 14-15) 

 

Quando você estuda a relação de Deus com os filhos de Israel, torna-se clara a fonte dos seus 

problemas e sofrimentos. A maioria das pessoas atribui seus percalços, tribulações e transtornos ao 

diabo. Em Sua Palavra Deus reivindica a responsabilidade por esses perigos e explica suas ações a ser o 

resultado direto da desobediência por parte dos Seus filhos amados. "Esperastes o muito, e eis que veio 

a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? —

diz o SENHOR dos Exércitos; por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada 

um de vós corre por causa de sua própria casa." (Ageu 1:9) Por que o povo de Deus perderam suas 

bênçãos? Por que não temos hoje? 

 

 Por causa de vidas egoístas, e 

 Por causa de muito pouco interesse em objetivos e propósitos de Deus 

 

POR QUE DAR O DÍZIMO? 

 

Ele já pertence a Deus. A chave para a prosperidade é dada para aqueles que creem que aquilo que 

dão, vem de Deus, pois tudo, até mesmo a respiração, é dado por Deus. "Porque quem sou eu, e quem é 

o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem 

de ti, e da tua mão to damos." (1 Crônicas 29:14) 

 

Eu não quero ser amaldiçoado. "Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a 

nação toda." (Malaquias 3:9) Em muitas culturas e países do mundo é entendido o que significa ter 

uma maldição de poderes demoníacos colocados sobre um indivíduo. Mas quantos de nós entendemos 

acerca da maldição que colocamos sobre nós mesmos quando deixamos de obedecer a Palavra de 

Deus? 

 

 A pobreza é uma maldição em muitas partes do mundo, mas Deus nunca teve a intenção que fosse 

assim. O enganador cegou nossos olhos e nos fez acreditar que "não dispomos de recursos" para 

pagar o dízimo. Nós não podemos NÃO pagar! Ageu 1:6 nos diz o que acontece quando nós caímos 

nessa armadilha de "Eu não posso pagar". "Tendes semeado muito e recolhido pouco; comeis, mas 
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não chega para fartar-vos; bebeis, mas não dá para saciar-vos; vestis-vos, mas ninguém se 

aquece; e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado." 

 Quando Deus marcou Seu povo de ladrões: 

 Ele estava chamando a atenção para o fato de que tudo o que possuíram era de Seu tesouro 

divino. 

 Eles não tinham o direito, mesmo sendo Seus filhos, para desembolsar fundos sem reconhecer 

Ele como o proprietário. 

 Ele, como o criador, não espera que a criatura pague pelos benefícios de Sua graça. É por isso 

que Ele diz trazer e não pagar. O que você traz honra ao Senhor, mas Ele não depende disso 

para consolidar Sua posição como Deus, pois Ele não pode negar a Si mesmo. 

 Deus apenas quer que Seus filhos demonstrem Sua qualidade de dar, como Ele fez quando deu 

Seu próprio sangue para nossa redenção.  

 Dar o dízimo nos providencia proteção contra o devorador, aquele que levaria nossas bênçãos 

por doenças, problemas, falta de comida e abrigo. Deus prometeu para fazer de nós um povo 

abençoado quando nós nos comprometemos nós mesmos a obediência à Sua palavra. "Por 

vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra; a vossa 

vide no campo não será estéril, diz o SENHOR dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão 

felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o SENHOR dos Exércitos." (Malaquias 3:11-

12) 

 

Quando o povo perguntou a Deus: "Em que te roubamos?" Ele respondeu: "Nos dízimos e nas ofertas." 

"Dízimos" e "ofertas" não é a mesma coisa? Absolutamente não! Ambas são partes muito importantes 

do plano financeiro de Deus, mas os seus propósitos na obra de Deus diferenciam e nunca devem ser 

juntadas ou confundidas. 

 

 Houve muitos tipos de ofertas no Antigo Testamento - ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, 

ofertas pelas transgressões, ofertas de agradecimento, e muito mais. 

 Essas ofertas foram alteradas ou cumpridas pela Nova Aliança. No Novo Testamento, 

encontramos exemplos de diferentes de ofertas: como as tomadas para os santos carentes em 

Jerusalém. 

 Hoje quando damos de um coração de amor, nossas ofertas são usadas para apoiar muitas 

causas nobres na igreja. 

 O dízimo é o plano perfeito de Deus para sustentar o ministério da igreja. Devem ser dadas 

ofertas acima e além do dízimo como Deus nos prospera. Nunca separa seu dízimo, dividindo-

o, chamando uma parcela de "ofertas." Você ainda está enganando Deus quando pratica isto. 

 

CONCLUSÃO 

 

O propósito do chamado do Senhor é para dar a vida - não apenas a vida comum, mas a vida abundante 

- aqui na terra para o Seu povo. (João 10:10) Ele quer nos mostrar a sua glória, e a única maneira é para 

abençoar sua obra com nossa substância, reconhecendo que tudo vem Dele. Desta forma, Ele pode abrir 

as janelas do céu e nos abençoar como Ele planejava fazer desde o início, e receberemos nossa 

recompensa eterna que também será recebida com gozo, sabendo que temos feito o nosso melhor e 

dado nosso melhor enquanto estávamos na terra. 

 

A Bíblia de Estudo Vida Plena, publicado pela Zondervan Press, nos dá uma boa lição acerca do 

"Manejo de Dinheiro." Vivamos por estes sete princípios importantes encontrados na igreja do Novo 



Caminho Para Justiça  Africa Aflame Resources 

50 
 

Testamento, esforçando-nos para sermos os melhores mordomos que podemos possivelmente ser das 

bênçãos de Deus. 

 

 Devemos lembrar-nos que tudo o que temos pertence ao Senhor, então o que nós possuímos não é 

nosso, mas é o que Deus nos confiou. Nós não temos a posse legítima das nossas posses. 

"Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada." (João 

3:27) 

 Devemos escolher dentro de nossos corações para servir a Deus e não ao dinheiro. (Mateus 6:19-

24) A Bíblia deixa claro que qualquer cobiça é uma forma de idolatria. (Colossenses 3:5) 

 Nossas contribuições devem ser: 

 Para avançar o reino de Deus, especialmente o trabalho da igreja local, e da propagação do 

evangelho no mundo inteiro. (1 Coríntios 9:4-14; Filipenses 4:15-18; 1 Timóteo 5:17-18) 

 Para ajudar aqueles que estão em necessidade. (Gálatas 2:10, 2 Coríntios 8:14) 

 Para acumular tesouros no céu. (Mateus 6:20) 

 Para aprender a temer ao Senhor. (Deuteronômio 14:22-23) 

 Nossas contribuições devem ser sempre em proporção à nossa renda. No Antigo Testamento o 

dízimo foi estabelecido em um décimo. Dando menos do que isso era desobediência à lei de Deus e 

era de efeito roubar a Deus. (Malaquias 3:8-10) Da mesma forma, o Novo Testamento exige que 

nossa doação ser proporcional ao que Deus nos deu. (1 Coríntios 16:2; 2 Coríntios 8:3,12) 

 A nossa doação deve ser voluntária e generosa; prática ensinada tanto o Antigo Testamento (2 

Crônicas 24:8-11) quanto no Novo Testamento. (2 Coríntios 8:1-5, 11-12) 

 Nós não deveríamos hesitar em dar sacrificialmente (2 Coríntios 8:3) pois este é o espírito no 

qual o Senhor Jesus entregou Si mesmo por nós. 

 Muito mais importante para Deus do que o valor monetário da dádiva é o sacrifício envolvido. 

(Lucas 21:1-4) 

 Nosso dar deve de ser com alegria. (2 Coríntios 9:7) Tanto o exemplo dos Israelitas no Antigo 

Testamento (Êxodo 35:21-29; 2 Crônicas 24:10) quanto aos cristãos Macedônios no Novo 

Testamento (2 Coríntios 8:1-5) servem como modelos para nós. 

 Deus prometeu recompensar-nos de acordo como nós temos dado a Ele. (Deuteronômio 15:4; 

Malaquias 3:10-12; Mateus 19:21; 1 Timóteo 6:18-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que não seguir o plano de Deus para a prosperidade? 
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LIÇÃO ONZE 

ORAÇÃO EFICAZ 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns 

pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo." (Tiago 5:16) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Observe que nosso versículo para memorizar fala acerca do que acontece quando um homem "justo" 

ora. É incrível como muitas vezes a Palavra de Deus fala de coisas especiais que acontecem ao "justo". 

Há algo especial acerca de andar pelo "Caminho para Justiça", que faz muitos problemas da vida mais 

fácil de suportar. 

 

Tiago fala especificamente acerca do tipo de oração que este homem "justo" oferece: é tanto "eficaz" 

quanto "fervorosa" (do inglês). Nós sabemos que "fervorosa" significa ser muito impetuoso, animado, e 

de estar emocionalmente envolvido em algo. "Eficaz" significa que ela funciona! Ela recebe os 

resultados desejados. Portanto, Tiago estava nos dizendo que o "homem justo" (aquele que faz as 

coisas de acordo às leis de Deus, e de forma correta) pode orar muito animado, emocional, de uma 

maneira envolvida por alguma coisa, e suas orações funcionarão. Que promessa emocionante. Mas o 

que é esse negócio de "oração"?  

 

O QUE É A ORAÇÃO? 

 

De acordo com o Dicionário Enciclopédico da Língua Inglesa de Webster, a oração é "uma 

comunicação humilde em pensamento ou expressão verbal para Deus ou para um objeto de adoração 

expressando súplica, agradecimento, louvor, confissão, e etc.; uma súplica feita a alguém". 

 

No Curso Bíblico Acelerado - "Lição 8", uma história é contada de um turista na China, que visitou um 

templo pagão em um grande dia de festa e observou centenas de adoradores que cercavam o ídolo 

hediondo enclausurado ali. A maioria dos adoradores trouxeram orações escritas em pequenos pedaços 

de papel e embrulhadas em bolas de lama dura para arremessar para o ídolo. Ele inquiriu acerca do 

propósito desta prática estranha e apavorante, e aprendeu que se a bola de lama prendesse ao ídolo, a 

oração seria certamente respondida. Se a lama caísse, seu deus havia rejeitado a oração. 

 

Esta história pode nos fazer sentir triste devido a ignorância de orar a um ídolo, mas muitas vezes nós 

que servimos a um Deus VIVO não sabemos realmente como orar ou obter respostas. 

 

Muitas pessoas oram, crendo que esta é uma fórmula "mágica" que vai lhes trazer o que estão pedindo. 

A oração NÃO é mágica, mas a lei. Ela funciona indiferente se o homem a reconhece ou não. 

 

A oração é a necessidade descobrindo uma voz. Quando corações famintos clamarem a Deus, Ele 

sempre os encontra no seu ponto de necessidade. (Lucas 11:9) 

 

A oração é essencial na vida de um cristão. Ele faz muitas coisas por nós e para nós, coisas que 

listaremos aqui para nos ajudar a entender o que realmente é: 
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 A oração atrai a atenção de Deus para nós e nos aproxima Dele. (2 Crônicas 7:14-15; Salmo 25:1) 

 A oração nos dá força para suportar nossos fardos diários. (Salmo 18, Salmo 86:6-7) 

 A oração é o elo que conecta o cumprimento das promessas de Deus para nossas vidas diárias. 

(Lucas 11:5-13; Mateus 9:38) 

 A oração é a única maneira através da qual podemos ser preenchidos com o Espírito Santo. (Atos 

1:12-14; João 14:12-26) Pedro e o resto dos apóstolos, e até mesmo a própria mãe de Jesus estavam 

juntos em oração aguardando a promessa do Espírito Santo. E aconteceu! Jesus sempre cumpre 

suas promessas, mas Ele sempre aguarda que cumpramos nossa parte também. Será que o Espírito 

Santo caiu sobre pessoas que não estavam no cenáculo obedecendo à ordem de Jesus de esperar em 

Jerusalém até que fossem cheios com o poder do alto? (Atos 1:4) Não. Os apóstolos tinham que 

obedecer a Palavra de Deus, e ENTÃO Ele manteve Sua promessa. 

 Depois que temos sido obedientes ao Seu mandamento para receber o Seu Espírito, Ele, então, nos 

ordena novamente para continuar a adorá-Lo em Espírito e em verdade. É somente através da 

oração que podemos conseguir isso. (João 4:24) 

 

A oração é mais do que importante, pois sem ela, estaríamos sem meios para comunicar-nos com Deus 

ou uma maneira de chegar diante de Seu trono. Nós temos o grande privilégio de tornar-nos 

familiarizado com o nosso Deus através da oração, da mesma forma que nós tornarmos familiarizados 

com o nosso pai terreno por meio de associação diária e comunicação. 

 

Nós aprendemos muito acerca do Senhor através da leitura da Sua Palavra (a Bíblia), mas começamos a 

conhecer e desfrutar Dele quando oramos. Oração é simplesmente conversar com Deus. 

 

COMO ORAMOS? 

 

Há muitos exemplos de oração na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Próprio Jesus 

orou e deu-nos exemplos, mas há uma coisa comum com todas as Suas orações. Jesus era sempre 

cuidadoso para "dar graças". O salmista Davi sabia acerca deste segredo, muito antes de Jesus vir à 

terra, e ele usou esta chave muitas vezes para desbloquear as portas do céu. (Salmo 100:4; 116:17) 

 

Comece Com AÇÕES DE GRAÇAS 

 

Todo mundo é grato depois que uma oração é respondida. Mas é preciso ter fé divina para agradecer ao 

Senhor e louvá-Lo antes que a necessidade é satisfeita, ou as circunstâncias mudam e melhoram. 

 

 Não mencione erros e fracassos agora; deixa Deus saber que você entende que Ele não é o autor da 

confusão, doença, problemas ou dores de coração. Ele é o Todo-Poderoso, todo-amoroso, criador 

todo-poderoso de tudo de bom e puro, e amoroso, e santo. Aleluia! 

 Deus almeja o nosso louvor e Sua Palavra diz: "Porém tu és Santo, o que habitas entre os louvores 

de Israel." (Salmo 22:3 RC)  

 Em Hebreus 13:15 está escrito: "Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de 

louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome." Vamos começar a nossa oração com 

louvor. 

 

Continuar Com a CONFISSÃO 

 

Não é fácil confessar que temos feito algo de errado ou que temos deixado de fazer, mas até fazemos 

isto, sentimos como um peso gigante está nos barrando da presença de Deus. 
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 Seja específico: diga a Deus exatamente o que você tem feito que não fosse agradável a Ele. 

 Deus está à procura de quem preenche Salmos 34:18: "Perto está o Senhor dos que têm o coração 

quebrantado e salva os de espírito oprimido"  e Salmos 51:17 "Sacrifícios agradáveis a Deus são o 

espírito quebrantado; coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus." Veja também 

Salmos 51:10-12. Temos que ser honestos e sinceros com nossa confissão, pois, Deus olha para o 

nosso coração. 

 Confissão constrói uma ponte sobre o grande e terrível abismo que separa um Deus justo do homem 

injusto. Se você cair em pecado, não deixa de confessar e pedir perdão. (1 João 1:7-9 e 2:1) O 

perdão de Deus irá remover todo o peso e conduzi-lo direitamente para a presença do Rei. (Hebreus 

12:1) 

 

Comunica sua SÚPLICA a Deus 

 

O Apóstolo Paulo fala desta parte de oração em Filipenses 4:6. "... em tudo, porém, sejam conhecidas, 

diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças." Este expressa a 

sua preocupação para o nosso próprio bem-estar. Nós contamos a Deus acerca dessas necessidades 

porque não podemos supri-las com nossos próprios recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

A súplica vai além da comunicação. 

 

 A presença de Deus é muito real, e suas necessidades são específicas. O Espírito Santo muitas 

vezes irá direcionar seus pensamentos para as necessidades particulares, você deve, então, 

expressá-las a Deus. 

  Declara o problema exato e as circunstâncias que lhe causam a dificuldade. 

  Deixe Deus saber que você está totalmente impotente a menos que Ele intervenha. 

  Tenha certeza de expressar a sua total confiança no poder de Deus. 

  Deixe-O saber que você está crendo Nele para realizar a Sua perfeita vontade na situação 

inteira, pois Ele tem tudo em Suas mãos. Quando você espera para Ele responder, Ele 

responderá! 

 

Outra forma de súplica é quando falamos a Deus acerca da necessidade de outra pessoa. Isso é 

chamado de intercessão. Há muitos exemplos deste tipo de oração na Palavra de Deus: 

 

 Abraão orou por Ló e sua família. (Gênesis 18:23-32) 

  Moisés orou pelos filhos de Israel muitas vezes. (Êxodo 32:31-32) Ele era tão sério e preocupado 

que a sua própria vida se tornou de pouco valor comparada com a necessidade da nação que ele 

estava liderando. 

"É estranho que em nossas orações raramente pedimos uma mudança de caráter, 

mas sempre uma alteração de circunstâncias." 

(Bits & Pieces) 
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 É neste ponto que a intercessão se torna diferente da súplica. 

 Neste ponto estamos desesperados para Deus responder em prol de outra pessoa, e nos 

esquecemos de nós mesmos. 

 Há outro tipo de intercessão que é muito especial, e isso é oração em prol de nossos inimigos. 

Este é o mais difícil, no entanto mais poderoso do que qualquer outro.  

 Este tipo de oração é um mandamento direto de Jesus em Seu "Sermão da Montanha". "Eu, 

porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem". (Mateus 5:44) 

 Jesus não somente ordenou isso, mas Ele praticava. Sua última oração da cruz liberou o poder 

que resultou em arrependimento e salvação do ladrão. (Lucas 23:34) 

 Não é fácil perdoar um inimigo ou orar por ele como um amigo. 

 Quando nós nos encontramos neste tipo de situação, voltamos para Deus novamente - primeiro 

para nós mesmos. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça e a força para perdoar esta pessoa e 

amá-lo. Se mantivermos nossos sentimentos ruins, estamos prejudicando a nós mesmos 

seriamente. 

