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LIÇÃO 1

VIDA ETERNA
Por Andrew Wommack

 Uma das passagens mais familiares das Escrituras é João 3:16. Parece que todo 
mundo conhece esse versículo desde a infância; no entanto, acredito que tenha sido mal 
compreendido e, portanto, aplicado incorretamente. João 3:16 diz, “Porque Deus amou o 
mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não 
pereça, mas tenha a vida eterna”.

 Tradicionalmente, esta escritura tem sido usada para ensinar que Jesus veio e morreu 
pelos nossos pecados, para que assim não perecêssemos. Por mais verdadeiro que isto 
seja, este versículo diz que o verdadeiro propósito da vinda de Jesus a esta terra e da Sua 
morte por nós, foi para que pudéssemos ter a vida eterna. Acontece que os nossos pecados 
foram uma barreira que havia entre nós e a citada vida eterna.

 É verdade que Jesus morreu pelos nossos pecados, e é verdade que, se cremos em 
Jesus, não pereceremos, mas há muito mais no Evangelho do que somente isso. A verdadeira 
mensagem do Evangelho é que Deus quer nos dar vida eterna. Agora permita-me explicar isso.

 Na noite anterior a Sua crucificação, Jesus estava orando, e Ele disse, “E a vida eterna é esta: 
que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste” (João 17:3).

 Esta passagem diz que a vida eterna é conhecer o Pai, o único Deus verdadeiro, e 
conhecer Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Isso é o que a vida eterna é. Muitas pessoas pensam 
que a vida eterna é viver para sempre. Bem, todas as pessoas vivem para sempre. É um 
equívoco pensar que quando uma pessoa morre ela deixa de existir. O espírito e a alma voltam 
para Deus. O corpo se decompõe na sepultura. A verdade é que cada pessoa que já viveu na 
face da terra vai continuar a viver em forma de espírito. Então, dizer que a vida eterna é viver 
para sempre não é toda a verdade – todo mundo vive para sempre. Este versículo deixa bem 
claro que a vida eterna com Deus não é concedida automaticamente a todos.

 Algumas pessoas diriam, “A vida eterna é viver para sempre no céu ao invés de viver 
para sempre no inferno”. Mas a vida eterna é exatamente o que Jesus disse em João 17:3 – 
conhecer a Deus e a Jesus Cristo. É mais do que um conhecimento intelectual. Esta palavra 
“conhecer” é usada em toda a escritura para descrever o mais íntimo relacionamento pessoal 
que você pode ter.

 O verdadeiro propósito da salvação não é viver para sempre no céu, embora isso também 
seja muito bom. O verdadeiro propósito da salvação é ter uma intimidade – relacionamento 
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pessoal com o Senhor Deus. Há multidões de pessoas que clamam a Deus pelo perdão dos 
seus pecados, mas nunca tiveram intimidade com Deus como uma meta.

 Ao não explicar o real propósito da salvação, nós estamos fazendo um desserviço ao 
Evangelho. Quando apresentamos a salvação como algo que lida com as coisas espirituais que 
só vai nos beneficiar no futuro, na eternidade, não estamos a ajudar as pessoas. Há algumas 
pessoas que vivem em um inferno literal aqui e agora na terra. Muitos estão deprimidos, 
vivendo em situação de pobreza, a lidar com conflitos, rejeição, dor e casamentos fracassados. 
As pessoas estão apenas tentando sobreviver dia após dia. Eles estão apenas tentando manter 
a cabeça acima da água. Ao fazer da salvação algo que só lida com o futuro, muitas pessoas 
adiam essa decisão, porque eles estão ocupados demais tentando sobreviver hoje.

 A verdade é que Jesus não só veio para afetar os nossos destinos eternos, para que 
possamos viver para sempre no céu em bênção ao invés da punição e maldição do inferno, 
mas Jesus também veio para nos livrar do presente mau século (Gálatas 1:4). Jesus veio para 
dar-lhe intimidade e uma relação pessoal com Deus, o Pai, hoje.

Jesus veio para trazer você de volta para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. 
Jesus te ama. Jesus quer conhecer você pessoalmente. Jesus quer dar-lhe uma qualidade de 
vida que é maior do que qualquer coisa que você possa obter através de qualquer outra fonte.

 Jesus disse desta forma, em João 10:10: “O ladrão [falando de Satanás] não vem senão 
a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância” 
(meus comentários entre parênteses). Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te dar vida 
em abundância, e eu acredito que você precise disto hoje – que você quer isso. Cristo morreu 
não só para perdoar os seus pecados, mas para trazê-lo para perto Dele. Se você não conhece 
o Senhor, é preciso conhecê-lo para essa finalidade. Se você já nasceu de novo, você precisa 
ir além da simples obtenção de seus pecados perdoados e entrar na vida eterna com o Pai.

FATOS SOBRE A VIDA ETERNA 

A. O objetivo do Evangelho é a vida eterna (João 3:16).
B. Vida eterna é conhecer a Deus (João 17:3).
C. Conhecer a Deus significa ter um relacionamento íntimo com Ele (1 Coríntios 6:16-17).
D. Vida eterna já está disponível (1 João 5:12).
E. Deus deseja ter um relacionamento pessoal com você (Apocalipse 3:20).
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 

1. Leia João 3:16. Qual foi o propósito de Deus em enviar Jesus ao mundo? 

JOÃO 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

2. O uso bíblico da palavra “conhecer” significa ter um relacionamento íntimo e pessoal 
com uma pessoa (Gênesis 4:1). Leia João 17:3. O que é a vida eterna de acordo com este 
versículo? 

GÊNESIS 4:1 – “E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e 
disse: Alcancei do SENHOR um varão.”

JOÃO 17:3 – “E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a 
Jesus Cristo, a quem enviaste.”

3. Leia 1 João 5:11-12. De acordo com esses versículos, quando é que a vida eterna ou 
perpétua, começa? 

1 JOÃO 5:11-12 – “E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está 
em seu Filho. [12] Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a 
vida.”

4. Leia João 10:10. Que tipo de vida Jesus veio para nos dar? 

JOÃO 10:10 – “O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham com abundância.” 

5. Explique em suas próprias palavras as qualidades ou os atributos de uma vida abundante.

6. Você acredita que Deus enviou Seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos pecados do 
mundo, dando assim, aqueles que acreditam, a vida eterna?

7. Está claro para você que a vida eterna não é apenas um período de tempo (a eternidade), 
mas também qualidade e quantidade de vida?
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RESPOSTAS

1. Leia João 3:16. Qual foi o propósito de Deus em enviar Jesus ao mundo?
Para salvar o mundo, dando a todos os que crêem em Jesus a vida eterna através da 
remoção da penalidade do pecado.

2. O uso bíblico da palavra “conhecer” significa ter um relacionamento pessoal íntimo 
com uma pessoa (Gênesis 4:1). Leia João 17:3. O que é a vida eterna/perpétua, de acordo 
com este versículo?
A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo (não fisicamente, mas intimamente).

3. Leia 1 João 5:11-12. De acordo com esses versículos, quando é que a vida eterna/ 
perpétua começa?
Quando recebemos o Filho (Jesus Cristo) em nossas vidas.

4. Leia João 10:10. Que tipo de vida Jesus veio para nos dar?
Vida em abundância!

5. Explique em suas próprias palavras as qualidades ou atributos de uma vida abundante.
Vida abundante seria o oposto do que Jesus disse que o ladrão veio fazer.

6. Você acredita que Deus enviou Seu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos pecados do 
mundo, dando assim, aquele que crê a vida eterna / perpétua?
Sim.