 Antes de podermos esperar bons resultados de nossas orações, precisamos primeiro perdoar 

alguém que nós ofendemos ou quem nos feriu. 

 Em seguida, temos que procurar essa pessoa e fazer as pazes; caso contrário, não podemos 

levantar as mãos limpas diante do Senhor e esperar que Ele responda às nossas solicitações. "Se, 

pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 

contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, 

voltando, faze a tua oferta." (Mateus 5:23-24) 

 

 

 

 

 

 

Separa Tempo para FICAR QUIETO. 

 

Para ser considerada “comunhão” deve haver uma conversa de duas vias. Esta é uma parte de oração 

que muitas vezes é tristemente negligenciada. Davi sabia acerca disso (Salmo 85:8), e nós precisamos 

praticá-la. 

 

 

 

 

 

 

 Quando paramos nosso falar escutamos com coração aberto e mente fixa em Jesus, Ele pode falar 

aos nossos corações, usualmente através de uma passagem das Escrituras ou um pensamento Dele. 

 Amigos mais próximos não precisam falar o tempo todo - Eles simplesmente gostam de estar 

juntos. O mesmo é a verdade acerca de Jesus e eu - Ele precisa ser meu amigo mais próximo. Eu 

preciso falar com Ele frequentemente, e preciso escutar frequentemente, e às vezes, só precisamos 

estar juntos. 

 

"Uma maneira de ter menos conflitos com nossos semelhantes é lutar com Deus em oração." 

(Citações Citáveis) 

"É bom orar para a reparação de erros, mas orar antecipadamente nos preveniria de fazer  

tantos... Quando confuso, vai para a oração e ESCUTE.” (J. C. Macaulay) 
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Alguns Requisitos de ORAÇÃO EFICAZ 

 

Várias condições devem ser atendidas para que nossas orações sejam o melhor possível. De acordo 

com o artigo intitulado “Oração Eficaz" na Bíblia de Estudo Vida Nova, elas incluem: 

 Nossas orações não serão respondidas a menos que tenhamos uma fé sincera e verdadeira. (Marcos 

11:24) 

• Jesus lembrou o pai do endemoninhado disto. (Marcos 9:23) 

• O autor de Hebreus nos lembra disto. (Hebreus 10:22) 

• Tiago encoraja-nos a pedir a Deus "com fé, em nada duvidando". (Tiago 1:6) 

 A oração deve, também, ser feita em Nome de Jesus. Jesus mesmo expressou este princípio quando 

Ele disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no 

Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." (João 14:13-14) Nossas orações 

devem ser feitas em harmonia com a pessoa, o caráter e a vontade de Jesus Cristo. Deus honrará 

qualquer oração que Ele mesmo teria feito. Não há limite para o poder da oração quando dirigida a 

Deus com fé e de acordo com a vontade Dele.  

 Nenhuma oração é eficaz até que seja feita de acordo com a perfeita vontade de Deus. 1 João 5:14-

15 diz: "E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a 

sua vontade, ele nos ouve.  E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos 

certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito." 

•  Em muitos casos, nós conhecemos a vontade de Deus, porque Ele a revelou a nós em Sua 

Palavra. Nós podemos ter certeza que qualquer oração que é verdadeiramente baseada nas 

promessas de Deus em Sua Palavra será realmente eficaz. (1 Reis 18:1, 21-24) 

•  Em outros momentos, a vontade de Deus torna-se evidente somente à medida que nós buscamos 

para determinar o que é. Então, uma vez que conhecemos Sua vontade acerca de qualquer 

questão que se apresenta, podemos orar com confiança e fé que Deus responderá. 

 Não só devemos orar de acordo com a vontade de Deus, mas devemos estar NA vontade de Deus se 

esperar que Ele ouça e nos responda. 

• Deus nos dará as coisas que pedimos somente se buscarmos primeiramente o Seu reino e a Sua 

justiça. (Mateus 6:33) 

• O Apóstolo João afirma: "E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus 

mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável." (1 João 3:22) Obedecer aos 

mandamentos de Deus, amá-Lo, e agradá-Lo são condições essenciais para o recebimento de 

respostas à oração. 

• Quando Tiago escreveu que as orações dos justos são eficazes (ver Versículo para Memorizar), 

ele quis dizer tanto uma pessoa que se tem tornado justo pela fé em Cristo, quanto uma que está 

vivendo uma vida justa, temente e obediente a Deus. (Tiago 5:16-18; Salmo 34:13-14) 

• O salmista Davi nos permite saber o que acontecerá: "Se eu no coração contemplara a vaidade, 

o Senhor não me teria ouvido", e acontecerá da mesma forma com nossas orações caso 

guardamos iniquidade no íntimo. (Salmo 66:18; Tiago 4:3) Mas Deus também promete ouvir e 

perdoar os pecados e sarar a nossa terra quando obedecemos Suas leis. (2 Crônicas 7:14; Lucas 

18:14) 

 Finalmente, para as nossas orações para serem eficazes, elas devem ser persistentes. 

• A viúva persistente. (Lucas 18:1-7) 

• Instruções de Jesus para "pedir... buscar... bater". (Mateus 7:7-8) 

• O apóstolo Paulo admoesta-nos a ser perseverantes na oração. (Colossenses 4:2) 

• Santos do Antigo Testamento reconheceram este princípio. (Moisés - Êxodo 17:11 e Elias - 1 

Reis 17 e 18) 
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ASK = PEDIR 

 

 

 

 

 

 

  

Ask         Pedi, e dar-se-vos-á;  

Seek         Buscai e achareis;  

Knock        Batei, e abrir-se-vos-á. 

           (Mateus 7:7) 
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LIÇÃO DOZE 

MECANISMOS DE ORAÇÃO 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e 

lamentarei; e ele ouvirá a minha voz." (Salmo 55:17) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas vezes, as pessoas hesitam de orar a não ser que estejam em um lugar predeterminado, em 

momento certo e com a situação perfeita. Elas se sentem que devem ajoelhar-se, fazer mãos postas, 

fechar os olhos, e falar em voz alta para o Senhor poder ouvi-las. Mas isso é um erro. Deus está mais 

interessado nas condições de nosso coração ou motivo, como sempre. "... porque o SENHOR não vê 

como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o SENHOR, o coração." (1 Samuel 16:7b) 

 

 

 

 

 

 

O QUE CONTA COM DEUS 

 

Como é que tudo se encaixa (isto é, quais são os mecanismos) neste exercício de oração? Durante Seu 

mais citado "Sermão da Montanha", Jesus levou tempo para ensinar Seus seguidores como eles 

deveriam realmente proceder acerca do processo de oração.  

 

A ATITUDE de Oração (Mateus 6:5-8) 

 

 Não vistos pelos homens (em segredo) 

 Não ostentando da nossa proximidade com Deus (temos já adquirida nossa recompensa pela 

aclamação dos homens) 

 Para ser ouvido por Deus sem muita repetição e longo discurso (Jesus afirma que os pagãos creem 

que serão ouvidos pelo muito falar)  

 Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedir. Ele só quer que nós nos comuniquemos com 

Ele, contudo isso inclui escutando a voz Dele, e não somente a nossa. 

 

 

 

 

 

 

 

O EXEMPLO de Oração (Mateus 6:9-13) 

 

Os discípulos sabiam que os seguidores de João Batista faziam muitas orações, jejuavam muitas vezes, 

e foram devotos a João. Eles chegaram a Jesus pedindo-Lhe para ensiná-los a orar, e por isso temos a 

oração mais famosa na Bíblia. É a "Oração do Senhor" (Oração Dominical) e tem sido mal usada por 

"A maioria dos homens oram pedindo poder, pedindo força para realizar tarefas. Poucos oram 

pedindo amor, a qualidade para ser alguém." (Robert D. Foster) 

"A oração não é um substituto pelo trabalhar, pensar, vigiar, sofrer, ou dar: a oração é um 

suporte por todos os outros esforços." 

(George Buttrick) 
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muitos. Jesus não queria que Seus discípulos apenas memorizassem e repetisse esta mesma oração após 

Dele cada vez que orassem. Ele estava dando-lhes uma fórmula (padrão) a seguir acerca das coisas 

importantes que seriam incluídas em todas as suas orações. A oração do Senhor contém três petições 

concernentes à santidade e a vontade de Deus e três concernentes as nossas necessidades pessoais. 

Vejamos este modelo de oração em diferentes segmentos: 

 

 "Pai nosso, que estás nos céus" - Este reconhece Deus como superior a todas as coisas e cada um 

de nós. 

 "Santificado seja o teu nome" - Nós prestamos culto a Ele pelas bênçãos - magnificamos o Seu 

santo nome. 

 "Venha o teu reino" Consagração a Ele, e rendimento à vontade de Deus em nossas vidas diárias. 

  "Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu" - Submeter-nos à Sua vontade, deixando 

Deus conduzir e dirigir as nossas vidas, planos, ações e pensamentos. No céu, ninguém discute com 

projeto e plano de Deus. Não deveríamos, também, discutir a vontade Dele aqui na terra. 

 "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje" - Nós peticionamos a Deus por nossas necessidades. Mas 

nota que não é para todas as nossas necessidades pelo resto de nossas vidas, contudo, pelas nossas 

necessidades de HOJE. 

 “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores" - Nós 

pedimos a Deus por misericórdia, mas nota que o perdão de Deus está condicionado ao nosso 

próprio perdão dos que nos ofendem. 

 "E não nos deixeis cair em tentação; mas livra-nos do mal" - Nós peticionamos a Deus pela 

proteção contra o diabo e todas as forças do mal. 

 "Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre" - Louvamos ao Senhor, pois somente Ele é 

digno! 

 "Amém" - Encerramos nossa oração com confiança que temos orado de acordo com Sua vontade e 

plano para nós. 

 

 

 

 

 

O TEMPO de Oração 

 

Cada crente deve orar, mas quanto ao horário de orar é determinado por ele mesmo. No entanto, a 

Bíblia nos diz em diversas ocasiões diferentes, que devemos orar sempre, sem cessar e constantemente. 

Não importa que hora do dia é - É TEMPO PARA ORAÇÃO. Não importa onde você está - ESTE É 

UM LUGAR PARA ORAÇÃO. Não importa o que está acontecendo ao seu redor - ESTA É UMA 

RAZÃO PARA ORAÇÃO. 

 

 Sempre (Lucas 18:1; Efésios 6:18) 

  Sem cessar (1 Tessalonicenses 5:17) 

  Com importunação (persistência) (Lucas 11:5-10) 

  Perseverantemente (Romanos 12:12) 

 Com vigilância e ações de graça (Colossenses 4:2) 

 

"Senhor, faça-me mais como Tu, e menos como eu." (Lester Case) 
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O QUE PODE DIFICULTAR AS MINHAS ORAÇÕES? 

 

É possível que eu possa orar e isto não me fará algum bem? Existe alguma coisa que pode impedir 

minhas orações de alcançar o céu e os ouvidos de Deus? Oh, sim. Há uma série de coisas que podem 

bloquear as minhas orações. Eu preciso saber quais são para poder evitá-los. 

 

 Pecado não confessado (Salmo 66:18) 

  Insinceridade (Mateus 6:5) 

  Motivos Carnais (Tiago 4:3) 

  Incredulidade (Tiago 1:5-6) 

  Atividade Satânica (Daniel 10:10-13) 

  Problemas domésticos [conjugais] (1 Pedro 3:7) 

  Orgulho (Lucas 8:10-14) 

  Roubando a Deus (Malaquias 3:8-10) 

  Recusando-se a submeter-se ao ensino bíblico (Provérbios 1:24-28; Zacarias 7:11-14) 

  Recusando-se a perdoar ou ser perdoado (Mateus 5:23-24; 6:12-14) 

  Recusando-se para ajudar os necessitados (Provérbios 21:3; 1 João 3:16-17) 

 

Como qualquer outro tipo de mecanismo, o "mecanismo" da oração é simplesmente as ferramentas que 

a fazem funcionar. Vamos usá-los! 

 

 

 

 

 

 

  

"Não vamos apenas estudar acerca da oração, ler acerca dela, ou discuti-la... VAMOS ORAR!" 

(Linda Poitras) 
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LIÇÃO TREZE 

"QUANDO JEJUARDES..." 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os 

hipócritas; porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos 

digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, 

com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai, que vê em 

secreto, te recompensará." (Mateus 6:16-18) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nosso versículo para memorizar é do famoso "Sermão da Montanha" de Jesus. Aqui o Senhor está 

falando acerca de "quando" nós jejuamos, e está deixando-nos saber que se não é praticada 

corretamente, ele não vai fazer-nos qualquer bem. Jesus não tomou tempo para explicar o jejum para as 

pessoas com as quais Ele estava falando, pois elas já sabiam o que significava. O QUE É, e como é que 

você o FAZ? 

 

O QUE É O JEJUM? 

 

Muitas pessoas jejuam por muitas razões diferentes. Pessoas como Sócrates e Platão, Policarpo, 

Egípcios antigos, os médicos Árabes, Índios Americanos, e Hebreus da era bíblica praticavam o jejum. 

Eles jejuaram por diversos motivos: para preservar a boa saúde e aparência jovem, para entrar em um 

estado de espírito criativo, para melhorar suas faculdades mentais, como uma cura para determinadas 

doenças, e até mesmo para induzir visões místicas e para apaziguar seus deuses. Existem hoje muitas 

pessoas que jejuam por tantas razões diferentes. Por que estamos preocupados com a razão de Jesus ter 

falado disto em Sua Palavra e o que Ele disse aos Seus seguidores. 

 

Na Bíblia, o jejum refere-se à disciplina de evitar completamente alimentos (não comer) para fins 

espirituais. Na maioria das vezes, o jejum foi ligado à oração, mas devemos considerar como algo por 

conta própria também. Nós podemos até chamar jejum oração sem palavras. 

 

Três formas principais de jejum são mencionadas na Bíblia: 

 

 O jejum normal: abster-se de todos os alimentos, sólidos ou líquidos, mas não de água (Mateus 

4:2 - depois de jejuar por quarenta dias Jesus, Ele "teve fome", mas a Bíblia não diz nada acerca 

Dele ter sede). 

 O jejum absoluto: abster-se de ambas as comida e água (Ester 4:16; Atos 9:9 - normalmente este 

tipo de jejum não deve durar mais de três dias, desde que o corpo não pode aguentar mais tempo 

sem água, pois começaria ficar desidratado.) Moisés e Elias praticaram o jejum absoluto por mais 

de três dias, mas apenas sob condições sobrenaturais. (Êxodo 34:28; Deuteronômio 9:9, 18; 1 Reis 

19:8) 

 O jejum parcial: uma restrição de dieta, em vez de completa abstenção de comida. (Daniel 10:3) 
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POR QUE EU DEVERIA JEJUAR? 

 

Há numerosas razões para jejuns, como registrado na Bíblia. Estes são quase sempre acompanhados 

pela oração. Os dois parecem se encaixar. Nenhum dos dois deveria ser evitado e ambas são disciplinas 

necessárias de uma vida cristã verdadeira de quem quer se aproximar mais do Senhor, contudo, unidas 

elas são poderosas! Jesus mesmo praticou estas disciplinas, e isso fez a diferença no Seu ministério. 

Antes Dele jejuar, Lucas 4:1 diz: "Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão..." Mas depois de 

ele ter jejuado, apenas alguns versículos adiante, Lucas 4:14 diz: "Então, Jesus, no poder do Espírito, 

regressou para a Galileia... " Como o nosso exemplo perfeito, Jesus estava nos mostrando o que 

acontece quando colocamos estas duas armas juntas e usá-las contra o diabo - nós temos mais poder. 

 

Nunca comete o erro de crer que quando você jejua que ganha favor com Deus. O jejum NÃO lhe dará 

credibilidade especial aos olhos de Deus. No entanto, FARÀ com que sua carne seja humilde e colocar 

sua mente e coração em condições de poder ouvir de Deus e compreender a sua voz mais claramente. 

De qualquer forma, e em qualquer situação, quando colocamos a nossa carne em sujeição, Deus pode 

ser magnificado e levantado. O plano e propósito de Deus se tornarão mais importantes do que as 

nossas necessidades pessoais físicas. Jejum traz à sujeição o tão egoísta EU, e é algo que eu opto por 

fazer. 

 

Então, por que optar por me humilhar? A nota para Mateus 6:16 de A Bíblia de Estudo Vida Plena diz 

assim: 

 

 Para honrar a Deus (Zacarias 7:5; Lucas 2:37; Atos 13:2) 

 Para humilhar a alma diante de Deus (Esdras 8:21, Salmo 69:10; Isaías 58:3) 

• Para receber mais graça (1 Pedro 5:5) 

• Para chegar mais perto de Deus e sentir Sua presença (Isaías 57:15; 58:6-9) 

 Para lamentar acerca de pecado e fracasso pessoal (1 Samuel 7:6; Neemias 9:1-2) 

 Para buscar graça para uma nova tarefa e reafirmar a nossa consagração a Deus (Mateus 4:2) 

 Para buscar a Deus por aproximar-se Dele e prevalecer em oração contra forças espirituais opostas 

(Juízes 20:26; Esdras  8 21,23,31; Jeremias 29:12-14; Joel 2:12; Lucas 18:3; Atos 9:10-19) 

 Para mostrar arrependimento e preparar um caminho para Deus mudar suas declaradas intenções de 

julgamento (2 Samuel 12:16,22; 1 Reis 21:27-29; Jeremias 18:7-8; Joel 2:12-14; Jonas 3:5,10) 

 Para salvar as almas da escravidão do mal (Isaías 58:6; Mateus 17:14-21; Lucas 4:18) 

 Para ganhar revelação, sabedoria e entendimento acerca da vontade de Deus (Isaías 58:5-6, 11; 

Daniel 9:3,21-22; Atos 13:2-3) 

 Para abrir o caminho para o derramamento do Espírito e retorno de Cristo a terra para o Seu povo 

(Mateus 9:15) 

 

DEVEMOS JEJUAR HOJE? 
 
A Palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que jejuaram. Na verdade, na Bíblia, era um 
modo de vida. Ninguém questionava acerca dele - eles simplesmente praticavam. 
 
A nação de Israel tinha um jejum obrigatório anual, o Dia da Expiação. Deus explicou a Moisés: "É 
sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma; é estatuto perpétuo." (Levítico 
16:31). "Afligir a alma" foi outro termo para o jejum. Este era um momento para privar os apetites 
naturais e desviar a atenção para dentro, para necessidades mais prementes. Se todos iriam descansar, 
ninguém poderia cozinhar e lavar panelas. O povo de Deus deveria estar negando si mesmos dos 
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confortos habituais e distrações de comer. Eles deveriam chegar diante de Deus e sentir tristeza por seu 
pecado e expressá-la pelo jejum e choro. Era um momento muito emocional. Era um momento quando 
toda a nação olhava para Deus, ao invés de cuidar de suas necessidades pessoais. 
 

Alguns entenderam mais acerca da razão por fazer isso, e isso sempre ajuda para alcançar melhores 

resultados. O próprio Jesus jejuou, assim como a Igreja Primitiva fez. Pode encontrar este assunto 

tratado em Atos 13:2-3; 14:23; e 27:33. 

 

O que acontece com alguém que jejua? Será que ele morre de fome? Não! Quando praticada 

corretamente e com os motivos corretos, o jejum é bom para sua saúde. 

 

Os homens e mulheres da era da Bíblia que praticavam o jejum aprenderam que quando eles recusavam 

comida natural, eles eram mais livres para se concentrarem em Deus. Eles viram as coisas 

espiritualmente e compreenderam melhor do que nunca antes na pressa e preocupação da vida rotineira. 

Deus focou neles também, com um toque mais direto e vivido de Seu Espírito em seus corações e 

vidas. 

 

Quando deliberadamente viramos nossa atenção dos alimentos e olhamos em direção a Deus, estamos 

nos concentrando em algo muito mais importante. 

 

Quais são algumas das boas coisas que acontecem quando eu jejuo? 

 

Minha saúde física realmente melhora: 

 

 Pessoas com excesso de peso pode realmente perder peso. 

  Nós mantemos as energias do corpo que são regularmente empregadas no sistema digestivo e 

as enviamos para serem utilizadas em outras áreas do corpo. 

 Há um DESCANSO fisiológico para o seu corpo – um descanso para os sistemas digestivos, 

glandulares, circulatórios, respiratórios e nervosos. Quando nenhum alimento é ingerido, todos 

esses sistemas descansam e têm muito menos trabalho a fazer. 

  O jejum é a melhor maneira de aumentar a eliminação de resíduos do sangue e dos tecidos. 

 

O jejum faz coisas maravilhosas para a mente também. Os cinco sentidos tornam-se mais agudos 

durante o jejum. 

 

O jejum ajuda a manter uma pele e aparência jovem. Nós somos somente tão velhos quanto o 

número de células mortas de nosso corpo. O jejum converte células mortas em alimento combustível 

que são queimadas. 

 

O poder dos espíritos malignos pode ser quebrado ou "expulso" através dos esforços conjuntos 

da oração e de jejum. A ciência médica em anos mais recentes documentou o que Cristo disse a  

longo do tempo acerca do jejum: "Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração 

e jejum." (Marcos 9:29) Tais hábitos como fumar, beber e o abuso de drogas são maus espíritos através 

dos quais Satanás ganha o controle de uma pessoa. Através do poder do Espírito de Deus, os espíritos 

malignos podem ser erradicados. No entanto, os efeitos físicos remanescentes tornam-se uma parte do 

corpo físico. À medida que o corpo se torna purificado por meio do jejum, parece haver uma resistência 

embutida contra poluí-lo novamente. 
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Com todos estes benefícios físicos, deve haver um efeito espiritual para algo tão frequentemente 

praticado por muitos da era histórica da Bíblia. 

 

QUE TAL OS BENEFÍCIOS ESPIRITUAIS? 

 

Há sempre MUITOS benefícios para aproximar-se mais perto de Deus e são verdadeiramente 

inumeráveis. Quando tiramos o "eu" fora do caminho e colocamos "Deus" como o nosso foco principal, 

aí começaremos a realmente conhecê-Lo no Seu poder e glória. De outra publicação "Fatos Acerca do 

Jejum", nós aprendemos algumas das maneiras pelas quais o jejum nos beneficia espiritualmente: 

 

 O jejum é uma disciplina espiritual vital para todos os crentes. Jesus não disse: "SE você jejua", 

mas Ele disse: "Quando jejuardes..." 

 O apóstolo Paulo sabia que o jejum o ajudava a controlar a sua carne. Paulo jejuou muitas vezes, 

porque escreveu: "Em jejuns, muitas vezes". (2 Coríntios 11:27) Em 1 Coríntios 9:27, ele disse que 

é melhor: "Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, 

não venha eu mesmo a ser desqualificado." 

 O jejum tende nos manter humildes diante de Deus (Isaías 58:5; Salmo 69:10) 

 O jejum trará determinação e entendimento espiritual quando pedimos a Deus para nos dar ajuda e 

orientação em meio de nossos problemas. (Joel 2:12) 

 O jejum é a nossa maneira de dizer a Deus quanta fome nós temos pelas coisas do Espírito e não 

apenas pelas coisas da carne. (Gálatas 5:16-17; Jó 23:12; Mateus 4:4) 

 

COMO POSSO COMEÇAR A JEJUAR? 

 

Com todos estes benefícios e bênçãos nos aguardando, devemos certamente querer começar. Mas não é 

fácil começar a negar a mim mesmo. 

 

Se você é completamente principiante quanto ao jejuar, tenta diminuir o alimento gradualmente. 

 Primeiro, escolha um dia para jejuar. Será melhor se for um dia que você possa se dedicar à oração 

e a leitura e estudo da Palavra de Deus. 

 Falta a primeira refeição do dia. 

 Beba água quando você sentir fome. 

 Passe tempo em oração e estudo da Bíblia. 

 Você pode quebrar o seu jejum quando come normalmente a sua segunda refeição do dia. 

 Este é um jejum de apenas poucas horas, mas é um primeiro passo importante. 

 Repita este exercício uma semana depois. 

 Após quatro semanas, você deve sentir confortável acerca de faltar uma refeição. 

 Então você pode ir para a segunda etapa - um dia inteiro. 

• Separa quanto tempo possível para a oração e estudo da Bíblia. 

• No final do dia, come uma refeição leve. (Frutas ou um mingau pode ser melhor.) 

 

Tenha um PLANO para o jejum. 

 Define uma meta/propósito para seu jejum. Pergunta, por que estou fazendo isso? 

 Arrependa-se de qualquer pecado em sua vida. A morte do "eu" normalmente trará à consciência 

qualquer erro que está sendo praticado. Coloque-o sobre o altar de arrependimento, diante de Deus, 

e deixa-o lá. 

 Prepare-se fisicamente. Comece com jejuns menores, e aumenta gradualmente a jejuns mais 

extensos. 
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 Limita suas atividades físicas. Não há nada errado com mais descanso durante um jejum, desde que 

o sistema de todo o corpo está em repouso durante o jejum. 

 Planeja o tempo para a oração. Se você não planejar para orar, algo sempre virá para impedi-lo. 

 Planeja o tempo para a leitura da Bíblia. Durante um jejum, mais do que nunca, a Palavra de Deus é 

"alimento para a sua alma". 

 

CONCLUSÃO 

 

Muitos que têm ouvido falar vagamente desta prática, e que não entendem realmente o jejum, creem 

que é algo que se faz para ganhar favor com Deus. Efésios 2:8-9 nos diz: "Porque pela graça sois 

salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se 

glorie."  Nada do que fazemos, nem mesmo o negar o nosso corpo físico de alimento durante um jejum,  

fará com que Deus nos ama mais ou quererá responder nossas orações mais cedo. O jejum é para MEU 

benefício: ele me ajuda a me humilhar, e obter uma imagem mais clara de Jesus. Eu posso ouvir a Sua 

voz mais claramente com o "eu" fora do caminho, e estarei pronto para fazer a Sua vontade mais 

prontamente. 

 

Você não é ouvido porque você jejua, mas por causa da misericórdia de Deus. Andando pelo "Caminho 

para Justiça" fará jejuar mais fácil, e os resultados mais seguros. Aproximemo-nos a Deus, para tirar o 

"eu" para fora do caminho, e andar "no poder do espírito" que vem através do jejum. 

 

"Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram o rosto com 

o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. 

Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que 

jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará." 

(Mateus 6:16-18) 
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LIÇÃO QUATORZE 

EVANGELIZAÇÃO - SALVO PARA SALVAR OS OUTROS 

 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é 

sábio." (Provérbios 11:30) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que a palavra "evangelismo" significa para você? Você pensa em grandes cruzadas, reuniões em 

tendas enormes, barulhentas bandas gospel atraindo multidões, o clangor de caixas de som estridente 

fazendo anúncios de reuniões especiais? Por muito tempo, nós associamos essas coisas com o 

evangelismo, e nós temos quase esquecido o propósito primário e o significado da própria palavra. 

 

O PROPÓSITO E SIGNIFICADO DE EVANGELIZAÇÃO 

 

Aonde encontraremos este propósito e significado? Nosso maior exemplo sempre tem sido Jesus, nosso 

Salvador. Ele não só nos ensinou o que a evangelização significa e como fazê-la, Ele mesmo praticou. 

"Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a 

pregar nas cidades deles." (Mateus 11:1) 

 

Jesus Nos Ensinou O Significado 

 

O ministério inteiro de Jesus foi dedicado a alcançar todos os perdidos: "Porque o Filho do Homem 

veio salvar o que estava perdido." (Mateus 18:11) Os líderes religiosos de Seus dias não entendiam 

este fato, mas Jesus continuou repetindo-o em seu benefício, e nosso também: 

 

 Ele comeu com Publicanos e pecadores após a chamada de Mateus (Levi) para ser um dos Seus 

discípulos. (Mateus 9:12-13; Marcos 2:17; Lucas 5:31-32) 

 Ele contou-lhes a parábola da ovelha perdida. (Mateus 18:11-14) 

 Ele foi para casa com Zaqueu depois de chamá-lo para descer da árvore. (Lucas 19:9-10) 

 

Jesus espera-nos a continuar esta tarefa depois que ele tinha subido ao céu. A Grande Comissão é muito 

clara: "E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." (Marcos 16:15) 

 

Como Isso É Possível? 

 

Quando olhamos para a tarefa de ganhar os perdidos, o trabalho parece impossível, especialmente para 

pessoas simples, comuns como você e eu. Será que Jesus falava SÉRIO ao anunciar a Grande 

Comissão?  Sim! Ele até nos deu lições acerca de como deve ser feito - "treinamento de trabalhadores 

na função" por assim dizer. 

 Jesus enviou seus discípulos de dois em dois. (Marcos 6:7) Ele sabia que eles precisariam de 

incentivo e ajuda ao longo do caminho, portanto Ele deu-lhes um plano simples para fazer isso: 

trabalhar em conjunto. "Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e 

efetuando curas por toda parte." (Lucas 9: 6) Jesus estava dando-lhes formação em Sua obra, antes 

de deixá-los encarregados para continuá-la. Mas Ele nunca os deixou sem ajuda... 
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 As últimas instruções que Jesus deu aos discípulos antes de voltar para o céu lembrou-lhes que isto 

ainda era Seu plano completo para o resto de suas vidas. Lucas 24:45 é muito esclarecedor: "Então, 

lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras." Nos próximos versículos, Ele mais 

uma vez explicou para todos nós que o evangelismo realmente é: "E lhes disse: Assim está escrito 

que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se 

pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. 

Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai; permanecei, 

pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." (Lucas 24:46-49) 

 Eles deveriam permanecer em Jerusalém para receber "poder". Que tipo de "poder?" Na maioria 

das vezes, o "poder" está associado com fé para fazer milagres ou algum ato impressionante, visto 

por outros como sobrenatural. Mas isso não é correto. Atos 1:8 nos diz exatamente que tipo de 

"poder" e também como este "poder" seria usado: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o 

Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria 

e até aos confins da terra." Este "poder" é o Dom prometido do Espírito Santo. Um dos principais 

propósitos e funções do recebimento do Espírito Santo é para que tenhamos o "poder" que 

precisamos para ser testemunhas habilidosas de Jesus e para ganhar o perdido para Ele, ensinando-

os a observar tudo o que Ele tinha ordenado na Sua Palavra. 

 

QUEM É PARA SER ENVOLVIDO? 

 

Jesus quis dizer para todos que O conhecem para compartilhar o conhecimento Dele com todos os que 

encontrarem ou com os quais tem oportunidade para conversar. 

 

 Apocalipse 22:17 nos diz: "O Espírito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele 

que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida." O Espírito de Deus inspirou 

João para escrever, esperando inspirar a Igreja do Deus Vivo para convidar a todos que querem a 

salvação para vir a Cristo. Agora que a igreja está cheia do "poder" para testemunhar, não temos 

mais desculpa. 

 Pastores precisam estar cientes da necessidade de treinar convertidos para ganhar almas para o 

reino. Este não é um trabalho apenas para o ministério... é para todos. 

 

COMO EU PARTICIPO DA EVANGELIZAÇÃO? 

 

Muitas pessoas gostariam de se tornar evangelistas pessoais, mas não têm ideia de como fazer. Segue 

sete chaves para compartilhar sua fé de forma mais eficaz, como encontrado em um artigo de Peter 

Lowe, na revista New Man (Novo Homem) – Setembro/Outubro de 1995: 

 

 A palavra "evangelho" significa boa notícia. Nós não precisamos pedir desculpas ou nos 

envergonhar da mensagem que temos. Sabemos o que é preciso para evitar alguém de passar a 

eternidade no inferno! 

 Compartilha os benefícios primeiro. Isto segue uma ideia apresentada por David Wilkerson, o 

método chamado "a costeleta de cordeiro" de evangelismo. Se você vê um cão com um osso sujo e 

podre, não poderá chegar a ele e tentar remover o osso. Se você assim fizer, ele só rosnará para 

você e tentará mordê-lo e se agarrará ainda mais firme no seu osso. O que você deve fazer é jogar-

lhe uma boa e suculenta "costeleta de cordeiro" e verá quão ligeiramente ele largará o osso velho 

em troca do bom e suculento. 

 Não minimiza o custo. Jesus certamente não fez pouco caso do valor da salvação! Lembre-se da 

parábola da "Pérola de Grande Valor?" Quando você encontra algo tão valioso como a salvação 
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para sua alma, vale a pena custe o que custar. Apresenta Jesus e o preço que Ele pagou no Calvário, 

e as pessoas de boa e espontânea vontade desistirão de tudo para segui-Lo. "E eu, quando for 

levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." (João 12:32). Reivindica esta promessa de Jesus! 

 Ora Apaixonadamente. Orando apaixonadamente é específico. Faça uma lista de dez pessoas cuja 

salvação mais lhe preocupa. Então fala com Deus acerca delas. Quando você tem feito isto, vai e 

fala para aquelas pessoas acerca de Deus. A oração é essencial para ganhar almas. 

 Fala a língua delas. Isso não se refere acerca do seu dialeto ou linguagem (tais como Inglês, 

Espanhol, Alemão, Francês, ou etc.). Isso se trata da MANEIRA que você explica a salvação para 

as pessoas. Não fala aos descrentes na linguagem da igreja. Elas não terão nenhuma ideia do que 

você trata. Muitas pessoas nunca ouviram ou compreendido acerca do arrependimento, o batismo 

nas águas, entre muitas outras coisas que são palavras comuns para o crente. Fala com elas de uma 

forma que elas possam saber exatamente o que você quer dizer. Não apenas transmite a mensagem 

de Jesus; traduzi-la para encaixar no mundo de hoje. 

 Seja apaixonado acerca de sua fé. A palavra "paixão" é definida pelo Dicionário Houaiss como: 

"Sentimento de gosto ou amor intenso, grande emoção por alguma coisa". Seja convicto do que 

você está tentando convencer aos outros abraçarem. Elas verão suas convicções antes que ouçam 

seus argumentos. 

 O evangelismo é para seu benefício também. Filemom, versículo seis diz: "Para que a comunhão 

da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós, para com Cristo." 

Nossa fé cresce por expressá-la, portanto, se quisermos manter a nossa fé, temos que 

COMPARTILHÁ-LA! 

 

RESULTADOS E RECOMPENSAS DE EVANGELISMO PESSOAL 

 

Os resultados: O resultado desejado de evangelismo eficaz é trazer o convertido pretendente para o 

ponto de decisão. Nem todos aceitarão a mensagem de Jesus Cristo, mas eles devem ser levados ao 

ponto onde terão que tomar sua decisão de viver para Deus ou se eles continuarão vivendo em pecado. 

(Atos 17:32-34) 

 

As recompensas: A prática de evangelismo dirigido aos incrédulos trará também alguns resultados 

para aqueles que fazem a evangelização. Estes resultados são realmente recompensas. 

 

 Paulo falou a Timóteo que ele salvaria a si mesmo e aqueles que ouviram ele. (1 Timóteo 4:11-16) 

 Nós atualmente aceleramos a segunda vinda do Senhor quando continuamos a ganhar almas em 

todo lugar onde andamos. (Mateus 24:14) 

 Ganhadores de almas brilharão como as estrelas para sempre de acordo com Daniel 12:3. 

 Quando evangelizamos, nós realmente salvamos almas da morte. (Tiago 5:20) 

 

Jesus sempre tinha um plano. Ele cumpriu Sua parte e enviou de volta o Seu Espírito para nos dar o 

"poder" para cumprir a nossa parte. Qual é o resultado final? Para que Jesus seja conhecido, amado, 

honrado, louvado, e feito Senhor do Seu Povo Escolhido. Que tarefa grande! Que gloriosa 

oportunidade! Que bendita esperança! 

 

CONCLUSÃO 

 

Se soubermos que alguém está morrendo e que têm apenas mais alguns dias para viver, contudo, 

sabemos que alguém tem a cura para a sua doença, não nos apressaríamos para lhe alcançar essa cura? 

Então por que não assumimos mais seriamente a nossa responsabilidade como ganhadores de almas? 
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Paulo deu-nos uma noção de quão importante é o ganhar de almas quando ele escreveu à igreja de 

Corinto: "Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com 

todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns." (1 Coríntios 9:22) 

 

A maioria de nós, em um momento ou outro, tem falhado de aproveitar uma oportunidade de contar a 

alguém acerca de Jesus. Mas nós seríamos muito mais propicio para fazer isso se realmente crescemos 

que as almas perdidas passarão a eternidade em um inferno de fogo literal. (Apocalipse 20:15) 

 

Você não pode ganhar o mundo inteiro. Mas você PODE ganhar uma alma. Jesus jamais pediu-nos 

para ganhar o mundo inteiro SOZINHO. Ele pediu a cada um de nós para ganhar uma alma, e continuar 

fazendo isso até que todos aqueles ao nosso redor que são perdidos têm ouvido o evangelho e chegado 

ao ponto para tomar uma decisão. Em seguida, cada convertido deve procurar ganhar uma alma; assim, 

a matemática do Mestre era boa o suficiente para Ele saber que o mundo inteiro seria alcançado... 

UMA ALMA DE CADA VEZ. Nosso trabalho é para "cada um alcançar um". 
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LIÇÃO QUINZE 

LOUVOR E ADORAÇÃO 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Deus é espírito; e importa que os seus adoradores o adorem 

em espírito e em verdade." (João 4:24) 

“Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!" (Salmo 150:6) 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Muitas vezes falamos acerca de louvor e adoração como a mesma coisa, mas isso não é correto. Eu 

posso "elogiar" muitas coisas - meus filhos, meu cônjuge, uma refeição deliciosa - mas eu certamente 

não estou os "adorando" quando assim faço. O que realmente SIGNIFICAM essas duas coisas tão 

intimamente relacionadas? 

 

PARA "LOUVAR" SIGNIFICA: 

 

 Falar bem de 

 Expressar admiração por 

 Cumprimentar 

 Recomendar 

 Parabenizar 

 Aplaudir 

 Elogiar (falar com admiração de) 

 Exaltar (elogiar com entusiasmo) 

 

O louvor é uma parte vital da Palavra de Deus. Há tantos mandamentos que encorajam nosso louvor 

a Deus. O livro de Salmos está cheio deles. (Salmos 9:1-2; 18:3; 22:23; 52:9; 108:1, 3; 145). Somente o 

Salmo 107 nos diz quatro vezes que devemos louvar a Deus: "Rendam graças ao SENHOR por sua 

bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens!" (Salmo 107:8, 15, 21, 31) 

 

 

 

 

 

O louvor é usado de muitas maneiras em toda parte das Escrituras. No artigo intitulado "Louvor", 

encontrado na Bíblia de Estudo de Vida Completa (Full Life Study Bible - KJV), aprendemos mais 

acerca disso: 

Barak - geralmente é traduzido na KJV para significar "abençoar" a Deus. 

Halal - significa "louvar ao Senhor", e é desta palavra que vem a palavra universal de louvor "Aleluia”. 

Yadah - às vezes traduzido como "dar graças". 

 

No Antigo Testamento, o louvor é um mandamento comum. 

 

 Moisés ordenou aos filhos de Israel que louvassem a Deus pela terra de Canaã que lhes tinha dado. 

(Deuteronômio 8:10) 

"Louve a Deus! ... mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo." 

(Henry Jacobsen) 
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 Quando Débora cantou uma canção de vitória, havia um mandamento incluído para o povo 

abençoar o Senhor. (Juízes 5:9) 

 Davi louvou o Senhor nos escritos acerca de sua vida. (2 Samuel 22:4, 47, 50; 1 Crônicas 16:4) 

 Os profetas exortaram os filhos de Israel a louvarem a Deus. (Isaías 42:10,12, Jeremias 20:13, Joel 

2:26, Habacuque 3:3) 

 

No Novo Testamento encontramos muitas vezes quando o louvor é dado atenção especial: 

 

 Jesus louva ao Seu Pai. (Mateus 11:25, Lucas 10:21) 

 Paulo espera que todas as nações louvem ao Senhor. (Romanos 15:9-11, Efésios 1:3, 6, 12) 

 Tiago nos diz que precisamos louvar ao Senhor. (Tiago 3:9; 5:13) 

 João, o Revelador, escreve de louvor maravilhoso ao redor do trono de Deus. (Apocalipse 4:9-11; 

5:8-14; 7:9-12; 11:16-18) 

 

"ADORAÇÃO" IMPLICA MAIS QUE APENAS "LOUVOR" 

 

 

 

 

Adoração significa: 

 

 Expressar reverência 

  Ter um senso de temor 

  Curvar-se diante do objeto de adoração 

  Fazer reverência (curvar-se diante) 

 

A adoração é a forma mais elevada de louvor. Entretanto, o elogio realmente é apenas UM de 

diversas maneiras que nós podemos adorar. Isso traz a tona algumas perguntas, a saber: Como, Onde, 

Quando, Por Que, e a Quem adorar? 

 

COMO ADORAMOS? 

 

Nosso versículo para memorizar dá uma resposta muito boa a esta pergunta: "Em espírito e em 

verdade". Mas isto fala acerca de que? De acordo com a Bíblia de Estudo de Vida Completa, (Full Life 

Study Bible - Donald C. Stamps, Editor Geral), aprendemos exatamente o que isso significa: 

 

"Em espírito" aponta para o nível no qual a verdadeira adoração ocorre. 

 É preciso chegar a Deus com completa sinceridade 

 Com um espírito que é dirigido pelo movimento do Espírito Santo. 

"Verdade" vem do Grego "aletheia", e é: 

 Característica de Deus em Cristo Jesus (Romanos 15:8) 

 Impossível separar Jesus da "verdade" - Ele era "verdade" na carne (Efésios 4:21) 

 O espírito que viria e viveria neles, mesmo o Espírito Santo (João 14:17) 

 No coração do evangelho (Gálatas 2:5, Efésios 1:13) 

 

Você não pode realmente adorar a menos que você esteja fazendo isso de acordo com a verdade e as 

doutrinas da Palavra de Deus. E o que a Palavra de Deus nos diz sobre o modo como devemos adorar? 

Dá orientações? Claro! Como com qualquer outro requisito para nossa salvação e vitória, a Palavra de 

"Adorar significa reconhecer o valor supremo." 

(Harold C. Bonell) 
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Deus nos diz claramente como a VERDADEIRA ADORAÇÃO deve ser praticada. Isto responderá o 

Onde, Quando, e o Por Que da adoração. 

 

A PRÁTICA DA ADORAÇÃO 

 

A QUEM adoramos? A palavra inglesa "adoração" vem de uma antiga palavra inglesa que nos faz 

saber que a adoração está em primeiro lugar e acima de todas aquelas ações e atitudes que honram e 

dão exaltação a Deus por Sua dignidade como o grande Criador de todas as coisas, tanto no céu quanto 

na terra. (Êxodo 20:3-6) Esta definição responde à pergunta "POR QUE" adoramos a Deus também. 

 

Nós adoramos a Deus POR QUE: 

 

 Ele é DIGNO. (Deuteronômio 32:29, 2 Coríntios 5:19, Isaías 43:10-11, Apocalipse 4:11) 

 Somos CHAMADOS a adorar. (Êxodo 32:11-14, Mateus 4:10) 

 Fomos CRIADOS para adoração. (Colossenses 1:16, Efésios 1:12) 

 NÓS PRECISAMOS adorar, e adoraremos alguma coisa, então deve ser algo DIGNO. (Gênesis 

32:24-29, João 4:15, Atos 2:4, Marcos 10:35-37) 

 

ATITUDES de adoração - Toda adoração começa como uma atitude. É a ocupação reverente do 

coração humano com seu Criador, uma profundidade interior de meditação acerca da grandeza e 

dignidade de Deus. É um sentimento interior de temor e respeito pelo Todo-Poderoso. Mas nossas 

atitudes devem operar em harmonia com o Espírito Santo para produzir verdadeira adoração. Devemos 

ter cuidado para ter o seguinte: 

 

 Quebrantamento (Salmo 51:17, Jeremias 23:29, Mateus 21:44) 

 Humildade (Lucas 7:37-38; Tiago 4:6) 

 Amor (Marcos 12:30) 

 Reverência (Salmo 89:7) 

 Obediência (1 Samuel 15:22, Gênesis 22:5) 

 Louvor Sem Vergonha (2 Samuel 6:21-22; Marcos 8:38) 

 

Todas essas atitudes falam de nosso relacionamento com Deus. Mas também é importante que 

tenhamos uma atitude correta em relação a: 

 

 Outros - devemos corrigir as atitudes em relação aos outros antes que possamos realmente adorar a 

Deus. (Mateus 5:23-24) 

 Nós Mesmos - devemos ter muito cuidado para que nossa adoração não seja para vanglória. 

(Romanos 1:21-25) 

 Nossas Circunstâncias - devemos ter muito cuidado para adorar a Deus quando as coisas estão em 

contratempo, porque Ele ainda é DIGNO. (Apocalipse 4:11) Jó é nosso exemplo de uma tarefa tão 

difícil, e ele provou que PODE ser feito. (Jó 1:20-22) Devemos dar graças - não importando o que 

venha pelo nosso caminho, porque nosso Deus é supremo, e Ele fará todas as coisas para o nosso 

bem. (1 Tessalonicenses 5:10; Romanos 8:28) 

 

Uma INUNDAÇÃO - A adoração torna-se então um transbordamento desses pensamentos e emoções. 

Eles fluem espontaneamente. Eles não devem ser bombeados ou forçados a sair. Nosso cálice, como o 

de Davi, deve "transbordar". (Salmo 23:5) 
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As AÇÕES de adoração - A adoração finalmente se torna um derramamento da alma em expressões 

profundas de reverência, repeito, admiração e adoração. 

 

 Deus ordenou a Abraão que fosse adorar. (Gênesis 22:5) Esse ato de adoração custaria a Abraão 

sua melhor e mais valiosa oferta. Era verdadeiramente um "sacrifício de louvor". (Hebreus 13:15) 

 Uma vida de adoração exige tudo o que somos e temos. (Romanos 12:1-2) Tem que haver uma 

entrega completa de todo o nosso ser a Deus para que possamos nos tornar verdadeiros adoradores, 

porque a adoração toca cada área de nossas vidas. 

 

"A Verdade Sobre Adoração - Princípios Bíblicos" por Eddie Jones é um folheto oportuno que nos dá 

uma visão interessante acerca das formas de adoração: 

 

Dar - verdadeira adoração DÁ glória a Deus. Eu não recebo nada, porque eu abençoo a Deus não para 

receber uma bênção, mas para ser uma. (Atos 20:35) O que devo dar? 

 

 Minhas posses. (Êxodo 23:15, Levítico 27:30-32, Deuteronômio 16:16-17, Malaquias 3:8-10, 

Marcos 12:17, 1 Coríntios 9:13-14, Hebreus 7:4-10)  

 Meu tempo. (Hebreus 10:23-25, 1 Pedro 3:15, Isaías 43:10) 

 Meus talentos. (Atos 9:36-39 dá exemplos) 

 

Oração - como adoradores, precisamos nos comunicar com Deus em forma de conversa íntima com 

Ele. (Lucas 18:1, Efésios 6:18 e Atos 4:31) 

 

Louvor - Quando nós nos aproximamos de Deus (Salmo 100: 4), e quando respondemos a Ele (Salmo 

103:2), há SEMPRE louvor. (Salmo 95:1, 149:1-3, Atos 15:14-17, Efésios 5:18-19, 1 Tessalonicenses 

5:19, Hebreus 13:15, 1 Pedro 2:9) 

 

Ceia do Senhor - A Santa Ceia é um memorial ao Senhor. (1 Coríntios 11:26) É importante que 

compreendamos o propósito deste culto memorial, e é também importante que a pratiquemos enquanto 

adoramos Aquele que tornou possível nossa salvação pelo Seu sangue derramado. (1 Coríntios 11:28-

30) 

 

O Lavar Pés é um ato de humildade que ajuda a produzir um vínculo de unidade em nossa realização 

de adoração. De acordo com a Bíblia isso está relacionado com a Ceia do Senhor e foi instituído pelo 

próprio Senhor. (João 13:8-15) 

 

Quando? . . . e Onde? 

 

Quando devo adorar? O salmista Davi teve a ideia certa quando escreveu: "Bendirei o SENHOR em 

todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios." (Salmo 34:1) Davi entendeu que um 

coração que foi continuamente levantado em direção a Deus seria cuidadoso para evitar o pecado. 

Todas as diferentes formas de adoração podem ser praticadas, não importando para aonde vamos - elas 

não são apenas para um culto na igreja. No entanto, cada uma delas DEVE ser praticada durante um 

culto de "adoração" hoje. Este é o cenário e situação ideal para cada um. Mas não limite sua adoração 

apenas quando está na igreja. 
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Onde adorar? 

 

 Não há nenhuma Escritura em toda a Bíblia que me ordene a adorar a Deus somente na igreja. No 

entanto, há MUITAS Escrituras que me ordenam para adorar. (1 Crônicas 16:29, Salmo 29:2, 96:9, 

Lucas 4:8, Mateus 4:10) 

 A única "igreja" que alguma vez foi ordenada a ser edificada por Deus era o Tabernáculo no 

deserto. Deus deu a Moisés instruções explícitas acerca de sua construção, e para cada aspecto da 

adoração lá. (Êxodo capítulos 24-27) 

 O plano de Deus sempre foi viver nos corações e vidas de Seu povo. Quando Davi desejou edificar 

um templo para abrigar o seu Deus, Deus concordou e deu-lhe os planos. Mas a ideia não se 

originou com Deus. (2 Samuel 7) 

 Deus tinha outro plano. Mesmo com o Tabernáculo, Deus havia planejado uma casa que fosse 

portátil. Deus planejou fazer Sua próxima morada nos corações de Seu povo. Não importaria para 

onde fossem eles teriam um lugar para adorá-Lo. Ele viveria dentro deles e falaria com eles e os 

mudaria, e eles O adorariam em toda parte, porque Ele estaria bem ali com eles. (2 Coríntios 6:16) 

Deus SEMPRE tem um plano! 

 

AS RECOMPENSAS DA VERDADEIRA ADORAÇÃO 

 

O que acontece quando somos obedientes ao plano de Deus para a adoração e compreendemos que o 

louvor é apenas uma pequena parte de nossa adoração? A Bíblia de Estudo de Vida Completa (Full Life 

Study Bible) lista pelo menos doze das bênçãos que Deus prometeu quando nós O adoramos: 

 

 Estar no nosso meio e ter íntima comunhão conosco. (Mateus 18:20, Apocalipse 3:20) 

 Para nos cobrir com a Sua glória. (Êxodo 40:35, 2 Crônicas 7:1; 1 Pedro 4:14) 

 Para nos abençoar com uma abundância de bênçãos, especialmente paz. (Esdras 34:26, Salmo 

29:11) 

 Para nos dar uma abundância de alegria. (Salmo 122:1, João 15:11) 

 Para responder às orações daqueles que oram a Ele com fé sincera (Marcos 11:24, Tiago 5:15) 

 Para encher Seu povo de novo com o Espírito Santo e com ousadia. (Atos 4:13) 

 Para enviar manifestações do Espírito Santo entre nós. (1 Coríntios 12:7-13) 

 Para nos guiar em toda a verdade através do Espírito Santo. (João 15:26; 16:13) 

 Para nos santificar pela Sua Palavra e Espírito. (João 17:17-19) 

 Para confortar, encorajar e edificar-nos. (Isaías 40:1; 1 Coríntios 14:26; 2 Coríntios 1:3-4; 1 

Tessalonicenses 5:11) 

 Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo. (João 16:8) 
 Para salvar os pecadores que se tornam compungidos do pecado em um culto de adoração. (1 

Coríntios 14:22-25) 
 
E se essa lista não bastasse o trecho "A Verdade Acerca da Adoração" nos dá mais três: 
 
Transformação - seremos como Ele. (Salmo 115:4-8, Romanos 1:23-24, Romanos 8:29, Romanos 
12:2, 1 Coríntios 6:9-11, 2 Coríntios 5:17, Gálatas 4:19) 
Vitória - adoração traz a vitória. (Josué 6:20, 2 Crônicas 20:21, Atos 16:25-26; 1 Tessalonicenses 5:18) 
Céu - nossa maior alegria será adorá-Lo para sempre. (João 4:23, João 14:3; 1 Tessalonicenses 4:16-
17; Apocalipse 19:6-7;). Vamos adorar e louvar nosso Deus agora e para todo sempre! 
 

Aqui estou... para adorar a Deus! 
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LIÇÃO DEZESSEIS 

CASAMENTO E O LAR 
  

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e 

mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e, com sua mulher, serão 

os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou 

não separe o homem." (Marcos 10:6-9) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Não podemos começar uma discussão acerca do casamento sem primeiro entender o que está 

envolvido. Marcos 10:6-9 indica que o casamento é a união de um homem e uma mulher por um Deus 

santo. Foi assim que Deus criou o homem e a mulher no Jardim do Éden - para ser o completamento 

um do outro. Gênesis 2:20-25 conta a história completa do primeiro casamento. O versículo 24 é quase 

uma réplica exata de nosso versículo para memorizar: "Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à 

sua mulher, tornando-se os dois uma só carne". 