7. Está claro para você que a vida eterna / perpétua não é apenas um período de tempo (a 
eternidade), mas também qualidade e quantidade de vida?
Sim.
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SALVAÇÃO PELA GRAÇA
Por Don Krow

 Jesus muitas vezes usou parábolas, histórias que ilustravam as verdades espirituais. 
Lucas 18:9-14 começa, “E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, 
crendo que eram justos, e desprezavam os outros”. Jesus visava um determinado público: os 
que confiavam que eram justos e automaticamente desprezavam os outro e olhavam com 
desdem para os outros. Ele contou esta parábola para essas pessoas que confiavam nas 
obras que faziam. Podemos chamar essas pessoas de hipócritas, que foi o que Jesus estava 
falando quando disse que eles olhavam mal para os outros, dizendo: “Eu sou melhor que 
você!”

 No versículo 10, Jesus diz: “Dois homens subiram ao templo, a orar; um, fariseu, e o 
outro, publicano”. Na linguagem de hoje podemos dizer que eles foram para a igreja orar, 
e um era fariseu. Um fariseu era uma pessoa muito religiosa. A palavra Fariseu significa 
“separado”, alguém que era tão religioso que, em certo sentido, eles diriam: “Não me 
contamine! Não fique muito perto de mim. Eu não sou como os outros homens! Eu sou 
melhor do que todos os outros!” O outro homem que Jesus mencionou era um publicano. 
Os publicanos eram os cobradores de impostos e eram conhecidos por serem muito maus, 
pecadores que so enganavam e defraudavam. Eles colhiam impostos de todo a forma que 
lhes era possível, ficavam com muito dinheiro em seus bolsos, e davam um pouco ao 
governo Romano, para assim não serem vistos como favorecidos por seus colegas.

 A história continua no versículo 11: “O fariseu, estando em pé, orava consigo desta 
maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, 
injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano”. Eu quero que você perceba isto. Para 
quem estava ele a orar? Na realidade, ele estava a orar para si mesmo embora estar dizendo 
“Deus” e usar as palavras certas. Deus não aceitou a sua oração, e vamos ver mais adiante 
o porquê. Observe que ele orou: “Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros 
homens”. Este fariseu, este homem religioso, disse: “Eu não sou como os outros homens. 
Eu não sou pecador. Eu não sou um roubador, não sou injusto, não sou um adúltero, e eu 
não sou como este publicano que aqui esta para orar”. Você pode ver que ele desprezava e 
olhava mal para os outros, porque ele achava que era melhor do que todos os outros.

 No versículo 12, o fariseu disse: “Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de 
tudo quanto possuo”. Ele estava dizendo: “Observe o que eu faço”. Você sabe o que significa 
jejuar? Na verdade significa ficar sem comida. Ele também dava dinheiro para a igreja. Ele 
era uma daquelas pessoas que dizia: “Não me incomode! Eu vivo uma vida boa! Eu dou para 
caridade! Eu dou dinheiro para a igreja!”
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 Então chegamos ao coletor de impostos no versículo 13: “O publicano, porém, estando 
em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo:  
Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador!” Ele nem sequer percorreu todo o caminho até 
a igreja! Ele estava tão envergonhado de sua vida e as coisas que ele tinha feito que ele ficou 
de longe e nem sequer olhava para cima, não levantava os olhos ao céu, mas batia no peito. 
Quando a Bíblia fala em “bater no peito” no Antigo Testamento, muitas vezes eles também 
rasgavam as suas vestes, que era uma maneira de dizer: “Eu sinto muito, Deus, pelo que eu fiz!” 
Foi um sinal de arrependimento, um coração arrependido e um espírito quebrantado, que 
Deus não desprezaria. Este coletor de impostos, homem pecador que era, clamou a Deus e 
orou: “Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador!”

 O versículo 14 diz: “Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; 
porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se 
humilha será exaltado”. O publicano voltou para casa justificado, declarado justo diante de 
Deus, de bem com Deus, perdoado por Deus. Por que foi ele perdoado? Por que foi ele para 
sua casa justificado diante de Deus e não o fariseu religioso? Foi porque o fariseu se exaltou, 
dizendo: “Eu sou melhor do que as outras pessoas! Eu não sou pecador! Eu não sou como os 
outros homens”, enquanto que o publicano sabia que não tinha posição diante de Deus, nada 
tinha ele que pudesse oferecer a Deus. Ele era uma pessoa pecadora. A Bíblia diz que Jesus 
não veio para salvar os justos, mas os pecadores, e todos nós pecamos e estamos destituídos 
da glória de Deus. Este coletor de impostos se humilhou e encontrou o perdão.

 Estamos a falar da Salvação pela Graça. Graça é uma palavra maravilhosa, e eu 
vou dar-lhe uma definição justa de seu significado, mas a Graça significa muito mais.  
Na língua grega, a lingua em que foi escrito o Novo Testamento, Graça é a palavra charis. Uma 
definição justa de Graça é essa: o favor gratuito, imerecido de Deus para com as pessoas que 
não merecem. Este coletor de impostos não merecia nada de Deus, pois era pecador, mas 
ele encontrou a Graça de Deus, porque ele se humilhou. Há uma outra palavra no grego, o 
charisma, que é charis com o sufixo - ma no final. Isso significa uma manifestação ou forma 
da Graça de Deus específica, e este publicano encontrou justificação, retidão diante de Deus 
como um presente.

 Romanos 5:17 diz: “... os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça 
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo”. Deus oferece a você e a mim justificação diante 
Dele como um presente e, de acordo com nossa passagem, o coletor de impostos descobriu 
este dom da justificação, o dom da justiça que vem somente através de Jesus Cristo. A Bíblia 
diz em João 1:17: “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus 
Cristo”. Esta graça é oferecida somente para um tipo de pessoa – os que se humilham e que 
sabem que eles não têm justficação diante de Deus, que clamam pela misericórdia de Deus. 
Essas pessoas vão encontrar a misericórdia e o perdão de Deus.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Lucas 18:9. O que é uma parábola?

LUCAS 18:9-12 – “E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, 
crendo que eram justos, e desprezavam os outros: [10] Dois homens subiram ao templo, a 
orar; um, fariseu, e o outro, publicano. [11] O fariseu, estando em pé, orava consigo desta 
maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, 
injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. [12] Jejuo duas vezes na semana e dou 
os dízimos de tudo quanto possuo.”

2. Leia Lucas 18:9. A quem Jesus dirigiu esta parábola?

3. Leia Lucas 18:9 (a última parte do versículo). As pessoas que são hipócritas sempre 
revelam uma atitude para com os outros. De acordo com Lucas 18:9, qual é essa atitude?

A. Eles gostam dos outros.
B. Eles desprezam os outros ou olham com desdem para os outros.
C. Eles adoram outros.

4. Leia Lucas 18:10. Duas pessoas foram orar; em linguagem moderna, onde foram eles orar?

5. Leia Lucas 18:10. Quem eram essas pessoas?

6. Leia Lucas 18:11. Qual foi a oração do fariseu?

7. Leia Lucas 18:12. O que é o jejum?

8. Leia Lucas 18:12. O que significa dar o dízimo?

9. Leia Lucas 18:13. Onde se encontrava de pé o cobrador de impostos? Por quê? 

LUCAS 18:13-14 – “O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria 
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, 
pecador! [14] Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque 
qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha 
será exaltado.”

10. Leia Lucas 18:13. Por que o cobrador de impostos estava de cabeça baixa e não olhava 
para cima? 

11. Leia Lucas 18:13. Qual foi a oração deste coletor de impostos?
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12. Leia Lucas 18:14. Qual desses homens foi declarado justo diante de Deus, quando ele foi 
para a sua casa?