 

Hoje, a maioria dos jovens (e até pessoas mais velhas) realmente não entende o que está envolvido 

nesta ideia de "1 + 1 = 1". Observe que esse conceito não dá espaço para mães, pais, tias e tios. É 

apenas um homem e uma mulher. É por isso que Jesus disse: "... Por esta causa deixará o homem pai e 

mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne?" (Mateus 19:5) 

 

Pessoas em todos os lugares têm tomado este contrato sério e vinculativo, e o fizeram tão sem valor 

como um pedaço de papel qualquer. Deus não o vê assim. Nós seríamos sábios para voltar ao Seu plano 

original para juntar dois em um. Então, cuidadosamente e com oração seguir Suas instruções. 

 

Para aqueles que estão considerando o casamento, orem pela vontade de Deus na escolha de um 

cônjuge. Ao repetir os votos de casamento, considere seriamente o que você está prometendo um ao 

outro. 

 

Aos que já estão casados, lembrem-se dos votos solenes feitos diante de Deus, do ministro oficiante e 

da congregação. Ore para que o Espírito Santo traga todas as coisas à sua lembrança. Somente a morte 

física deve trazer a separação. É um voto que devemos pagar. (Eclesiastes 5:4) Você se lembra de todas 

aquelas testemunhas ao seu redor naquele dia? "Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos 

e temível sobre todos os que o rodeiam." (Salmo 89:7) A união não é uma piada! 

 

O PROPÓSITO DO CASAMENTO 

 

Muitas pessoas têm a ideia errada acerca da razão por que devem se casar. Alguns olham para o 

casamento como um meio legal para satisfazer a sua luxúria. Outros entram no casamento para ter 

filhos, ou para ter alguém para trabalhar e cuidar deles. Uma senhora disse: "Para 'dar dinheiro para 

comida' é uma experiência difícil. Eu devo casar para que o homem assuma essa responsabilidade.” 

Mas ela tem alguma garantia de que ele assumirá qualquer responsabilidade? Muitas vezes, a esposa 

acaba trabalhando mais do que nunca para apoiar a educação do marido ou outros desejos. Por outro 



Caminho Para Justiça  Africa Aflame Resources 

75 
 

lado, o homem que escolhe uma esposa simplesmente porque quer alguém para cozinhar para ele pode 

encontrar-se tendo muita dificuldade em atender às demandas dela para este mesmo "dinheiro para 

alimentos", para não mencionar a roupa e habitação adequada. Qual é a razão correta para o 

casamento? O que a Bíblia tem a dizer acerca deste assunto importante? 

 

O casamento é união. Casamento não são duas pessoas vivendo suas próprias vidas sob o mesmo teto, 

fazendo coisas para agradar a si mesmas. É a união de um homem e uma mulher tornando-se uma só 

carne, à vista de Deus. Esta é a mais sagrada das relações ordenadas por Deus na Terra. Ela precisa ser 

entesourada com amor e sinceridade. Ambos os cônjuges têm de cortar todas as relações e laços 

antigos, e agradar um ao outro para que este novo relacionamento importante funcionasse. Esta união é 

para a vida toda. 

 

O casamento é comprometimento. Precisamos nos lembrar do valor desta palavra importante. Ela 

significa "obrigar-se por compromisso, dar penhor moral, empenhar, hipotecar" (Dicionário Houaiss). 

Isto é o que Jesus quis dizer quando ensinou: "Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem." 

(Marcos 10:9) Há uma "obrigação contínua" de trabalhar, crescer e viver juntos até a morte. A 

"promessa, compromisso" de seus votos matrimoniais deve significar algo para você. 

 

Os Princípios do Casamento 

 

Pessoas casadas devem ser fáceis de identificar. Às vezes é difícil dizer qual mulher em um grupo é a 

esposa de um homem, desde que ele está rindo, brincando e fazendo comentários íntimos a todos eles. 

As mulheres também podem ter uma associação estreita com os homens casados, jamais dando honra a 

seus maridos, como é devido. Isso não é bíblico, e causará muito sofrimento. O que as Escrituras dizem 

acerca das minhas ações como pessoa casada? 

 

O casamento é comprometimento contratual. Os Fariseus tentavam enganar Jesus e levá-Lo a dizer 

algo que viraria o povo contra Ele. Eles perguntaram-Lhe se era permissível para um homem "repudiar 

a sua mulher por qualquer motivo". (Mateus 19:3) É em resposta a esta pergunta que Jesus falou as 

palavras do nosso versículo para memorizar. 

 

 Mateus registra isto em quase as mesmas palavras que Marcos usou: "Então, respondeu ele: Não 

tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse: Por esta causa 

deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo 

que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o 

homem." (Mateus 19:4-6) 

 Paulo, em seus escritos à igreja em Corinto, ensinou este mesmo princípio quando disse: "Ora, aos 

casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido (se, porém, ela vier 

a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido); e que o marido não se aparte 

de sua mulher." (1 Coríntios 7:10-11) 

 

Este princípio deve ser sempre considerado em oração antes que o contrato de casamento seja 

celebrado. Não devemos pensar como o mundo que nos rodeia que entra em casamento com a noção de 

"se não funcionar, eu simplesmente obterei o divórcio". Sabendo que a Palavra de Deus é clara acerca 

da duração do casamento faria a diferença no número de casamentos rompidos. 

 

O casamento é até a morte. Paulo passou muito tempo escrevendo acerca do estado de matrimônio 

para novas igrejas. Eram de sociedades pagãs. Sua cultura e tradições significava que eles tinham 
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muitas perguntas acerca do que era certo e errado. Ele dedicou 1 Coríntios 7 a este tópico. 1 Coríntios 

7:39 dá outro princípio que faz muita diferença em um casamento: "A mulher está ligada enquanto vive 

o marido; contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no 

Senhor." A morte foi a única coisa que libertasse uma pessoa do contrato de casamento. 

 

O casamento é entre apenas um homem e uma mulher. Outro princípio que faria uma grande 

diferença hoje é que não há relações sexuais fora do contrato de casamento. Maridos e esposas não 

ficam brincando por aí; eles permanecem fiéis e leais uns aos outros. O escritor de Hebreus tinha 

alguns comentários a fazer acerca disso: "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o 

leito sem mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros." (Hebreus 13:4) Alguns podem 

escolher para brincar por aí quando casados, mas Deus será o último juiz no caso deles. Como a 

Palavra de Deus diz: "Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo." (Hebreus 10:31) 

 

Quem Deve Casar? 

 

Esta questão tem sido debatida e passada de um para outro por séculos. Muitas vezes a escolha foi feita 

de acordo com o status financeiro do parceiro, e até mesmo às vezes por causa da fama ou posição 

social. Todas estas são bases instáveis sobre as quais edificarem um relacionamento vitalício. Eles não 

durarão. A Palavra de Deus nos dá a resposta que precisamos, e o fundamento que Ele dá nunca se 

desintegrará ou cairá. 

 

Os Cristãos Devem Se Casar Apenas Com Cristãos. 

 

 A primeira pergunta que vem à mente é "Quem é um cristão?" É qualquer um que tem crido? Tiago 

nos diz que os demônios creem. São cristãos? "Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os 

demônios creem e tremem." (Tiago 2:19) Somente aqueles que frequentam minha igreja? Deus não 

olha para a aparência exterior, mas para o coração. (1 Samuel 16:7) Como posso saber que alguém 

é um cristão? (Tiago 1:19-27) O versículo 22 o diz melhor: "Tornai-vos, pois, praticantes da 

palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." 

 Por que o diabo não é um verdadeiro crente? Porque ele não obedecerá. Você pode ter certeza de 

que a pessoa com quem quer se casar é cristã quando obedeceu ao evangelho, que é a morte, o 

sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo em ação em sua vida. (1 Coríntios 15:1-4) 

 "Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus 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 novidade de vida. 

Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na 

semelhança da sua ressurreição, sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, 

para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos." (Romanos 

6:3-6) É por isso que casar dentro de sua igreja é encorajado. Você pode ter mais certeza de como a 

pessoa foi ensinada. Você também tem a oportunidade de observar o que ele está praticando em sua 

vida. 

 

Os cristãos devem seguir as instruções de Deus para escolher um cônjuge. Deus fez uma distinção 

entre aqueles que são verdadeiros crentes e aqueles que não são. Ele nos diz repetidamente em Sua 

Palavra que devemos: "Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em 

coisas impuras; e eu vos receberei..." (2 Coríntios 6:17, Isaías 52:11, Apocalipse 18:4) 
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 Muitas pessoas "professam" o cristianismo, mas elas não obedecem. Tenha cuidado para saber o 

tipo de pessoa com a qual você está se juntando até a morte. "Não vos ponhais em jugo desigual 

com os incrédulos; porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que 

comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou que união, do 

crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos 

santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; serei o seu 

Deus, e eles serão o meu povo." (2 Coríntios 6:14-16) 

 Quando você se torna "uma só carne" com outra pessoa, você se torna o que ele ou ela é. "Não 

sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de 

Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente, não. Ou não sabeis que o homem que se 

une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne." (1 

Coríntios 6:15-16) Seja muito cuidadoso e extremamente vigilante na oração! 

 

E se eu já for casada com um incrédulo? 

 

Esta é uma questão importante, uma vez que muitas vezes pessoas chegam a um conhecimento 

salvífico de Jesus depois de terem sido casados muitos anos. A Palavra de Deus ainda tem respostas 

para esta situação, pois, Ele prometeu satisfazer todas as nossas necessidades. 

 

Devo ficar ou ir embora? Casar-se com um cônjuge incrédulo (desobediente) pode ser uma situação 

frustrante e difícil, mas não se desespere. Paulo falou desse dilema à igreja de Corinto em 1 Coríntios 

7:12-16. Seu conselho era ficar com eles na esperança de que eles também viessem a conhecer Jesus. 

"Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua 

mulher?" (1 Coríntios 7:16) 

 

Como posso ajudar a salvar meu cônjuge? É um velho ditado que "as ações falam mais alto do que 

as palavras". Muitas vezes, a pregação somente levará o amado não salvo mais longe. Mas que cônjuge 

poderia contrariar um espírito piedoso e atitude submissa no amor que é temperado com muita oração? 

A almejada conversão pode não ocorrer de um dia para outro, mas a Palavra de Deus é verdadeira, 

portanto ela virá. O Apóstolo Pedro escreveu acerca disso em suas epístolas à Igreja do Novo 

Testamento em 1 Pedro 3:1-7. Ele estava falando para esposa salva, casada com um marido não salvo. 

Seus ensinamentos são os seguintes: 

 

 A mulher deve submeter-se a seu marido e reconhecer sua liderança da família. (Efésios 5:22) Esta 

é outra razão pela qual as mulheres devem ter cuidado com quem elas escolhem para se casar, pios 

aquela pessoa tornar-se-á o "cabeça". 

 Ela deve conduzir-se de uma maneira santa e respeitosa com um espírito manso e tranquilo. (1 

Pedro 3:4) A pregação em voz alta e gritante e a recusa de ser uma "ajudadora" adequada jamais 

conquistarão o marido. 

 Ela deve esforçar-se para ganhar o marido mais pelo seu comportamento do que suas palavras. 1 

Pedro 3:2 diz: "Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor." Pedro estava 

realmente dizendo às esposas para agir corretamente e seus maridos iriam notar que Deus estava no 

controle de suas vidas. 

 Uma mulher nesta situação sempre deve viver pela Palavra de Deus. A Palavra deve ser seu 

consolador e conselheiro. Sua oração deve ser a de pedir ao Senhor Jesus para dar-lhe paciência e 

força e lhe habilitar para resistir à prova. Ela sempre deve ser cautelosa para não devolver o mal 

pelo mal, mas para retribuir o mal com o bem. A "regra de ouro" se aplicaria muito bem nesta 
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situação: “Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles..." 

(Mateus 7:12) 

 Tenha cuidado para não desafiar seu marido, pois isso só trará sua ira sobre você. Informa-o mais 

acerca de suas atividades na igreja, e sempre cuida das necessidades dele antes de sair para a igreja. 

Se você não fizer isso, você fará com que ele se ressente da igreja e suas atividades. Lembre-se que 

ele foi designado por Deus como o "cabeça" de sua família, e seus argumentos em contrário não 

podem mudar esse fato. (Efésios 5:22-24) 

 

E se minha amada não salva é minha esposa? A Palavra de Deus não trata extensivamente dessa 

situação, simplesmente porque o homem é supostamente o "cabeça" do lar. Se ele ama sua esposa 

corretamente, ela deve segui-lo em uma busca para o conhecimento das coisas mais profundas de Deus. 

Ela também deve amá-lo o suficiente para se submeter à sua liderança. 

 

No entanto, esta não é uma licença para os homens se casarem fora da igreja de Deus. Os homens 

devem evitar procurar um cônjuge entre os incrédulos, ou aqueles que não obedeceram ao evangelho. 

Sua obediência à Palavra de Deus e o andar no Seu caminho é a única garantia que tem de Suas 

promessas operando em sua vida e no seu casamento. 

 

Deixe sua atitude, comportamento, conversa e caminhada mostrar ao mundo que você é um cristão 

maduro que está praticando a Palavra de Deus. Esconda a Palavra de Deus em seu coração diariamente 

para que você possa viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus para Seus filhos. Isso só 

será possível com muita oração, jejum e uma firme crença de que Deus apoia o que Ele diz. A 

obediência à Palavra de Deus trará o resultado prometido de um casamento feliz e gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Casamento bem sucedido é sempre um triângulo:  

Um Homem, Uma Mulher... E Deus!" - Cecil Myers 
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LIÇÃO DEZESSETE 

A FAMÍLIA - NA VONTADE DE DEUS 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua 

casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do SENHOR e pratiquem a justiça e o juízo; para 

que o SENHOR faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito." (Gênesis 18:19) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a primeira vez que Deus fez uma aliança com o homem, tem sido Sua prioridade que os pais 

conduzissem seus filhos a segui-Lo. 

 

Sua lei, dada a Moisés no Monte Sinai, tinha no cerne, um plano para as famílias: os pais deveriam 

constantemente treinar seus filhos nos caminhos de Deus. Eles não apenas lhes falaram acerca de Deus, 

contudo, eles O mostraram. Não era apenas uma conversa ocasional ou uma visita à igreja. Foi uma 

coisa contínua, projetada por Deus como um lembrete constante de como Ele pretendia passar adiante 

Sua aliança e fé Nele. 

 

"Ouve, Israel, o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR. Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de 

todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que, hoje, te ordeno 

estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e 

andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te 

serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." 

(Deuteronômio 6:4-9) [Dê atenção especial à palavra "inculcar" e sua definição pelo dicionário.] 

 

Este era o plano específico de Deus para ter certeza de que os filhos de Israel nunca esqueceriam quem 

os livrou do Egito. Ele pretendia que os pais sempre contassem aos filhos e vivessem de acordo com a 

lei de Deus para que eles vissem o plano de Deus em ação. 

 

No entanto, não aconteceu dessa forma. Os pais não obedeceram à lei de Deus. Eles não continuaram a 

contar aos seus filhos, e o resultado foi o mesmo que é hoje: seus filhos esqueceram quem era Deus e 

não O seguiram. 

 

Depois da morte de Josué, a Bíblia diz assim: "Foi também congregada a seus pais toda aquela 

geração; e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o SENHOR, nem tampouco as obras 

que fizera a Israel." (Juízes 2:10) 

 

Por que esta nova geração não conhecia o Senhor e as coisas que Ele tinha feito para eles? Porque seus 

pais não os ensinaram. Não havia livros escritos de história, nem mesmo qualquer Bíblia para ler para 

encontrar informações acerca do que tinha ocorrido no Egito. Havia apenas a experiência daqueles que 

haviam estado lá, que realmente haviam andado no deserto e visto a mão de Deus enquanto Ele lhes 

deu a terra de Canaã. Eles não compartilhavam isso com seus filhos, e obviamente as crianças não 

tinham sua própria experiência com Deus. De quem é a responsabilidade de ensinar as crianças? 
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Maridos São O Cabeça Da Família 

 

Tanto quanto os homens gostam de se declararem como o vaso "mais forte", eles não estão muito 

prontos para aceitar sua responsabilidade dada por Deus, em relação ao lar. Na maioria das culturas e 

sociedades do mundo, os homens são o tipo forte-silencioso, trabalhando duro para suprir as 

necessidades da vida, mas visto muito pouco em casa. Eles estão muito ocupados para passar tempo 

com a família, porque eles devem fornecer os meios para contas de médico, comida, educação e um 

lugar para morar. Este não é o plano completo de Deus. Nós temos aceito a Escritura que ensina o pai a 

cuidar de sua família (1 Timóteo 5:8) para significar que ele deve se preocupar apenas com os aspectos 

físicos da necessidade de sua família. 

 

Deus Ordenou - A família é a unidade mais básica da sociedade. Alguém tem que liderar. Deus 

escolheu o homem para ser o líder, e Ele o chamou de "cabeça". "Porque o marido é o cabeça da 

mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo" (Efésios 

5:23) 

 

 

 

 

 

Deus Como Exemplo - Como cabeça, o homem não é para subjugar e oprimir. Seu exemplo é Cristo, 

então o marido não tem desculpa para não saber como deveria tratar sua esposa e família. "Maridos, 

amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela... Assim 

também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo 

se ama." (Efésios 5:25, 28) O quinto capítulo de Efésios dá uma imagem clara do tipo de amor que um 

marido deve ter para sua esposa. Um verdadeiro "chefe" (marido) nunca será culpado de tratar sua 

esposa de uma maneira que a machucaria ou rebaixaria. Ela também tem um lugar definido no plano de 

Deus para a família. 

 

As Esposas Se Submetem Aos Seus Maridos 

 

“As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor." (Efésios 5:22) Esta 

submissão não está falando de um tipo de escravidão, ou de supressão por um homem. Deus tem um 

propósito distinto para a mulher em relação à sua casa e família. 

 

"... como ao Senhor" - A submissão da esposa a seu marido é vista por Deus como uma parte real de 

sua obediência a Jesus. (A Bíblia de Estudo de Vida Completa - The Full Life Study Bible - p.1557, 

nota sobre Efésios 5:22) 

 

 

 

 

 

As responsabilidades incluem amor por: 

 

 Maridos - Paulo escreveu a Tito com instruções para as mulheres idosas: "A fim de instruírem as 

jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos..." (Tito 2:4) Este amor inclui suas 

"Deus nos deu a autoridade para guiar, vigiar e governar - direcionar, proteger e corrigir. Na 

casa, o homem deve ser profeta, sacerdote e rei - ele deve nutrir, estimar e admoestar." 

T. F. Tenney 

"Nunca vi um problema com uma esposa submissa quando ela é amada por seu marido da mesma 

maneira que Cristo ama a igreja." - Dr. Leman Strauss 
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atitudes em relação a sua família. O Dicionário Enciclopédico De Webster dá as definições destas 

atitudes como (Tito 2:5): 

•  Sensata - que tem juízo, equilibrada, age ou pensa com prudência, regrada em seus hábitos, 

circunspecta, séria. 

•  Honesta - não mente, não ilude, fala o que é verdadeiro, que não fofoca, moralmente pura. 

•  Boas donas de casa - que cuida das necessidades da casa, do marido e da família. 

•  Bondosa - moralmente excelente, virtuosa, bem comportada, obediente, bondosa. 

•  Sujeita aos seus próprios maridos - dispostos a submeter-se ao seu "cabeça" escolhido. 

 

Por que essas atitudes eram importantes? Tito 2:5 diz: "... para que a palavra de Deus não seja 

difamada." O Antigo Testamento tem muitas referências a esta "blasfêmia", e tanto Isaías (Isaías 52:5) 

como Ezequiel (Ezequiel 36:20) escreveram dela e repreendeu os filhos de Israel por suas ações. 

 

A ilustração mais gráfica disso é encontrada em 2 Samuel 12. Aqui Davi é confrontado pelo profeta 

Natã por seu pecado com Bate-Seba e o assassinato do marido dela. Natã disse a Davi que ele 

"desprezaste a palavra do SENHOR". (2 Samuel 12:9) Isso deu às nações em volta uma razão para 

criticar Israel. Agora eles tinham munição por meio da qual poderiam acusar o rei do povo escolhido 

por Deus de praticar alguns dos pecados deles. 

 

 

 

 

 

Davi quebrou pelo menos dois dos Dez Mandamentos (assassinato e adultério - Êxodo 20:13-14), sem 

levar em conta nenhuma das consequências. Bate-Seba perdeu seu marido e filho como resultado de 

seu fracasso de amar seu marido e viver com as atitudes corretas de uma esposa piedosa. Tanto Davi 

quanto Bate-Seba pagaram um preço terrível pelo seu pecado. 

 

Deus disse que traria três coisas diferentes sobre Davi em castigo: "Assim diz o SENHOR: Eis que da 

tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu 

próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol... Mas, posto que com isto deste motivo a 

que blasfemassem os inimigos do SENHOR, também o filho que te nasceu morrerá." (2 Samuel 

12:11,14) 

 

Até a sua morte, Davi era um exemplo do julgamento de Deus sobre um líder espiritual e pai que tinha 

pecado grandemente. "Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me 

desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher." (2 Samuel 12:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Filhos - "... a amarem seus filhos" (Tito 2:4) Sempre foi o dever e a alegria das mães amarem seus 

filhos. Este amor é mostrado melhor no trabalho dela com o pai para treinar seus filhos 

"Nenhuma quantidade de sucesso no ministério pode compensar o fracasso no lar." - 

 T. F. Tenney 

"Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não 

caluniadoras, não escravizadas a muito vinho; sejam mestras do bem, a fim de instruírem as 

jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas 

de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada." 

(Tito 2:3-5) 
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corretamente nas leis de Deus. (Provérbios 1:8-9; 1 Timóteo 5:10) Ezequiel torna isso um pouco 

mais claro  quando falou à nação de Israel e disse: "Eis que todo o que usa de provérbios usará 

contra ti este, dizendo: Tal mãe, tal filha." (Ezequiel 16:44)  Os pecados cometidos em Israel pelas 

mães seriam repetidos na vida de suas filhas. Que mensagem para as mães, para serem muito 

cuidadosas com a maneira de viver diante dos filhos. 

 

Filhos Devem Obedecer A Seus Pais 

 

Este mandamento do Senhor nos permite saber o que as crianças devem fazer. Sua tarefa é obediência. 

Entretanto, faz uma diferença grande o que seus pais estão pedindo que façam. Deve ser a Palavra de 

Deus, a vontade e o caminho de Deus. Infelizmente, os pais frequentemente não pedem que as crianças 

obedeçam a Deus ou à Sua Palavra. As crianças são permitidas seguir seus próprios desejos egoístas, e 

todos os membros da família são infelizes e angustiados. Contudo, veja o que Deus prometeu aos filhos 

que seguem Seu plano: "Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a 

tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), para que te vá bem, e sejas de longa vida 

sobre a terra.” (Efésios 6:1-3) 

 

 "... Para que te vá bem..." Neste versículo, Deus está prometendo que seremos bem cuidados. 

 "... e sejas de longa vida sobre a terra." Nós somos prometidos longa vida pela a honra que damos 

aos nossos pais. 

 

Quando Deus deu a Moisés os Dez Mandamentos, Ele incluiu esta parte porque era uma bênção 

especial. Mas havia uma condição anexada. Eles não deveriam apenas obedecer, contudo, deveriam 

ensinar essas leis e promessas a seus filhos, formando assim a corrente contínua de um padrão contínuo 

de andar nos caminhos de Deus. (Deuteronômio 4:9) 

 

A Responsabilidade Recai Sobre Os Pais! 

 

A expressão acima significa que quem está no topo recebe o crédito ou a culpa, dependendo do 

resultado na criação da família. Como chefe da família, o pai deve responder pelo resultado da vida de 

seus filhos. 

 

Deus sempre teve um plano para cada parte de nossas vidas. Ele não nos forçará a segui-Lo, mas Ele 

manterá Sua Palavra. Ele enviará Seu justo castigo sobre aqueles que não obedecem à Sua Palavra e 

andar nos Seus caminhos. Isso coloca uma enorme responsabilidade sobre o pai. As crianças podem 

ouvir o que você diz, mas elas se tornarão o que você é. 

 

Quando Abraão falou a Sara para dizer que ela era sua irmã, ele jamais sonhou que um dia Isaque 

cometeria o mesmo pecado com sua esposa, Rebeca? Esta semente de engano semeada na vida de 

Isaque foi reproduzida na vida de Jacó. Que preço Jacó pagou pelo seu engano! Primeiro, seu sogro o 

enganou acerca da esposa de sua escolha, e então seus filhos continuaram o mesmo padrão iniciado 

muitos anos antes por seu bisavô, Abraão. José também era filho de Jacó, mas de alguma forma José 

aprendeu uma lição acerca de colher o que semeia. Ele se recusou a seguir o padrão do engano. Como 

resultado, ele foi abençoado abundantemente e usado por Deus de uma maneira poderosa. 

 

Pais, tomem cuidado com as sementes que semeiam na vida de seus filhos! Deus lhe deu um lugar, e 

não importa o que você pensa, ou quanta pressão é colocada sobre você por este mundo, você ainda é o 

"cabeça" do lar. Todos os pais darão conta de suas ações em relação a seus filhos; pois, um dia de juízo 
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virá. Lembra-se de Davi? Deus o perdoou, mas, que colheita de tristeza ele colheu! No capítulo 

seguinte, depois que o profeta Natã deu a Davi o pronunciamento de juízo sobre sua casa, seus 

problemas familiares começaram. O décimo terceiro capítulo de segundo Samuel conta a triste história 

de incesto e assassinato entre os filhos de Davi. 

 

Devemos escolher seguir o plano de Deus para a nossa família: ser pai piedoso liderando no caminho; 

ser mãe submissa e temente a Deus que o apoia no amor e é bem-comportada, com filhos obedientes e 

ensinados nas leis, estatutos e os caminhos do Senhor, que proporcionará o bem para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras. Servi ao SENHOR com alegria, apresentai-vos 

diante dele com cântico. Sabei que o SENHOR é Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o 

seu povo e rebanho do seu pastoreio." 

(Salmo 100:1-2) 
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LIÇÃO DEZOITO 

DICAS PRÁTICAS PARA A VIDA FAMILIAR 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias 

o peito de outra?" (Provérbios 5:20) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Já entendemos que Deus tem um plano específico para toda a Sua criação, incluindo homens, mulheres 

e crianças. Ele não criou qualquer um de nós com a ideia de que seríamos pessoas pobres, oprimidas e 

sem esperança ou propósito. Ele até planejou nos dar muitas dádivas maravilhosas. (Mateus 7:9-11) Por 

que é que a natureza humana tende a acreditar que Deus tem escondido as melhores coisas de nós 

porque Ele não quer que conheçamos Seu melhor e mais notável? Esta foi a mentira que a serpente 

usou para enganar Eva. O homem tem caído pela mesma mentira durante séculos. 

 

Deus quer nos abençoar. Ele quer que conheçamos a alegria, a paz, a felicidade, a prosperidade e todas 

as coisas boas que Ele criou. Mas Ele não pode nos abençoar quando continuarmos a fazer nosso 

próprio caminho em vez de seguir Seu "Caminho para Justiça". Quais são alguns dos "bons dons" que 

Ele quer nos dar em nossas famílias? 

 

Uma União Sucedida E Feliz 

 

A felicidade de qualquer casamento depende do amor e do compromisso entre marido e mulher. 

 

O amor a Deus e a Sua Palavra vem em primeiro lugar - é o mapa para determinar o 

relacionamento todo. (1 João 2:3-6) 

 

O amor pela outra pessoa vem em seguida - devemos estar mais preocupados com as necessidades e 

desejos de nosso cônjuge do que nosso próprio. (Efésios 5:23) 

 

Seguindo o exemplo perfeito - Paulo, em sua carta à igreja em Éfeso, dá essa imagem clara: os 

maridos amam, as esposas se submetem e ambos cuidam um do outro mais do que eles mesmos, assim 

como Cristo Se entregou pela igreja. (Efésios 5:25) 

 

Encorajar um ao outro - um marido cristão deve ter muito cuidado para ajudar sua esposa a cumprir 

seu papel que foi dado por Deus - tanto dentro como fora do lar - na comunidade e na igreja. Uma 

esposa submissa não será uma problemática ou fofoqueira, mas apoiará e abençoará a obra que seu 

marido está tentando fazer para o reino de Deus. (Eclesiastes 9:9, Provérbios 5:18) 

 Ele deve elogiar seus pontos positivos e não criticá-la na frente dos outros. 

  Ele deve deixá-la saber que ele gosta de sua comida e aparência. 

  Ela deve se esforçar para manter suas roupas limpas e arrumadas para que ele apresente uma 

bela imagem para o público. 

  Ela deve ter cuidado com a preparação das refeições, quando ele precisará se alimentar, e 

também preparar da maneira mais econômica possível. Ela não deveria ser uma desperdiçadora 

do dinheiro que foi ganho com serviço duro. (Provérbios 31:14-15) 
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 Cada cônjuge deve ter o cuidado de mostrar respeito e amor ao outro, tanto dentro como fora do 

lar. (1 Pedro 3:7) Quaisquer problemas que eles têm devem ser discutidos em privado - e não na 

frente das crianças. 

  Paulo escreveu a seu "filho" Timóteo, admoestando-o em boa conduta. Sua acusação contra os 

homens que não cuidavam de suas famílias era bastante severa: "Ora, se alguém não tem 

cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o 

descrente." (1 Timóteo 5:8) Os maridos precisam olhar atentamente para esta Escritura, pois 

não se trata apenas de comida, roupas e abrigo. Paulo estava falando com Timóteo acerca da 

atitude e do espírito de alguns dos irmãos. Ele estava falando sobre o cuidado de toda a pessoa, 

não apenas o físico. Pais/maridos, não basta dar dinheiro e esquecer-se do resto. Seu trabalho é 

muito mais exigente. A maneira como você cuida de sua família inclui o tempo que você gasta 

treinando-os nas coisas e caminhos de Deus. 

 Mantenha o círculo familiar bem fechado. Você nunca deve compartilhar os detalhes íntimos da 

vida familiar com ninguém, nem mesmo seus pais. Você não precisa de um terceiro para ouvir 

acerca de seus problemas e tomar decisões acerca do que deve fazer. Eles não podem 

compreender todos os detalhes que compõem a sua vida diária. Satanás usa a intimidade de 

compartilhar com os outros para causar rupturas severas nos relacionamentos entre homens e 

mulheres que deveriam ter total confiança e confiar um no outro. 

 Há um ditado sábio: "A família que ora junto permanece unida!" A oração é uma das melhores 

maneiras que você pode encontrar para unir sua unidade familiar no amor. É difícil ter 

contenção com alguém com quem você ora diariamente. Deus sabe como nos manter amorosos 

e bondosos uns para com os outros. Por que não seguir Seu plano? 

 

 

 

 

 

 

A Bênção de Crianças 

 

A Palavra de Deus deixa claro que os filhos são uma bênção e uma herança do Senhor. (Salmo 127:3, 

Gênesis 33:5; 48:4) Esta bênção e herança podem tornar-se uma maldição e ferir se abandonarmos os 

caminhos do Senhor. Josué lembrou aos filhos de Israel: 

 

"Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem 

serviram vossos pais que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra 

habitais. Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR." (Josué 24:15) 

 

Neste mesmo capítulo, ele falou do que acontece quando os caminhos de Deus são abandonados. "Se 

deixardes o SENHOR e servirdes a deuses estranhos, então, se voltará, e vos fará mal, e vos 

consumirá, depois de vos ter feito bem." (Josué 24:20) Simplesmente porque Deus nos abençoa com 

filhos não significa que somos livres para fazer com eles como desejamos. Sim, escolhemos o nosso 

caminho, mas também escolhemos as nossas consequências. Quais são algumas das coisas que 

devemos cuidar em relação com nossos filhos? 

 

Antes da gravidez - A esposa/mãe deve estar preocupada e cuidadosa acerca de seu estado de saúde 

antes, durante e depois da gravidez. Esta preocupação realmente terá um impacto acerca da saúde de 

"Nenhum homem tem o direito falar para seus filhos acerca de Deus até ele tenha primeiro falado 

para Deus acerca de seus filhos." - T. F. Tenney 
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seus filhos. Se a mãe tem cuidado com sua saúde, esse hábito fará com que seja mais fácil cuidar de 

seus filhos. A limpeza pessoal e geral são as bases para bons hábitos de saúde. 

 

Durante a gravidez - A esposa/mãe deve usar todos os recursos disponíveis de atenção médica durante 

a gravidez. 

  A mulher grávida deve fazer visitas periódicas à clínica ou hospital onde planeja dar à luz. Isso 

ajudará a garantir um parto seguro e um bebê saudável. 

  Quaisquer suprimentos necessários utilizados pelo médico ou parteira devem ser juntados o 

mais cedo possível. 

  É também durante este tempo que ela deve começar a preparar os materiais que precisará para 

seu filho. Ela não deve esperar até que esteja pronta para dar à luz, já que é menos dispendioso 

olhar, planejar e preparar antes do tempo chegar. 

  Durante este período, ela deve fazer o seu melhor para trabalhar e guardar algumas coisas, pois 

precisará de um tempo para descansar e recuperar-se antes de voltar a suas atividades normais. 

Ela deve fazer o seu melhor para guardar e arrumar alguns dos seguintes: 

• Dinheiro 

• Transporte para a clínica ou hospital. 

• Roupas pessoais e de cama conforme o clima e época do ano. 

• Itens alimentares não perecíveis tais como farinha de milho, arroz, feijão, mandioca seca, 

farinha de trigo, leite em pó, açúcar, aveia, pimenta, sal e outros produtos que a família está 

acostumada a usar. 

Este pré-planejamento será de grande ajuda quando o bebê chegar. 

 

Após o parto - A mãe deve ter cuidado para manter seu filho imunizado para prevenir doenças na 

infância. Ela deve ouvir o conselho dado por profissionais para evitar a má nutrição e doenças em seus 

filhos. Clínicas e casas de maternidade geralmente têm bons conselhos acerca das coisas disponíveis 

que ajudarão com a alimentação e prevenção de doenças para toda a família. Ela deve tomar nota destes 

conselhos e torná-los hábitos em sua casa. 

 Cuidar do bebê é importante, especialmente mantendo os panos, toalhas e cobertores limpos e 

secos. 

  Lavagem de roupas e banhos se tornará uma tarefa diária, por isso certifique-se de que há 

abundância de sabão para lavagem de roupas, sabonete e água limpa disponível. Limpeza 

simples pode prevenir doenças fatais, tais como cólera, diarreia e intoxicação alimentar, todos 

assassinos de crianças pequenas. 

  A amamentação é o melhor método de nutrição e é a providência dada por Deus. É também o 

mais saudável. No entanto, se você não tem leite adequado por algum motivo, certifique-se de 

que seu bebê está bem nutrido por leite comercializado dado em mamadeira. 

 Você deve começar a treinar seu bebê nas coisas do Senhor imediatamente após o nascimento, 

através de canções, orações e a leitura de pequenas porções da Palavra de Deus. As crianças 

podem não ser capazes de repetir o que ouvem nesta idade, no entanto, elas absorverão as 

palavras, canções e espírito de amor que vem de histórias da Bíblia, canções e Escritura que elas 

ouvem. 

  Tenha cuidado para não negligenciar o pai depois que as crianças nascem. 

 Faça o seu melhor para fazer que ele seja uma parte de seus momentos de silêncio de amar e 

alimentar as crianças. 

 Peça ao pai para orar e ler histórias da Bíblia enquanto a mãe segura à criança pequena. 

 Dê ao pai um lugar especial de honra onde ele segura a criança e se liga com ela. 