13. Leia Lucas 18:14. Por que foi o cobrador de impostos declarado justo e não o fariseu?

14. Leia Lucas 18:14. Será que Deus perdoou este cobrador de impostos?

15. Leia Romanos 10:13. Se você agora ficar de joelhos e clamar a Deus de seu coração: 
“Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador”, será que Deus iria tratá-lo da 
mesma maneira que Ele tratou ao cobrador de impostos?

ROMANOS 10:13 – “Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.”

1 JOÃO 1:8-9 – “Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; 
esta é a palavra da fé, que pregamos, [9] a saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor 
Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.” 
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RESPOSTAS

1. Leia Lucas 18:9. O que é uma parábola?
Uma parábola bíblica é uma história que ilustra a verdade espiritual.

2. Leia Lucas 18:9. A quem Jesus dirigiu esta parábola?
Para aqueles que confiavam em si mesmos que eram justos; ou seja, aos que eram 
hipócritas.

3. Leia Lucas 18:9 (a última parte do versículo). As pessoas que são hipócritas sempre 
revelam uma atitude para com os outros. De acordo com Lucas 18:9, que atitude é 
essa?
B. Eles desprezam os outros ou olham com desdem para os outros.

4. Leia Lucas 18:10. Duas pessoas foram para orar; em linguagem moderna, onde foram 
eles orar?
Na Igreja.

5. Leia Lucas 18:10. Quem eram essas pessoas?
Um fariseu e um cobrador de impostos/publicano.

6. Leia Lucas 18:11. Qual foi a oração do fariseu?
Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens (eu não sou pecador), 
roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano.

7. Leia Lucas 18:12. O que o jejum significa?
Ficar sem comer.

8. Leia Lucas 18:12. O que significa dar o dízimo?
Dar um décimo de sua renda/ganhos.

9. Leia Lucas 18:13. Onde se encontrava de pé o cobrador de impostos?
De longe.
Por quê?
Ele tinha vergonha de ir para a igreja (ou templo) porque ele era um terrivel 
pecador, então ele ficou do lado de fora.

10. Leia Lucas 18:13. Por que o cobrador de impostos estava de cabeça para baixo e não 
olhava para cima?
Ele estava com vergonha.
Alguma vez você já fez algo de errado que lhe deixasse envergonhado de olhar para a 
cara de alguém?
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11. Leia Lucas 18:13. Qual foi a oração deste coletor de impostos?
Deus tenha misericórdia de mim – eu sou um pecador!

12. Leia Lucas 18:14. Qual desses homens foi declarado justo diante de Deus, quando ele foi 
para a sua casa?
O cobrador de impostos.

13. Leia Lucas 18:14. Por que foi o cobrador de impostos declarado justo e não o fariseu?
Porque ele se humilhou diante de Deus. O fariseu estava cheio de orgulho; ele não 
pensou que precisava de um Salvador.

14. Leia Lucas 18:14. Será que Deus perdoou este cobrador de impostos?
Sim.

15. Leia Romanos 10:13. Se você agora ficou de joelhos e clamei a Deus do seu coração: 
“Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador”, será que Deus iria tratá-lo da 
mesma maneira que Ele tratou o cobrador de impostos?
Sim, Ele o faria. Ele iria me perdoar e me purificar de toda injustiça.  
Veja 1 João 1:8-9.
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JUSTIÇA PELA GRAÇA
Por Don Know

 Hoje vamos olhar para o assunto da justificação pela graça. Romanos 3:21-23 diz: 
“Mas, agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da Lei e dos 
Profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem; 
porque não há diferença [distinção]. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus” (meus comentários entre parênteses).

 Observe que esta escritura diz: “Mas, agora, se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus”. 
Certa vez perguntei a um homem: “O que você acha que precisa fazer, para ir para o céu?” 
Ele respondeu que ele deveria manter os Dez Mandamentos, ser fiel a sua esposa, viver uma 
vida moral, e mais outras coisas. Eu disse: “Você sabe o que você precisa fazer, para ir para 
o céu e estar na presença de Deus, e estar em Seu reino? Você precisaria ter uma justiça que é 
igual a justiça de Deus”. E ele disse: “Como? Mas não há ninguém que possa ter uma justiça 
igual a de Deus. Apenas um homem teve tal justiça, e era Jesus Cristo”, eu disse, “Você está 
certissimo! E exatamente isso! Nenhum de nós em nosso próprio ser consegiu manter toda a lei 
ou mandamentos perfeitamente, externa ou internamente, mas nós precisamos de uma justiça 
que é igual a de Deus, a fim de sermos aceitávéis diante Dele”.

 Isso é exatamente o que diz nos versículos 21-22: “Mas, agora, se manifestou, sem 
a lei, a justiça de Deus...isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre 
todos os que crêem”. O tipo de justiça que Deus oferece a você e a mim é uma justiça que 
é “mediante a fé em Jesus Cristo”, e é para todos e sobre todos os que crêem. Existem dois 
tipos de justiça – a justiça do homem e a justiça de Deus. A justiça do homem é o seu bom 
e melhor comportamento e as sua boas obras ou as coisas boas que ele faz, mas infelizmente 
as suas boas obras não podem fazer o homem ser aceito diante de Deus. Você precisa de 
uma justiça que é igual a de Deus, e Ele está oferecendo a você – a justiça de Deus, que é sem 
a lei.

 Na língua Grega, a frase “sem a lei” não tem artigo definido, o que significa que este 
texto está realmente a dizer que Deus está oferecendo a Sua própria justiça sem Lei. A justiça 
que é segundo a Lei é uma justiça de fazer, ganhar, e alcançar, a fim de ser aceito diante de 
Deus. Todas as religiões do mundo hoje em dia acham que você tem que fazer, ganhar, e 
conseguir para que Deus o aceite. A palavra “Evangelho” significa “boas novas ou noticías”, 
e a boa noticía do Evangelho é que Deus está oferecendo a Sua própria justiça e aceitação 
a todos os que acreditam no que Jesus Cristo providenciou – a Sua morte na cruz pelos 
nossos pecados, e assim nos imputando a justiça que é igual a justiça da Lei. Esta é a justiça 
de Deus, que está para além da lei, sem a gente fazer, ganhar e alcançar; e ela vem através da 
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fé em Jesus Cristo.

 ..  Observe no versículo 22 que é a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo 
para todos e sobre todos. Porque é que Deus está oferecendo a Sua justiça para todos?  
“porque não há diferença [distinção]. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus” (meus comentários entre parênteses). Você pecou, eu pequei, e nenhum de nós alcança 
o padrão ou a perfeição de Deus. Por causa do nosso pecado, a melhor coisa que precisamos 
é de aceitação, o relacionamento certo, e estarmos bem diante de Deus...e Deus oferece esta 
aceitação não pelas obras da Lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus não vem por 
meio das suas obras, de seu trabalho, de seu esforço, seus ganhos, ou suas tentativas para 
alcançar; vem por meio da fé, dependência e confiança no Senhor Jesus Cristo.

 Como foi Abraão (o nosso antepassado Judeu) salvo? A Bíblia diz que ele creu em 
Deus – acreditou na promessa que Deus lhe deu e – em seguida, a justiça foi imputada a ele. 
O fato de Abraão ter sido declarado justo diante de Deus através de sua fé não era somente 
para Abraão. Lemos em Romanos 3:21-22 que o homem é declarado justo pela sua fé em 
Jesus Cristo. A Bíblia diz que, por causa do pagamento que Cristo fez na cruz, quando Ele 
derramou Seu sangue pelos nossos pecados, justiça será imputada sobre qualquer pessoa 
que simplesmente acreditar em Cristo.