 Sempre que o pai estiver segurando a criança, prepare algo especial para ele comer. 
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 Use sua imaginação, mas inclua o pai. 

 

Crianças de idade escolar - Só porque seus filhos entram na escola maternal em idades de dois anos e 

meio a três anos não significa que você está terminado com a responsabilidade de treiná-los nas coisas 

de Deus. Você deve manter um olho atento para o seu progresso, uma vez que interagem com outras 

crianças, e estão expostos a métodos e práticas de vida familiar diferente de seus. 

  Conheça o progresso dele na escola. 

  Tire tempo para brincar com eles, cantar canções e contar histórias da Bíblia. 

  Ouça o relato de seus filhos acerca de suas atividades e ideias. 

  Ensine-os orações simples com a compreensão de que falam com Deus da mesma maneira que 

falam com a mamãe e papai. 

  Certifique-se de que seus uniformes/roupas estão limpos e arrumados diariamente. 

  Faça o possível para suprir suas necessidades escolares. Você pode até mesmo incluí-los neste 

processo. Quando os membros mais velhos da família (avós, tias, tios) dão presentes aos seus 

filhos, ajudá-los a aprender a usar seus recursos para comprar os itens necessários. 

  O alimento é importante neste estágio crescente na vida de uma criança. Não basta dar-lhes 

dinheiro para gastar, mas preparar refeições nutritivas e saudáveis para eles em casa. Certifique-

se de que qualquer dinheiro dado é usado bem, pois às crianças sempre gostam de comprar 

doces. 

  Tire um tempo para organizar seus períodos livres. É uma boa ideia para começar a 

responsabilidade de tarefas pequenas e simples em torno da casa durante este tempo. As 

crianças precisam entender que são parte da família de mais maneiras do que apenas receber e 

ser atendidas. Elas precisam entender a necessidade de contribuir ao bem estar da família.  

  Conheça o tipo de companheiros de brincadeiras ou amigos que eles têm. Crianças de idade 

semelhante desempenham um papel importante na vida de cada criança. 

  Deixe seus filhos saberem que eles são importantes. Todo esforço que eles fazem é valioso. 

 

Disciplina das crianças - a maioria dos pais não gosta disso, mas é uma parte essencial da vida 

familiar. Um de meus provérbios africanos favoritos diz: 

 

"Uma árvore jovem pode ser facilmente dobrada. Mas se você tentar dobrar uma árvore velha, você 

quebrá-la-á." 

 

Isto apoia o entendimento da Palavra de Deus que a disciplina deve começar cedo em cada criança 

treinada para seguir o caminho de Deus. "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda 

quando for velho, não se desviará dele." (Provérbios 22:6) A Bíblia dá muitas diretrizes acerca da 

disciplina das crianças. Pais sábios estudam e seguem este conselho cuidadosamente. 

 

 Quem disciplina? É um grave erro dizer a uma criança: "Quando o teu pai vier, ele te punirá 

pelo que fez." Se os seus filhos merecem correção por alguma coisa errada que fizeram, deve 

corrigi-los com amor. Isso lhes dá a mensagem de que tanto a mãe quanto o pai concordam que 

não podem fazer coisas más e evitar a devida punição. Você os ama e quer que sejam bons 

cristãos e cidadãos, cumpridores da lei. Conta-lhes histórias bíblicas que apoiam esse 

entendimento; Jesus não está feliz com aqueles que fazem o mal (pecado). 

 As crianças precisam ser treinadas para amar, honrar e respeitar a autoridade. Isso é mostrado 

melhor em sua atitude em relação ao pai. Este treinamento deve incluir adultos mais velhos de 

todas as posições, incluindo mestres de escola, policiais, funcionários do governo e, 
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especialmente, seu pastor. Este é um ponto vital, desde que seu filho normalmente adota sua 

atitude em relação a tais tipos de autoridade. Você fala bem ou mal dessas pessoas? 

 As crianças precisam entender que seu amor por elas é tão forte quanto seu desejo de ajudá-las a 

conhecer a lei de Deus e da terra. Você não quer que elas cometam crimes contra sua nação ou 

seu Deus e depois digam: "Mas mamãe e papai nunca me disseram que estava errado!" 

 Nunca discipline seu filho com ira. Sempre tem um espírito de amor e preocupação pelo bem-

estar e felicidade deles. Ore com eles após os tempos de disciplina, e certifique-se de que eles 

compreendam por que foram punidos. (Provérbios 13:24, Hebreus 12:6-7) 

 

Conclusão 

 

Em todos os aspectos da vida familiar, o amor é a chave. Maridos, amem suas esposas. Esposas, 

submetam-se a seus maridos porque você os ama. Filhos, obedecem a seus pais em amor. A disciplina 

acontece por causa do amor. Sem amor, não pode haver uma unidade familiar ideal. 

 

Um tempo de devoções familiares é vital. Deuteronômio capítulo seis dá uma clara compreensão da 

necessidade do tempo gasto com nossa família guiando-os nas leis e promessas de Deus. Quando 

damos um bom exemplo, e nossos filhos veem nosso amor por Deus, torna-se uma coisa natural para 

eles labutarem em direção ao mesmo objetivo - agradar a Deus. 

 

 

 

 

 

O exemplo é sempre o melhor professor e ele atrairá seguidores. Defina o exemplo correto para sua 

família e Deus certamente o abençoará e recompensará de acordo com todos os Seus bons dons e 

planos. Devemos demonstrar o caminho para nossas famílias enquanto nós seguimos Cristo pelo Seu 

"Caminho à Justiça". 

 

 

 

 

 

 

  

"Nossa maior influência é o nosso exemplo." - T. F. Tenney 
 

"Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR... 

Eu e a minha casa serviremos ao SENHOR." 

Josué 24:15 
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LIÇÃO DEZENOVE 

MANTENHA-SE NO "CAMINHO PARA JUSTIÇA" 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "E sereis odiados de todos os homens por causa do meu 

nome; mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo" (Marcos 13:13). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A definição de aturar é "tolerar, suportar, sofrer ou sobreviver". A palavra-chave aqui é "sobreviver". 

A sobrevivência nos fala de algum problema, dificuldade ou desastre. Não se fala em sobreviver a uma 

festa. Esta palavra é usada quando se fala de inundações, terremotos, ou acidentes onde as pessoas 

saem vivas, e capazes de continuar. 

 

O mesmo acontece com nossa caminhada espiritual: aturamos quando sobrevivemos aos lugares 

difíceis, às provações e às tentações que encontramos ao percorrermos o caminho da vida. Como 

acontece com uma corrida, não é aquele que começa, mas aquele que completa a jornada, que recebe 

uma recompensa. 

 

Em seu livro, A Jornada de Sucesso (The Success Journey), o Dr. John Maxwell conta a verdadeira 

história de uma corrida especial. O ano foi 1968, e o lugar foi os Jogos Olímpicos na Cidade do 

México. A corrida de maratona é uma competição esgotante, e o corredor da Etiópia ganhou em meio a 

aplausos e gritos de vitória. Várias horas depois, uma leve garoa de chuva começou a cair, e os fãs 

decidiram que era hora de ir para casa. Eles pensaram que todos os corredores haviam entrado. 

Justamente quando começaram a sair, as sirenes da escolta policial foram ouvidas à distância. Poderia 

ser? Alguém ainda estava correndo. Levantaram os olhos para identificar o homem solitário que veio 

mancando dolorosamente pela linha de chegada, pelo menos duas horas após a corrida ter sido vencida. 

Ele era o corredor da Tanzânia. Após a investigação, foi apurado que este jovem tinha sofrido uma 

lesão grave e estava correndo com a perna enfaixada. Ele estava obviamente com muita dor, e os 

repórteres não conseguiram descobrir por que ele se preocupou em continuar correndo quando o troféu 

já havia sido dado. Eles perguntaram a ele: "Por que você continuou correndo quando ficou ferido?" 

Sua resposta é um testemunho para todos nós: "Meu país não me enviou para as Olimpíadas para 

começar; eles me enviaram para terminar a corrida". 

 

Nosso Deus não nos abençoou com Seu Espírito para que desistíssemos, mas Ele pretendia que 

terminássemos a corrida. 

 

Resistência - através de dificuldades 

 

A Palavra de Deus promete muitas bênçãos para a nossa fiel resistência. No entanto, não promete 

nenhuma dor ou sofrimento, até chegar ao céu. Jesus, nosso perfeito exemplo, sabia o que significava 

"aturar/resistir". "Olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 

alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à 

destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos 

pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma." (Hebreus 12:2-3) 

Jesus estava nos dando um exemplo a seguir, para que pudéssemos saber o que Ele esperava. 
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O Antigo Testamento tem muitos exemplos para nós ver e ganhar encorajamento. 

 

Jônatas - o filho do rei Saul: Este jovem é mencionado apenas poucas vezes na Bíblia, mas cada um 

prova a sua fidelidade e lealdade às coisas de Deus. Não foi por culpa sua que o reino estava perdido. 

Seu pai se tornou orgulhoso e pecou contra Deus ao sacrificar um holocausto ao Senhor. Este era o 

dever do sacerdote, o homem de Deus e não o rei. Deus se recusou a ouvir as orações de Saul por causa 

deste pecado. Mesmo assim, Saul não se arrependeu, mas preocupou-se apenas com uma demonstração 

de sua religião, em vez de obedecer ao mandamento de Deus. (1 Samuel 13:8-14) 

 

Os filisteus se ajuntaram contra o exército de Israel, e eles formaram um grande exército. O Senhor é 

sempre maior do que os nossos inimigos. Ele está sempre buscando alguém que procurará a Sua voz. 

Jônatas era um homem assim. Ele viu a situação desesperada em que estavam, mas estava mais 

preocupado com a luta da batalha do que com a dificuldade. Ele disse ao seu escudeiro que o seguisse, 

acreditando que Deus os ajudaria a derrotar os inimigos de Seu povo. A passagem que eles tinham que 

seguir para chegar ao campo dos filisteus era entre dois desfiladeiros afiados de rocha, rota íngreme, 

um caminho mesmo muito difícil. Mas isso não os impedia. Em 1 Samuel 14:6 encontramos estas 

palavras: "Disse, pois, Jônatas ao seu escudeiro: Vem, passemos à guarnição destes incircuncisos; 

porventura, o SENHOR nos ajudará nisto, porque para o SENHOR nenhum impedimento há de livrar 

com muitos ou com poucos". 

 

Quando chegaram ao lugar onde podiam ver o exército do inimigo, eles pararam para inquirir do 

Senhor, e decidiram como procederiam nesta situação. Jônatas disse ao seu escudeiro: "Eis que 

passaremos àqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que 

cheguemos a vós outros; então, ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém se disserem: 

Subi a nós; então, subiremos, pois o SENHOR no-los entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal". 

Adivinha o quê? O caminho mais difícil era o caminho de Deus. 

 

Deus foi com eles e deu a vitória. Jônatas e seu escudeiro mataram cerca de vinte homens (dois contra 

vinte é uma luta dura) e então a Bíblia nos diz que o Senhor enviou um terremoto. O exército dos 

filisteus começou a fugir. Deus não precisa de multidão para ganhar a vitória, Ele precisa de alguém 

que vai colocar a sua confiança Nele e continuar a manter-se no "Caminho Para Justiça"! 

 

Daniel - um escravo na Babilônia: A história de Daniel é familiar, mas precisamos lembrar quando 

esta história começou. Daniel, ainda adolescente, foi capturado e levado de sua casa em Jerusalém para 

a corte do rei Nabucodonosor, na Babilônia. Sua dependência e fé em Deus eram evidentes desde o 

início de seu cativeiro. Daniel recusou-se a comer a carne do rei (carne oferecida aos ídolos), mas era 

suficientemente sábio para sugerir um plano alternativo que não causaria problemas ao outro servo do 

rei. (Daniel 1:8-17) Daniel mostrou sua preocupação com os outros muito cedo em sua história. 

 

Ao longo de sua longa carreira na corte de vários reis da Babilônia, Daniel manteve a fé. Certamente 

não foi fácil. Ele sofreu e passou por muitas provações, mas sua resistência o manteve fiel até o fim. 

 

O Novo Testamento Ensina Resistência também 

 

Há muitos exemplos no Novo Testamento de resistência/sobrevivência no meio de dificuldades, 

especialmente após o nascimento da Igreja, relatado no livro de Atos. Como um dos primeiros 

missionários, Paulo é um excelente exemplo de uma vida cheia de dificuldades, com um final vitorioso 

e fiel. Aqui está o que ele disse acerca de sua jornada de vida: 
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"Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um; fui três vezes fustigado com 

varas; uma vez, apedrejado; em naufrágio, três vezes; uma noite e um dia passei na voragem do mar;  

em jornadas, muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, 

em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos 

entre falsos irmãos; em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes; em fome e sede, em jejuns, 

muitas vezes; em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a 

preocupação com todas as igrejas.” (2 Coríntios 11:24-28) 

 

"Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, 

por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então, é que sou forte." (2 Coríntios 12:10) 

 

Depois de tudo isso, Paulo ainda tinha o testemunho da perseverança: "Quanto a mim, estou sendo já 

oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a 

carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me 

dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda." (2 Timóteo 

4:6-8) 

 

Força Para Resistir Vem De Deus 

 

Outro profeta do Antigo Testamento, Isaías, falou da capacidade de suportar dificuldades. 

 

“Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o SENHOR, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, 

nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as 

forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, 

mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não 

se cansam, caminham e não se fatigam." (Isaías 40:28-31) 

 

Deus conhece o caminho que tomamos/seguimos. Ele entende que não é fácil. Mas ele prometeu estar 

conosco; mesmo em nós, e assim podemos sobreviver! "Quando passares pelas águas, eu serei 

contigo; quando, pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, 

nem a chama arderá em ti." (Isaías 43:2) 

 

Como Ele está em nós? "Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste 

mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória." (Colossenses 1:27) 

 

Conclusão 

 

Deus nos deu tudo o que precisamos para terminar a corrida: 

 

• Sua Palavra para nos guiar, 

• Seu Espírito dentro de nós, e 

• Uma esperança do céu que nos espera. 
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"Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, 

amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; 

e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 

Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 

Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está 

próximo. 

Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 

Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele 

Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." 

(2 Timóteo 4:3-8) 
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LIÇÃO VINTE 

JESUS ESTÁ VOLTANDO 
 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, 

eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos 

receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também." (João 14:2-3) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um estudo cuidadoso da Palavra de Deus revela que, além da primeira aparição de Jesus como um 

bebê em uma manjedoura, há quatro outras vezes quando Ele prometeu vir. Para deixar estes claros, 

vamos estudar cada um: 

 

 Em João 14:18, Jesus prometeu voltar aos discípulos e lhes dar conforto. Isto foi cumprido no Dia 

de Pentecostes. (Atos 2:1-4) 

 João 14:2-3 Jesus fala de outra "segunda" vinda, quando prometeu levar consigo Seus discípulos a 

um belo lar que Ele foi preparar. 

 Em Apocalipse 19:11-19, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem com todos os exércitos do céu 

para ferir as nações. 

 Em Apocalipse 20:11-15, Deus mais uma vez volta a julgar todos os que viveram na terra. 

 

Esta lição é acerca da segunda vez que Jesus virá a Terra em forma corporal. (João 14:2-3) 

 

Jesus Fala De Sua Segunda Vinda 

 

Em primeira instância, Jesus começou a falar desse tempo especial quando seus discípulos faziam 

perguntas por que entenderam que segui-Lo tinha um preço. Jesus prometeu-lhes outro consolador. 

(João 15:26-27) Eles, então, queriam saber acerca desta segunda vinda na qual levá-los-ia para o 

prometido lar com Ele. Eles até pediram sinais para ajudá-los a reconhecer que o fim de seu sofrimento 

estava próximo. Eles chegaram a Jesus em um lugar privado, longe das multidões, e pediram mais 

compreensão. Mateus capítulo 24 fala de sinais para observar como prelúdios de Sua Segunda Vinda. 

 

 "Vede que ninguém vos engane..." Jesus profetizou que muitos Cristos falsos surgiriam, alegando 

ser um Messias de algum tipo. Devemos cuidar para permanecer na Palavra de Deus para sabermos 

com certeza que estamos seguindo Suas verdades. (Mateus 24:4-5) 

 "... Guerras e rumores de guerras..." Você dificilmente pode pegar um jornal sem ver que outra 

guerra começou em algum lugar do mundo. Ao nosso redor, homens estão lutando uns contra os 

outros por terras ou alguma outra riqueza material. Fala-se de "limpeza étnica", guerra civil e 

muitos outros problemas terríveis entre os povos do mundo. (Mateus 24:6-7) 

 "... E haverá fomes e terremotos em vários lugares..." Estamos experimentando muitos padrões 

climáticos diferentes em nosso mundo hoje. Há calor onde é normalmente frio, e clima frio onde é 

normalmente quente. Secas, inundações, e mesmo terremotos sérios estão ocorrendo em muitas 

localidades diferentes ao redor do mundo. "Porém tudo isto é o princípio das dores". (Mateus 24:7-

8) 

 "Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos". (Mateus 24:11) Nunca houve um 

tempo na história quando tantas pessoas estavam sendo enganadas e desviadas do único Deus 
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verdadeiro. Muitos estão caindo por causa da iniquidade, mas isso não é uma razão para desistir; 

contudo, é uma razão para segurar a verdade mais firme do que nunca. Aqueles que perseverarem 

até ao fim serão os únicos a serem salvos. (Mateus 24:13) 

 "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. 

Então, virá o fim." (Mateus 24:14) Este é um dos únicos sinais do fim dos tempos que não foi 

totalmente cumprido. Nós ainda estamos trabalhando diariamente para compartilhar o evangelho 

com "quem quiser", e a tarefa é grande. Mas Jesus nunca nos pediu que fizéssemos algo que era 

impossível, pois precisamos somente confiar Nele e continuar trabalhando. 