 Romanos 5:17 diz: “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito 
mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um 
só, Jesus Cristo”.  Deus está lhe oferecendo o dom da justiça, um presente para estar justo 
diante Dele. Um presente custa alguma coisa, mas não à pessoa que o recebe e sim aquele 
que dá o presente. Se você me der um presente e me pedir para lhe pagar, então isso não 
seria um presente. Deus fez justiça disponível para você e para mim como um presente, 
gratuitamente, e este dom da justiça, absolvição, e posição correta diante de Deus vem 
mediante a nossa fé em Jesus Cristo. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 

1. Leia Tito 3:5. A justiça que precisamos é uma justiça que nós podemos produzir? 

TITO 3:5 – “não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua 
misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo,”

2. Leia 2 Coríntios 5:21. Que tipo de justiça é a que nós precisamos? 

2 CORÍNTIOS 5:21 – “Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, 
nele, fôssemos feitos justiça de Deus.”

3. Leia Romanos 3:22. Como recebemos essa justiça?

ROMANOS 3:22 – “isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre 
todos os que crêem; porque não há diferença”.

4. Leia Filipenses 3:9. O que é a justiça da Lei? 

FILIPENSES 3:9 – “e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a 
que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé;”

5. Leia Gálatas 2:21. Como poderíamos anular a graça de Deus?

GÁLATAS 2:21 – “Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da lei, 
segue-se que Cristo morreu debalde.”

6. Leia Romanos 5:17. A justiça de Deus é recebida como o quê?

ROMANOS 5:17 – “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais 
os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, 
Jesus Cristo.” 
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RESPOSTAS

1. Leia Tito 3:5. A justiça que precisamos é uma justiça que nós podemos produzir?
Não.

2. Leia 2 Coríntios 5:21. Que tipo de justiça é a que nós precisamos?
Da justiça de Deus (que vem por meio de Jesus Cristo).

3. Leia Romanos 3:22. Como recebemos essa justiça?
Pela Fé em Jesus Cristo.

4. Leia Filipenses 3:09. O que é a justiça da lei?
Essa é uma justiça que vem de mim – das minhas obras ou as obras que eu mesmo 
faço.

5. Leia Gálatas 2:21. Como podemos anular a graça de Deus?
Podemos anular a Graça de Deus tentando nos salvar a nós mesmos por meio das 
nossas obras ao invés de confiar em Cristo e na Sua morte para a nossa salvação.

6. Leia Romanos 5:17. A justiça de Deus é recebida como o quê?
Como um presente.
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RELACIONAMENTO COM DEUS
Por Andrew Wommack

 Uma das coisas mais importantes sobre uma relação é compreender e conhecer a 
pessoa com quem você está a ter o relacionamento, e isso também se aplica a Deus. Você 
precisa entender a natureza básica e o caráter de Deus, a fim de ter um relacionamento 
saudável com Ele. A não compreensão do Seu caráter e da Sua natureza é uma das razões 
pela qual muitas pessoas não têm uma relação positivo com Ele. Isto é exatamente 
o que aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram tentados pela serpente.  
Eles entraram em tentação, e desobedeceram a Deus, mergulhando assim toda a raça 
humana em pecado. A sua falta de compreensão da natureza de Deus foi realmente uma 
parte da tentação.

 A história em Gênesis 3:1-5 é familiar para a maioria das pessoas: “Ora, a serpente era 
mais astuta que todas as alimárias do campo que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à 
mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à 
serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, do fruto da árvore que está no meio 
do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a 
serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que 
dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como deuses [Deus], sabendo o bem e o mal” 
(Bíblia versão KJV; meus comentários entre parênteses).

 Há uma declaração astuta de Satanás fazendo parecer que Deus não é realmente 
um bom Deus...que Deus estava a tentar esconder algo de Adão e Eva...que Deus não 
queria que eles atingissem o seu pleno potencial...que Deus não queria que eles fossem 
como Ele próprio...e que a razão pela qual Deus impôs a regra de não comer da Árvore 
do Conhecimento do Bem e do Mal era para dificultar ou prejudicá-los. Em certo sentido, 
Satanás veio contra a própria natureza e caráter de Deus, quando o difamou dizendo que 
Deus não queria o melhor para eles. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo 
com as pessoas hoje. Satanás lhes diz: “Se você seguir a Deus e não experimentar todas 
essas coisas que são contrárias à Sua Palavra, você nunca vai experimentar a verdadeira 
felicidade. A vida vai ser chata... morta”. O fato triste é que as pessoas acabam por descobrir 
mais tarde que as drogas, álcool, sexo, rebelião, a auto indulgência, sucesso em postos de 
trabalho, e todas as outras coisas que eles tentaram não os satisfez. No momento em eles 
percebem isso, eles já destruíram suas vidas, suas famílias e sua saúde.

 A verdade é que Deus é um bom Deus, e Sua vontade para nós é apenas boa. Mas 
Satanás usa as mesmas tentações em nós hoje, que vieram contra Adão e Eva no Jardim 
do Éden, dizendo que Deus não é um Deus bom. Aqueles que têm apenas um pouco de 
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compreensão da Bíblia poderão ter essa impressão, porque há casos na Palavra onde Ele 
tratava as pessoas de uma forma muito dura e cruel. Em Números 15:32-36, um homem 
pegou lenha no dia de Sábado e foi apedrejado até a morte por não observar o Sábado. 
Parece duro, mas havia um propósito por trás destas punições, embora não seja óbvio para a  
maioria das pessoas em uma leitura casual das  Escrituras. Um estudo cuidadoso da 
Palavra revela que a Lei do Antigo Testamento foi dada para fazer o pecado cometido ser 
excessivamente maligno, como Paulo diz em Romanos 7:13. As pessoas não percebiam o 
quão mortal suas transgressões eram e o quão ofensivas eram diante de Deus. Eles cometeram 
o erro de se compararem entre si e medirem suas ações com as ações que as outras pessoas 
estavam fazendo.

 Quando alguém cometia um pecado e não era almejado até a morte, eles pensavam 
que o pecado não era assim tão mau, e por isso baixavam os seus padrões. As pessoas tinham 
perdido o verdadeiro entendimento sobre o que era certo e errado. Deus teve que mostrar 
a humanidade qual era o padrão adequado de vida o que era certo, e assim eles rejeitariam 
o diabo e suas tentações e iriam saber reconhecer qual era o resultado final das escolhas 
erradas. Então, quando Ele deu a Lei, Ele teve que fazer cumprir essa mesma Lei que Ele 
havia dado.

 Deus não deu os mandamentos do Velho Testamento com o propósito de dizer:  
“Até ao dia em que você cumprir com todas essas coisas, não posso aceitá-lo ou amá-lo”.  
Isso não é a natureza nem o caráter de Deus. Ao contrário, Ele deu os mandamentos 
para tornar o nosso senso de certo e errado mais agudo e para nos fazer entender de que 
precisamos de um Salvador. O problema tem sido que as pessoas pensavam que Deus estava 
exigindo a perfeição antes que Ele pudesse amá-los, o que faz com que muitos pensem que 
Deus so os ama quando eles fazem a coisa certa. As pessoas acham que, até que eles possam 
tentar fazer tudo exatamente certo, eles não serão aceitos por Deus, e isso não é a mensagem 
da Bíblia.

 O coração de Deus está em reconciliar a humanidade consigo mesmo, e não de  
julgá-los ... não de imputar seus pecados...não de acusá-los de seus pecados. Esse é o coração 
de Deus para as pessoas na Bíblia e também para conosco hoje. Você precisa entender o 
verdadeiro coração de Deus, que “Deus é amor” (1 João 4:8). Ele procura remover os seus 
pecados e qualquer coisa que possa separá-lo Dele. Ele já fez isso através de Jesus, e hoje Ele 
está oferecendo relacionamento a você, não com base no seu desempenho, mas na sua fé e 
aceitação de que Jesus pagou por seus pecados. Você pode ter um relacionamento com Deus 
hoje e sempre, independentemente das falhas na sua vida. Tudo o que Ele pede é que você 
coloque sua fé no Senhor Jesus Cristo.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Gênesis 3:1. Que pergunta fez Satanás a Eva?