 "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o 

Pai." (Mateus 24:36) O propósito do nosso estudo não é dizer-lhe quando Jesus voltará, mas para 

torná-lo consciente dos sinais que Ele deu para fazer com que nós soubéssemos que a vinda Dele 

está cada vez mais próxima com o passar de cada dia. Precisamos levantar os olhos das coisas 

terrestres e olhar para cima, pois de lá Ele poderá vir a qualquer momento. 

 Compare os dias do fim com os dias de Noé - O que estava acontecendo enquanto Noé e seus 

filhos estavam construindo a arca? (Mateus 24:37-39) 

 "Comiam e bebiam" - há mais restaurantes, bares e lugares para consumir alimentos do que 

nunca na história do mundo. 

 "Casavam e davam-se em casamento" - há mais pessoas se casando, se divorciando e, em 

seguida, voltando a se casar novamente com o intuito de contentar seus corações. 

 "E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos" - eles não escutaram a 

pregação de Noé, nem perceberam o que estava acontecendo até que fosse tarde demais para 

fazer algo a respeito. 

 Como isso acontecerá? - Jesus disse que nos tomaria de surpresa. Dois estariam trabalhando 

juntos, e um seria tomado enquanto o outro seria deixado. (Mateus 24:40-42) Seu ponto principal 

era deixar-nos saber que Sua vinda será uma surpresa. Precisamos estar prontos em todos os 

momentos porque nunca sabemos quando Ele aparecerá. (Mateus 24:44) 

  

Outros Falam De Sua Segunda Vinda 

 

Paulo, em suas epístolas, falou às diferentes igrejas desta "Segunda Vinda" de nosso Salvador. 

 

Para a Igreja de Tessalônica - por causa da intensa perseguição de alguns judeus que viviam em 

Tessalônica, Paulo foi forçado a deixar esta igreja recém-fundada antes de poder ensinar os novos 

convertidos tudo que precisariam saber. Ele escreveu esta carta para lhes dar algumas palavras 

encorajadoras e uma doutrina mais sólida. 

 

 1 Tessalonicenses capítulo 4 começa com instruções acerca de como agradar ao Senhor. Em 

seguida, Paulo começa a explicar-lhes acerca daqueles que morrem antes de Jesus voltar. "Não 

queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos 

entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e 

ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, 

ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do 

Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua 

palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os 

mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos 

arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e, assim, 

estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras." (1 

Tessalonicenses 4:13-18) 
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 Então Paulo começa a falar de certas coisas que estariam acontecendo quando esta "trombeta de 

Deus" soar: 

• Este dia viria como um "ladrão na noite". Paulo concorda que ninguém sabe quando este evento 

ocorrerá. 

• As pessoas estariam clamando por "paz e segurança". O mundo inteiro está clamando pela paz, 

e há mais "negociações de paz" do que nunca, enquanto mais guerra e destruição estão 

ocorrendo em todo o mundo. 

 A admoestação final de Paulo é que a igreja "vigie". "Assim, pois, não durmamos como os demais; 

pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios." (1 Tessalonicenses 5:6) Paulo estava dizendo aos seus 

novos convertidos que fossem espiritualmente preparados para escapar da ira de Deus. Nós 

devemos estar espiritualmente acordados, moralmente alertas e cuidadosos para permanecer na 

Palavra de Deus. 

 

À Igreja de Corinto - Paulo estava ensinando aos santos de Corinto acerca da ressurreição de Jesus e a 

esperança que isso nos dá como crentes Nele. "Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta 

vida, somos os mais infelizes de todos os homens." (1 Coríntios 15:19) 

 

Ele continuou a dizer-lhes exatamente como eles receberiam um corpo glorificado na ressurreição que 

seria uma parte da segunda vinda de Cristo. 

 

"Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num 

momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos 

ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo 

corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, 

quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de 

imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde 

está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" (1 Coríntios 15:51-55) 

 

Paulo nos deu várias dicas interessantes nessas passagens: 

 

 Nem todos os crentes morrerão, mas todos serão transformados. (1 Coríntios 15:51) 

 Acontecerá em um momento, num abrir e fechar de olhos. (1 Coríntios 15:52) 

 Haverá um ressoar de trombeta anunciando o grande evento. (1 Coríntios 15:52) 

 O corruptível (aqueles cujos corpos têm decomposto) se revestirá da incorruptibilidade - eles terão 

um novo corpo. (1 Coríntios 15:53) 

 Este mortal se revestirá da imortalidade - aqueles que ainda estão vivos se revestirão de um novo 

corpo imortal que nunca morrerá. (1 Coríntios 15:54) 

 A morte não será mais vitoriosa sobre aqueles que receberam sua vitória por meio de Jesus Cristo. 

(1 Coríntios 15:55) 

 

O Propósito da Segunda Vinda 

 

Deus sempre teve um plano para salvar Seu povo. No Antigo Testamento Ele deixou claro que o 

pecado O separara de Sua criação, mas Ele tinha um plano para a redenção. No entanto, Ele ainda deve 

punir aqueles que se recusam a aceitar esse plano e seguir em Seu "Caminho para Justiça". 
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Ele falou através dos profetas do Antigo Testamento: 

 

 Isaías 13:9-11 - "Eis que vem o Dia do SENHOR, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter 

a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não 

darão a sua luz; o sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. 

Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade; farei 

cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos." 

 Sofonias 1:14-18 - "Está perto o grande Dia do SENHOR; está perto e muito se apressa. Atenção! 

O Dia do SENHOR é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, 

dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e 

densas trevas,  dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei 

angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o SENHOR; e o 

sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata 

nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do SENHOR, mas, pelo fogo do seu zelo, a 

terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores 

da terra." 

 

Ele falou através de escritores do Novo Testamento: 

 

 João, o Revelador, fez esta pergunta em Apocalipse 6:17: "Porque chegou o grande Dia da ira 

deles; e quem é que pode suster-se?" 

 Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5:2-3: "Pois vós mesmos estais inteirados com precisão de 

que o Dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo: Paz e segurança, eis 

que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz; e 

de nenhum modo escaparão." 

 Paulo escreveu novamente no mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses 5:9-10 da nossa esperança em 

Jesus: "Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso 

Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em 

união com ele." 

 

Quando É Que Ele Vem? 

 

Existem opiniões variadas acerca se Jesus virá pela segunda vez antes, durante ou depois de permitir 

que Sua ira caia sobre a terra. Entretanto, foram apresentadas Escrituras suficientes para apoiar a 

seguinte compreensão: 

 

 "Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe..." (Mateus 24:36) 

 "Por isso, ficai também vós apercebidos; porque, à hora em que não cuidais, o Filho do Homem 

virá." (Mateus 24:44). 

 "... como ladrão de noite." (1 Tessalonicenses 5:2) 

 

Por que precisamos saber quando? Para que possamos brincar com a iniquidade até a hora chegar? Para 

que possamos fazer o que quisermos, e então, quando chegar a hora esteja pronto? Não, nós realmente 

não precisamos saber a hora exata. Precisamos viver cada minuto de cada dia na esperança expectante 

de que Ele está voltando. Ele está voltando para nos levar para o prometido lar com Ele, e "assim, 

estaremos para sempre com o Senhor". (1 Tessalonicenses 4:17) 
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Jesus está vindo em breve! 

Você estará andando em Seu 

Caminho da Justiça? 
  

"Os primeiros crentes não estavam procurando por algo para acontecer, eles estavam procurando 

por alguém para vir! 

Aguardando para o trem chegar é uma coisa, mas aguardando alguém que amamos para chegar 

nesse trem é outra coisa bem diferente." - Vance Havner 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

Todas as citações Bíblicas encontradas no Caminho para Justiça são da Bíblia Sagrada Traduzida por 

João Ferreira de Almeida, Edição Revista e Atualizada, 

a não ser que seja indicada outra versão. 

 

 

Introdução 

 

1. T. F. Tenney, The Main Thing is to Keep the Main Thing the Main Thing (A Coisa Principal é 

Manter a Coisa Principal como a Coisa Principal) (Missouri: Word Aflame Press, 1993) p. 233. 

2. Dicionário Enciclopédico Webster (da Língua Inglesa) - Edição Deluxe (New York: Lexicon, 

1990) p. 927. 

3. Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena (The Full Life Study Bible), Romanos 6:1, Nota; 

(Michigan: Zondervan, 1992) pp. 1736-1737. 

4. O Livro Das Citações De Vance Havner, compilado por Dennis J. Hester (Michigan: Casa do livro 

do Padeiro, 1986) p. 214. 

 

Lição Um 

 

1.  The Revell Bible Dictionary (New Jersey: Revell, 1990), pp. 865-866. 

2.  Phillip Keller, Um Pastor Olha ao Salmo 23 (Michigan: Zondervan - Daybreak Books, 1970) pp. 

70-80. 

 

Lição Dois 

 

1. Dr. H. L. Willmington, GUIA de Willmington para a Bíblia - "A Doutrina da Bíblia" (Illinois: 

Tyndale, 1986) pp. 788-824. 

2. A Bíblia Tópica Compacta da Nave (Nave's Compact Topical Bible) (Michigan: Zondervan 

Publishing) p. 58. 

3. Dr. H. L. Willmington, GUIA de Willmington para a Bíblia - "O Que Grandes Personalidades 

Disseram Acerca Da Bíblia" (Illinois: Tyndale, 1986) p. 797. 

 

Lição Três 

 

1.  Dicionário Enciclopédico Webster (da Língua Inglesa) - Edição Deluxe (New York: Lexicon, 

1990) p. 339. 

2.  Dale R. Starks, Crescimento Espiritual 2 - Living Logos Training Series (Missouri: Foreign 

Missions Division, 1995) p. 51. 

3.  Série de Estudos Através da Bíblia - Volume VI (Missouri: Word Aflame Press, 1981) p. 53. 

 

Lição Quatro 

 

1.  Sociedade Peregrina de Folhetos (Pilgrim Tract Society) - "Arrependimento" 
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Lição Cinco 

 

1.  David K. Bernard, O Novo Nascimento (The New Birth) - Volume 2 (Missouri: Word Aflame Press, 

1984) pp. 122-154. 

2.  Vance Havner, O Livro Das Citações De Vance Havner (The Vance Havner Quote Book), 

compilado por Dennis J. Hester (Michigan: Baker Book House, 1986) p. 13. 

 

Lição Seis 

 

1.  Fred Kinzie, "Por que Deus Escolheu Línguas?" ("Why Did God Choose Tongues?") (Missouri: 

Word Aflame Press) Tract # 108. 

2.  Simeon Young, "O Espírito Santo, Quem Precisa Dele?" ("The Holy Ghost, Who Needs It?") 

Indiana Trumpet, maio de 1991, p.3. 

 

Lição Sete 

 

1.  Dicionário Enciclopédico Webster (da Língua Inglesa) - Edição Deluxe (New York: Lexicon, 

1990) p. 462. 

2.  Estudo Bíblico Acelerado - Lição 7 - "Separado Por Causa Dele" (Accelerated Bible Curriculum - 

Lesson 7 - "Separated Because of Him") (Texas: Search for Truth Publications, 1982) p. 5. 

 

Lição Oito 

 

1.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena, Hebreus 12:14 (Full Life Study Bible), Nota; 

(Michigan: Zondervan, 1992) pp. 1961-62. 

2.  Estudo Bíblico Acelerado - Lição 7 - "Separado Por Causa Dele" (Accelerated Bible Curriculum – 

Lesson 7 – “Separated Because of Him”)  (Texas: Search for Truth Publications, 1982) pp. 5-15. 

3.  David K. Bernard, Santidade Prática: Um Segundo Olhar - Série em Teologia Pentecostal, Vol. IV 

(Practical Holiness: A Second Look - Series in Pentecostal Theology, Volume IV), (Missouri, 

Word Aflame Press, 1985) pp. 155-223. 

 

Lição Nove 

 

1.  Kenneth Reeves, A Divindade (The Godhead) (Missouri: Word Aflame Press, 1962). 

2.  David K. Bernard, A Unicidade de Deus (The Oneness of God) (Missouri: Word Aflame Press, 

1983) pp. 85-123. 

 

Lição Dez 

 

1.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena - "Dízimos e Ofertas" (The Full Life Study Bible) - 

Tithes and Offerings (Michigan: Zondervan, 1992) pp. 1388-1389. 

2.  T. F. Tenney, A Coisa Principal é Manter a Coisa Principal a Coisa Principal (The Main Thing is 

to Keep the Main Thing the Main Thing) (Missouri: Word Aflame Press, 1993) p. 102. 

 

Lição Onze 

 

1.  Dicionário Enciclopédico Webster (da Língua Inglesa) - Edição Deluxe (New York: Lexicon, 

1990) p. 788. 
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2.  Estudo Bíblico Acelerado - Lição 8 - "Ensine-me a Orar" (Accelerated Bible Curriculum - Lesson 8 

- “Teach Me to Pray”) (Texas: Search for Truth Publications, 1981) pp. 3, 5-10. 

3.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena - "Oração Efetiva" (Full Life Study Bible -

Effective Praying) (Michigan: Zondervan, 1992) pp. 540-541. 

4.  Citações Citáveis (Quotable Quotes) compilado por Lloyd Cory (Illinois: Victor Books/SP 

Publications, 1985)  

a. "Bits & Pieces", p. 295. 

b. Citações Citáveis, p. 296. 

c. J. C. McCauley, p. 296. 

 

Lição Doze 

 

1.  Citações Citáveis (Quotable Quotes) compilado por Lloyd Cory (Illinois: Victor Books/SP 

Publicações, 1986) 

a. Robert D. Foster, p. 295. 

b. George Buttrick, p. 295. 

c. Lester Case, p. 296. 

 

Lição Treze 

 

1.  Estudo Bíblico Acelerado - Lição 9 - "Ensine-me a Jejuar" (Accelerated Bible Curriculum - Lesson 

9 - "Teach Me To Fast") (Texas: Search for Truth Publications, 1981) pp. 26-32. 

2.  Eugene H. Peterson, A Mensagem (The Message) (Colorado: NAV Press, 1994) p. 20. 

3.  Jim Poitras, ATOS - Manual De Treinamento De Deus Para A Igreja De Hoje - NÍVEL C - "Fatos 

Acerca do Jejum", (ACTS - God’s Training Manual for Today’s Church - LEVEL C - “Fasting 

Facts;”), pp. 62-64. 

4.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo de Vida Plena (Full Life Study Bible) - Mateus 6:16 - Nota 

(Michigan: Zondervan, 1992) pp. 1411-1412. 

 

Lição Quatorze 

 

1.  Peter Lowe, "Fé em Ação", Homem Novo (Faith in Action, New Man), setembro/outubro de 1995, 

pp. 64-65. 

2.  D. A. Brott, Princípios de Evangelismo Pessoal (Principles of Personal Evangelism) (Missouri: 

Home Missions Division - Word Aflame Press). 

 

Lição Quinze 

 

1.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena (Full Life Study Bible) - "Elogio" (“Praise”)  

(Michigan: Zondervan, 1992) pp. 816-817. 

2.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena (Full Life Study Bible) - "Adoração" (“Worship”)  

(Michigan: Zondervan, 1992) pp. 730-732. 

3.  Eddie Jones, A Verdade Sobre Adoração - Princípios Bíblicos (The Truth About Worship – 

Biblical Principles) (Los Angeles: Conheça a Literatura da Verdade) pp. 2-12. 

4.  Citações Citáveis (Quotable Quotations), compilado por Lloyd Cory (Illinois: Victor Books/SP 

Publications, 1985) 

a. Henry Jacobson, p. 294. 

b. Harold C. Bonell, p. 447. 
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5. Dicionário Houaiss 

 

Lição Dezesseis 

 

1.  Dicionário Enciclopédico Webster (da Língua Inglesa) - Edição Deluxe (New York: Lexicon, 

1990) p. 197. 

2.  Donald C. Stamps, Bíblia de Estudo Vida Plena (The Full Life Study Bible) - 1 Pedro 3:1-7 - Nota 

(Michigan: Zondervan, 1992) p. 1987. 

3.  Citações Citáveis (Quotable Quotations) compilado por Lloyd Cory (Illinois: Victor Books/SP 

Publicações, 1985) p. 238. 

 

Lição Dezessete 

 

1.  T. F. Tenney, A Coisa Principal é Manter a Coisa Principal a Coisa Principal (The Main Thing is 

to Keep the Main Thing the Main Thing) (Missouri: Word Aflame Press, 1993) pp. 269, 272. 

2.  Donald C. Stamps, A Bíblia de Estudo Vida Plena (The Full Life Study Bible) - Efésios 5:22 - Nota 

(Michigan: Zondervan, 1992) p. 1857. 

3.  Dicionário Enciclopédico Webster (da Língua Inglesa) - Edição Deluxe (Nova York: Lexicon, 

1990) pp. 167, 270 e 411. 

4.  Eugene H. Peterson, A Mensagem (The Message) - Tito 2:3-5 (Colorado: NAV Press, 1994) p. 452. 

 

Lição Dezoito 

 

1.  T. F. Tenney, A Coisa Principal é Manter a Coisa Principal a Coisa Principal (The Main Thing is 

to Keep the Main Thing the Main Thing) (Missouri: Word Aflame Press, 1993) pp. 9, 273. 

 

Lição Dezenove 

 

1.  Dr. John Maxwell, A Jornada de Sucesso (The Success Journey) (Nashville: Thomas Nelson, 1997) 

pp. 155-156. 

2.  Eugene H. Peterson, A Mensagem (The Message) - 2 Timóteo 4:3-8 (Colorado: NAV Press, 1994) 

p. 449. 

 

Lição Vinte 

 

1.  O Livro das Citações de Vance Havner (The Vance Havner Quote Book), compilado por Dennis J. 

Hester (Michigan: Baker Book House, 1986) p. 205. 

 

 

"Guia-me pelas 

veredas da justiça 

por amor do seu nome." 

(Salmo 23:3) 