GÊNESIS 3:1 – “Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o 
SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de 
toda árvore do jardim??”

2. Leia Gênesis 2:17 e 3:3. Que palavra ou palavras Eva acrescentou ao que Deus na verdade 
disse a Adão?

GÊNESIS 2:17 – “mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás; porque, 
no dia em que dela comeres, certamente morrerás.

GÊNESIS 3:3 – “mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.”

3. Leia Gênesis 3:6. Uma vez que Satanás foi capaz de colocar dúvida na mente de Eva a 
respeito da Palavra de Deus, o que é que ela fez nesse versículo?

GÊNESIS 3:6 – “E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável 
aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu 
também a seu marido, e ele comeu com ela.”

4. Leia Gênesis 3:9-10. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus ainda se comunicava com 
eles e buscava ter um relacionamento com eles?

GÊNESIS 3:9-10 – “E chamou o SENHOR Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? [10] E ele 
disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me.”

5. Leia Gênesis 3:22-24. Por que é que Deus expulsou Adão e Eva para fora do Jardim?

GÊNESIS 3:22-24 – “Então, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem é como um de nós, 
sabendo o bem e o mal; ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da 
árvore da vida, e coma, e viva eternamente, [23] o SENHOR Deus, pois, o lançou fora do 
jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. [24] E, havendo lançado fora o 
homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava 
ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.”

6. Você pode ver que isso se tratou de um ato de misericórdia por Deus ao invés de uma 
punição?
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7. Leia Romanos 5:17. Como podemos alcançar a abundância da graça e o dom da justiça 
de Deus?

A. Comprando.
B. Merecendo.
C. Recebendo.

ROMANOS 5:17 – “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais 
os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, 
Jesus Cristo.” 

8. Leia Romanos 6:23. O que realmente merecemos se pecarmos? 

ROMANOS 6:23 – “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é 
a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.”

9. Pela graça, ao invés da morte, o que é que Deus nos dá? 

10. Leia Romanos 10:3. Se tentarmos estabelecer nossa própria justiça diante de Deus, em 
que falhamos?

ROMANOS 10:3 – “Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer 
a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.”

11. Leia 1 João 1:9 and Romanos 4:3. O que é que Deus prometeu fazer com TODOS os 
pecados e iniquidades contra Ele se a gente simplesmente acreditar? 

1 JOÃO 1:9 – “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.”

ROMANOS 4:3 – “Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado 
como justiça.” 

12. O que é que isso te diz sobre o carácter de Deus?



23

RELACIONAMENTO COM DEUS

23

RESPOSTAS
1. Leia Gênesis 3:1. Que pergunta fez Satanás a Eva?

“É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim?”

2. Leia Gênesis 2:17 e 3:3. Que palavra ou palavras Eva acrescentou ao que Deus na verdade 
disse a Adão?
Que eles não deveriam tocar no fruto.

3. Leia Gênesis 3:6. Uma vez que Satanás foi capaz de colocar dúvida na mente de Eva a 
respeito da Palavra de Deus, o que é que ela fez nesse versículo?
Ela tocou e comeu da Árvore.

4. Leia Gênesis 3:9-10. Depois que Adão e Eva pecaram, Deus ainda se comunicava com 
eles e buscava ter um relacionamento com eles?
Sim.

5. Leia Gênesis 3:22-24. Por que é que Deus mandou Adão e Eva para fora do Jardim?
Para que eles não comessem da árvore da Vida e vivessem para sempre pecadores.

6. Você pode ver que se tratava de um ato de misericórdia por Deus ao invés de uma punição?
Sim.

7. Leia Romanos 5:17. Como podemos alcançar a abundância da graça e o dom da justiça 
de Deus?
C. Recebendo.

8. Leia Romanos 6:23. O que realmente merecemos se pecarmos?
A morte.

9. Pela graça, ao invés da morte, o que Deus nos dá?
Vida eterna em Jesus Cristo.

10. Leia Romanos 10:03. Se tentarmos estabelecer nossa própria justiça diante de Deus, no 
que  falhamos?
Submeter-se a Jesus como nossa justiça.

11. Leia 1 João 1:9 and Romanos 4:3. O que é que Deus prometeu fazer com TODOS os 
pecados e iniquidades contra Ele se a gente simplesmente acreditar?
Removê-los, esquecê-los e perdoá-los.

12. O que é que isso te diz sobre o carácter de Deus?
Que Ele é misericordioso e amoroso.
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A NATUREZA DE DEUS
Por Andrew Wommack

 Para se ter um relacionamento positivo com o Senhor, precisamos conhecer a Sua 
natureza e o Seu verdadeiro caráter. Estará Ele com raiva de nós por causa do nosso 
pecado, ou será Ele um Deus misericordioso que nos quer dar a Sua vida e Suas bênçãos, 
independentemente dos nossos actos? As Escrituras, na verdade, nos mostram dois pontos 
de vista diferentes sobre Deus, mas não que Ele alguma vez tivesse mudado ou feito algo 
diferente ao longo de tempo. Houve um período de tempo em que, de acordo com a 
terminologia usada na Bíblia, Deus “imputava ao homem os seus pecados”.

 Isto pode ser comparado como quando educamos nossas crianças. Quando eles 
são muito pequenos, não é possível argumentar com eles, dizendo que eles deveriam agir 
corretamente ou que não devem ser egoístas ao não partilharem os brinquedos com os 
seus irmãos ou irmãs. A eles dever ser ditas as regras e, se quebradas, serão disciplinados.  
As regras têm de ser aplicadas, mesmo que eles não conheçam a respeito de Deus e do diabo, 
ou que ao serem egoístas eles estarão a dar lugar ao diabo. Eles podem não entender esses 
conceitos, mas eles podem entender que, se repetirem a ação, eles serão punidos.

 Em certo sentido, isso é o que o Senhor fez no Velho Testamento. Antes das pessoas 
serem Nascidas de Novo (ou salvas por meio da fé em Cristo), elas não tinham o entendimento 
espiritual que nós temos sob a Nova Aliança, por isso Deus teve que dar as leis e aplicá-las 
com punição, às vezes até a morte, para impedi-los de pecar. Atraves do pecado, Satanás 
estava destruindo as pessoas, por isso tinha de haver restrições colocadas sobre o pecado, e 
essas restrições tiveram que ser executadas. Embora tudo isso deixou a falsa impressão de 
que Deus realmente não nos ama por causa do nosso pecado, não é isso que a Palavra de 
Deus ensina. Romanos 5:13 diz: “Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado 
não é imputado não havendo lei”. “Antes da lei” significa até os dias de Moisés, quando Deus 
deu os Dez Mandamentos e outras leis cerimoniais que eram aplicadas à nação Judaica.  
Até aquele momento, o pecado estava no mundo, mas não era imputado. A palavra “imputar” 
é um termo de contabilidade; por exemplo, você vai à loja comprar algo e diz: “põe na 
minha conta”. Ao ser posto na sua conta, a transação (a cobrança) fica registrada, e a compra 
é imputada a você. Mas se a compra não for imputada, significa que não foi registrada ou 
atribuída a sua responsabilidade.

 Este versículo diz que, até ao momento em que os Dez Mandamentos foram dados, 
o pecado não estava a ser imputado às pessoas. Esta é uma declaração surpreendente. 
Repare em Gênesis 3 e 4. A maioria das pessoas pensa que, quando Adão e Eva pecaram 
contra Deus, porque Deus é Santo e o homem era agora pecador, Ele não poderia ter nada 
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haver com a humanidade pecaminosa. Pensam que Deus expulsou o homem do Jardim 
para removê-lo de Sua presença, porque um Deus Santo não poderia se relacionar com 
um homem ímpio. Pensam ainda que, até que você se limpe completamente por meio de 
acções correctas, Deus mais uma vez não pode ter qualquer relacionamento consigo. Isto é 
contrário à mensagem que Jesus trouxe. Romanos 5:8 diz que Deus provou o Seu amor por 
você, e enquanto você era ainda pecador, Cristo morreu por você; logo, o Novo Testamento 
ensina que Deus estendeu o Seu amor a você enquanto você ainda vivia em pecado, não 
depois de você ter limpo os seus actos. Uma das grandes verdades do Evangelho que irá 
mudar a sua vida é entender que Deus o ama tal como você é. Ele o ama tanto que se você 
receber o Seu amor, você não irá querer permanecer como você é. Você irá mudar, mas essa 
mudança será resultado do amor de Deus, e não com o objectivo de obter o Seu amor.

 Em Gênesis 4, você pode ver que Deus ainda estava em comunhão com os homens, 
ainda falava com Adão e Eva mesmo depois deles terem pecado. Ele falou com Caim e Abel, 
e quando eles chegaram para oferecer sacrifícios a Ele, Ele falou-lhes em uma voz audível. 
Pelas suas reações, podemos ver que eles estavam acostumados a ouvir a Sua voz, e isso não 
os assustava. Quando Caim matou o seu irmão Abel e tornou-se no primeiro assassino na 
terra, a voz audível de Deus veio do céu: “Onde está o seu irmão Abel?” Caim mentiu à Deus, 
e aparentemente sem remorso. Isso só pode acontecer se uma pessoa está tão acostumada a 
ouvir a voz de Deus, que em um dado momento ja não a acha muito importante e até não 
tem medo Dele. Tudo isto indica que Deus ainda estava em comunhão com a humanidade e 
não havia quebrado a comunhão, como muitos acreditam. Ele não imputava os pecados do 
homem sobre ele. Quer isso dizer que Ele ignorava os seus pecados ou que eles não estavam 
errados? Não, essa é a razão pela qual Ele eventualmente deu a Lei. Deus teve que dar a Lei 
para trazer o homem de volta a um padrão adequado. Deus tinha que mostrar ao homem 
que ele precisa de um Salvador e que ele tem que se humilhar e receber o perdão como um 
presente. Infelizmente, a religião tem manipulado e controlado estas coisas para ensinar que 
a Lei foi dada para que você possa mantê-la e então ganhar o perdão e aceitação de Deus. 
Não! O objetivo da Lei do Antigo Testamento era de ampliar o seu pecado, fazê-lo parecer 
maior do que já era, ao ponto de você se desesperar por não poder salvar-se a si mesmo, 
e acabar por dizer: “Deus, se este é o seu padrão de santidade, eu não posso alcança-lo. 
Perdoe-me, tenha misericórdia de mim”. A natureza global de Deus sempre foi o amor. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Romanos 5:13. O que significa a palavra “imputar”?

ROMANOS 5:13 – “Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é 
imputado não havendo lei.” 

2. Leia Romanos 7:7. Qual foi o propósito da Lei?

ROMANOS 7:7 – “Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum! Mas eu não 
conheci o pecado senão pela lei; porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não 
dissesse: Não cobiçarás.”

3. Leia Gálatas 3:24. De acordo com este versículo, qual era o propósito da Lei? 

GÁLATAS 3:24 – “De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, 
para que, pela fé, fôssemos justificados.”

4. Leia João 8:1-11. Como Jesus lidou com a mulher apanhada em adultério? 

JOÃO 8:1-11 – “Porém Jesus foi para o monte das Oliveiras. [2] E, pela manhã cedo, voltou 
para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. [3] E os 
escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. [4] E, pondo-a 
no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada, no próprio ato, adulterando,  
[5] e, na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?  
[6] Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, 
escrevia com o dedo na terra. [7] E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e 
disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela.  

[8] E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. [9] Quando ouviram isso, saíram um a um, a 
começar pelos mais velhos até aos últimos; ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio.  
[10] E, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, 
onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?  [11] E ela disse: Ninguém, 
Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno; vai-te e não peques mais.”

5. Será que as palavras e ações de Jesus refletem a verdadeira natureza de Deus? Veja João 3:34.

JOÃO 3:34 – “Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá 
Deus o Espírito por medida.”

6. Leia 1 João 4:8. De acordo com esse versículo, qual é a verdadeira natureza de Deus?

7. Leia Romanos 5:6. Como estavamos nós quando o amor de Deus foi-nos dirigido?
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ROMANOS 5:6 – “Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos 
ímpios.”

8. Leia Romanos 5:8. Deus nos amou quando éramos o quê?

9. Leia Romanos 5:10. Deus nos amou quando éramos o quê?

ROMANOS 5:10 – “Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela 
morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.”

10. Se você pediu a Jesus Cristo para perdoá-lo e ser seu Senhor e Salvador, confiando no 
sacrifício de Jesus como pagamento pelo seu pecado, acha que Deus lhe mostrará a sua 
verdadeira natureza de misericórdia e de graça? 
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RESPOSTAS

1. Leia Romanos 5:13. O que significa a palavra “imputar”?
Para cobrar/atribuir sobre a conta de alguém.

2. Leia Romanos 7:7. Qual foi o propósito da lei?
Para fazer conhecer o pecado.

3. Leia Gálatas 3:24. De acordo com este versículo, qual era o propósito da lei?
Para mostrar a humanidade a sua necessidade de um Salvador, Jesus Cristo.

4. Leia João 8:1-11. Como Jesus lidou com a mulher apanhada em adultério?
Com misericórdia e graça.

5. Será que as palavras e ações de Jesus refletem a verdadeira natureza de Deus? Veja João 3:34.
Sim.

6. Leia 1 João 4:8. De acordo com esse versículo, qual é a verdadeira natureza de Deus?
Amor.

7. Como estavamos nós quando o amor de Deus foi-nos dirigido?
Sem força; ou seja, impotente e ímpio

8. Leia Romanos 5:8. Deus nos amou quando éramos o quê?
Pecadores.

9. Leia Romanos 5:10. Deus nos amou quando éramos o quê?
Inimigos.

10. Se você pediu a Jesus Cristo para perdoá-lo e ser seu Salvador e Senhor, confiando no 
sacrifício de Jesus como pagamento pelo seu pecado, achas que Deus lhe mostrará a sua 
verdadeira natureza da misericórdia e da graça?
Sim.
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ARREPENDIMENTO
Por Don Krow

 Algumas pessoas entendem mal o que é arrependimento. Arrependimento não é a 
perfeição, mas é uma mudança de direção. Nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, 
ou o filho perdido. Jesus conta uma história que ilustra perfeitamente o que significa para 
um indivíduo o arrependimento. Em Lucas 15:11-12 Jesus disse: “E disse: Um certo homem 
tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me 
pertence. E ele repartiu por eles a fazenda”.

 O filho mais novo queria a sua herança antes da morte do pai, o que é bastante 
incomum, mas seu pai aceitou o pedido e deu a seus filhos a sua herança. O versículo 13 diz: 
“E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e 
ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente”. O filho mais novo levou toda a sua 
riqueza, a sua parte da herança, partiu para uma terra distante, e desperdiçou tudo numa 
vida desregrada. Há uma tradução bíblica que diz: “desperdiçou tudo em festas e a gastar o 
dinheiro em prostitutas”.

 Versículos 14-15 lemos: “E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande 
fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,  
o qual o mandou para os seus campos a apascentar porcos”. Ele conseguiu um emprego para 
trabalhar com um homem naquele país e foi enviado para alimentar os porcos. O versículo 
16 diz: “E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém 
lhe dava nada”. Ele estava com tanta fome, quase ao ponte de morrer de fome, e ele disse: 
“Me dê a comida dos porcos, como qualquer coisa”, mas ninguém lhe dava nada. Ele havia 
desperdiçado toda a sua herança. O versículo 17 continua: “E, caindo em si, disse: Quantos 
trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome!” Ou seja, ele se 
lembrou que os servos de seu pai tinham bastante comida, e ele estava ali a morrer de fome.

 Ele tomou uma decisão – se arrependeu. O arrependimento é uma mudança de 
mentalidade, uma mudança de coração que leva uma pessoa a se virar e se mover em 
uma nova direção. Nos versículos 18-19, ele disse: “Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai,  
e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho; 
faze-me como um dos teus trabalhadores”. “Apenas me faça um escravo, pai. Pequei contra 
ti, desperdicei seus bens, e pequei contra Deus. Basta fazer-me um escravo”. Então ele se 
levantou e foi para seu pai. O arrependimento é mais do que apenas uma mudança de 
atitude, uma mudança na mente, e uma mudança no coração; o arrependimento leva uma 
pessoa a agir naquilo em que ela acredita, e se virar (ou voltar) e ir em uma nova direção. 
Todos nós já nos afastamos de Deus, nosso Pai, e do céu, nossa casa. A Bíblia diz em  
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Isaías 53:6 que “Todos nós andamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu 
caminho”, mas Deus em Sua misericórdia pegou nos nossos pecados e coloco-os em Jesus. 

 A história continua nos versículos 20-24. “E, levantando-se, foi para seu pai”. Uma 
noite, eu estava a contar esta história para um homem que nunca a tinha ouvido antes, 
e ele sabia que, quando o filho voltasse, o pai iria dizer: “Filho, olha o que você fez. Você 
perdeu toda a minha riqueza, tudo o que acumulei na minha vida. Agora terás que ser um 
dos meus escravos”. A maioria dos pais da terra provavelmente estaria muito irritado e teria 
uma atitude como essa, mas observe a atitude desse pai: “e, quando ainda estava longe, viu-o 
seu pai, e se moveu de íntima compaixão [amor esbanjou de seu coração por seu filho], e, 
correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e 
perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei 
depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei 
o bezerro cevado, e matai-o; e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e 
reviveu; tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se” (meus comentários entre 
parênteses). Eles começaram a fazer uma festa.

 Uma vez eu disse isso para um homem que disse: “Eu vejo o que Jesus está a dizer.  
Se apenas eu  voltar ao Pai celeste e pedir misericórdia e dizer a Ele: ‘Pai, pequei contra ti, e 
eu não sou digno de ser seu filho’, Ele vai me aceitar”. Nosso Pai Celestial terá compaixão, e 
Ele não fará de você um escravo. Ele vai restaurá-lo para a plena filiação com Ele. Deus está 
a espera. Você se afastou? Por que você não volta para Deus, seu Pai, e para o céu, sua casa, 
hoje? 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Defina arrependimento?

2. Leia Lucas 13:1-5. O que é que uma pessoa pode fazer para não morrer?

LUCAS 13:1-5 – “E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. 
 [2] E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com 
eles. [3] E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: [4]. Que homem dentre vós, tendo cem 
ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a 
perdida até que venha a achá-la? [5] E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo.”

3. Leia 2 Pedro 3:9. Qual é o desejo de Deus para todas as pessoas?

2 PEDRO 3:9 – “O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; 
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos 
venham a arrepender-se.”

4. Leia Lucas 16:19-31. Em Lucas 16:28, porque é que o homem rico queria que alguém 
voltasse dos mortos e falasse com seus irmãos?

LUCAS 16:19-31 – “Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, 
e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. [20] Havia também um certo mendigo, 
chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. [21] E desejava alimentar-se 
com as migalhas que caíam da mesa do rico; e os próprios cães vinham lamber-lhe as 
chagas. [22] E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de 
Abraão; e morreu também o rico e foi sepultado. [23] E, no Hades, ergueu os olhos, estando 
em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. [24] E, clamando, disse: Abraão, 
meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu 
dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. [25] Disse, porém, 
Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente 
males; e, agora, este é consolado, e tu, atormentado. [26] E, além disso, está posto um grande 
abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, 
nem tampouco os de lá, passar para cá. [27] E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes 
à casa de meu pai, [28] pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que 
não venham também para este lugar de tormento. [29] Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés 
e os Profetas; ouçam-nos. [30] E disse ele: Não, Abraão, meu pai; mas, se algum dos mortos 
fosse ter com eles, arrepender-se-iam. [31] Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e 
aos Profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.” 

5. Leia Lucas 16:30. O que devem fazer estes irmãos, a fim de evitar este lugar de tormento 
(inferno)?
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6. Leia Atos 26:18. Embora não está  especificamente escrito, este versículo está a falar 
sobre o arrependimento. O que acontecerá com aqueles que se arrependem?

ATOS 26:18 – “para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de 
Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados 
pela fé em mim.”

7. Leia Atos 26:20. Na última parte deste versículo, fala de três coisas que os gentios devem 
fazer. Quais são essas três coisas?

ATOS 26:20 – “Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, 
e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, 
fazendo obras dignas de arrependimento.”

8. Leia Mateus 7:21-23. O que Jesus disse que essas pessoas praticaram ao em vez de 
fazerem a vontade de Deus?

MATEUS 7:21-23 – “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. [22] Muitos me dirão 
naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não 
expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? [23] E, então, lhes 
direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.”

9. O que te mostra isso sobre a importância do verdadeiro arrependimento?

10. Leia Isaías 55:7. O que deve fazer o ímpio?

ISAÍAS 55:7 – “Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos 
e se converta ao SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque 
grandioso é em perdoar.”

11. Quais são as duas coisas que os injustos devem fazer?

12. O que Deus fará as pessoa que fazem tais coisas ditas acima?
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RESPOSTAS

1. Defina Arrependimento?
• É uma «reviravolta» para um novo compromisso.
• É uma mudança de mentalidade.
• A mudança de coração que resulta em voltar para Deus, a deixar a velha natureza 

e seguir os caminhos de Deus.
• Uma mudança de direção, e não a perfeição.
• É tomar uma decisão de mudar o sentido total da própria vida.
• Mudar as formas antigas e totalmente comprometer-se a Deus e Seus caminhos.
• Virar-se para Deus através de Jesus Cristo.

2. Leia Lucas 13:1-5. O que é que uma pessoa pode fazer para não morrer?
Arrepender-se.

3. Leia 2 Pedro 3:9. Qual é o desejo de Deus para todas as pessoas?
Que todos se arrependam.

4. Leia Lucas 16:19-31. Em Lucas 16:28, porque é que o homem rico quer que alguém 
voltasse dos mortos e falasse com seus irmãos?
Para que eles evitassem chegar a esse lugar de tormento.

5. Leia Lucas 16:30. O que devem fazer estes irmãos, a fim de evitar este lugar de tormento?
Têm de se arrepender.

6. Leia Atos 26:18. Embora não está  especificamente escrito, este versículo está a falar 
sobre o arrependimento. O que acontecerá com aqueles que se arrependem?
• Os seus olhos se abrirão.
• Se converterão das trevas à luz.
• Voltarão do poder de Satanás para Deus.
• Receberão o perdão dos pecados.
• Receberão herança.

7. Leia Atos 26:20. Na última parte deste versículo, fala de três coisas que os gentios devem 
fazer. Quais são essas três coisas?
• Arrepender-se.
• Voltar-se para Deus.
• Mostrar seu arrependimento pelas suas acções.

8. Leia Mateus 7:21-23. O que Jesus disse que essas pessoas praticam em vez de fazerem a 
vontade de Deus?
Iniquidade e ilegalidade.
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9. O que te mostra isso sobre a importância do verdadeiro arrependimento?
Salvação vem do coração e não simplesmente palavras da boca.

10. Leia Isaías 55:7. O que deve fazer o ímpio?
Abandonar seus caminhos.

11. Quais são as duas coisas que os injustos devem fazer?
Abandonar seus pensamentos e voltar-se para Deus.

12. O que Deus fará as pessoa que fazem tais coisas ditas acima?
Terá misericórdia e perdoará abundantemente.

13. Leia Lucas 15:7. Qual é a reação do céu para um pecador que se arrepende?
Há alegria no Céu.

14. Leia Atos 3:19. Se você se arrepender e se  converter, o que acontecerá com os seus 
pecados?
Meus pecados serão apagados.
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COMPROMISSO
Por Don Krow

 Lucas 14:25-26 - Ora, ia com ele uma grande multidão; e, voltando-se, disse-lhe:  
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs,  
e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.

 “Ora, ia com ele uma grande multidão; e, voltando-se, disse-lhe:” (Lucas 14:25). Neste 
altura do ministério de Jesus, havia uma multidão de pessoas que sempre seguiam Jesus. 
Emboa na linguagem em que foi escrita este versículo, isto não é explicitamente expresso, 
mas no linguagem original, no Grego, isso implica que grandes multidões começaram a 
seguir repetida e continuamente a Jesus. Talvez o seguiam por causa de seus milagres ou 
porque Ele os alimentava, não sabemos o motivo exato, mas grandes multidões estavam a 
segui-Lo. Foi neste momento que Jesus virou-se e disse deliberadamente algo que parece ter 
causado com que muitas pessoas deixassem de segui-Lo.

 “Se alguém vier a Mim [isso significa querer ir comigo, querer me acompanhar, querer 
me seguir, este é o requisito] e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos,  
e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo” (Lucas 14:26, meus 
comentários entre parênteses). Enquanto olhava para esta escritura, eu pensei, Senhor, 
você não pode dizer isso. O que significa a palavra “aborrecer”? Provavelmente significa 
amar menos ou algo assim. Quando comecei a estudar, no entanto, descobri que a palavra 
literalmente significa “odiar”.

 Jesus usou a palavra mais forte possível para enfatizar um ponto. Ele disse que a 
menos que você odeie seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, até mesmo a sua própria vida, 
não pode ser Seu discípulo. Quero perguntar-lhe uma coisa: Qual é a relação mais próxima 
que você alguma vez terá nesta terra? É a sua mãe e seu pai ou o seu cônjuge e filhos.  
O que acontece se sua esposa se volta contra você e se divorcia de você, ou sua mãe e seu pai 
morrem? Quem ficará próximo de você, então? Seus irmãos e suas irmãs. Jesus disse que, 
a menos que você os odeie, você não pode ser Seu discípulo. Mas o que Ele estará a dizer?

 Jesus falava sobre os relacionamentos mais próximos que você vai ter. Ele está pedindo 
um compromisso de você, um compromisso no qual Ele é o número 1, onde Ele é o primeiro. 
Ele quer ser o número Um em sua vida. Por isso Ele compara Sua relação com você com 
os relacionamentos mais próximos que você tem na terra. “Ódio” é uma metáfora, uma 
palavra de comparação, e Jesus está dizendo: “A minha relação com você é tão importante 
que eu quero que seja acima de todas as coisas na terra”. Há uma pessoa que você ama mais 
do que a sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, ou suas irmãs e irmãos. Sabe quem é?  
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Não é Deus ... é você! Você ama a si mesmo mais do que você ama seus relacionamentos 
mais íntimos. Vou explicar-lhe.

 Porquê você acha que casamentos acabam? Porque é que as pessoas se divorciam? 
Porque elas se amam mais do que amam seu cônjuge. “Você não está fazendo isso como eu 
quero que faça, então eu vou me livrar de você”.

 Jesus disse que existe uma relação na qual Ele quer ser o número Um acima de tudo 
– é a sua própria vida egoísta. Este é o verdadeiro discipulado. Ele não está falando de um 
discipulado sem custo. Ele está nos pedindo para segui-Lo. Ele está pedindo para ser o 
número Um em nossas vidas. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Lucas 9:57-62. O que essa passagem ensina sobre o nível de compromisso para 
seguir a Cristo?

LUCAS 9:57-62 – “E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, 
seguir-te-ei para onde quer que fores. [58] E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as 
aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. [59] E disse 
a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu 
pai. [60] Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém 
tu, vai e anuncia o Reino de Deus. [61] Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, 
mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. [62] E Jesus lhe disse: 
Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus.”

2. Leia Lucas 8:13-14. Porque é que algumas pessoas parecem cair fora, ou afastar-se 
da fé Cristã?

LUCAS 8:13-14 – “e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, 
a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas crêem por algum tempo e, 
no tempo da tentação, se desviam; [14] e a que caiu entre espinhos, esses são os que 
ouviram, e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da 
vida, e não dão fruto com perfeição.”

3. Leia Ezequiel 16:8. Deus usa a ilustração do casamento para descrever um 
relacionamento com o Seu povo. A quem pertencemos neste relacionamento?

EZEQUIEL 16:8 – “E, passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de 
amores; e estendi sobre ti a ourela do meu manto e cobri a tua nudez; e dei-te juramento 
e entrei em concerto contigo, diz o Senhor JEOVÁ, e tu ficaste sendo minha.”

4. Leia 1 Coríntios 6:19. A quem você pertence?

1 CORÍNTIOS 6:19 – “Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito 
Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?

5. Leia 1 Coríntios 6:20. A quem pertence o seu corpo e seu espírito?

1 CORÍNTIOS 6:20 – “Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a 
Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.”

6. Leia Tiago 4:4. Você pode cometer adultério espiritual contra Deus?
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TIAGO 4:4 – “Adúlteros e Adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é 
inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.” (KJV)

7. O que constituiria adultério espiritual aos olhos de Deus? Veja Romanos 1:25.

ROMANOS 1:25 – “pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram 
mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém!” 

8. Leia João 2:23-25. O que podemos aprender sobre o compromisso e sobre a fé nesses 
versículos?

JOÃO 2:23-25 – “E, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo 
os sinais que fazia, creram no seu nome. [24] Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque 
a todos conhecia [25] e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem 
sabia o que havia no homem.”

9. Leia Lucas 14:28-30. Você já calculou o preço para seguir a Jesus? Você quer segui-Lo? 

LUCAS 14:28-30 – “Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro 
a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? [29] Para que não aconteça 
que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem 
comecem a escarnecer dele, [30] dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar.”
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RESPOSTAS

1. Leia Lucas 9:57-62. O que essa passagem ensina sobre o nível de compromisso para 
seguir a Cristo?
Rendição absoluta.

2. Leia Lucas 8:13-14. Porque é que algumas pessoas parecem cair fora, ou afastar-se da fé 
Cristã?
Eles nunca tiveram sua raízes na Palavra de Deus. Os cuidados, riquezas e deleites 
da vida os levaram embora.

3. Leia Ezequiel 16:08. Deus usa a ilustração do casamento para descrever um 
relacionamento com o Seu povo. A quem pertencemos neste relacionamento?
A Deus.

4. Leia 1 Coríntios 6:19. A quem você pertence?
Deus.

5. Leia 1 Coríntios 6:20. A quem pertence o seu corpo e seu espírito?
Deus.

6. Leia Tiago 4:4. Você pode cometer adultério espiritual contra Deus?
Sim.

7. O que constituiria adultério espiritual aos olhos de Deus?
Um coração que se apartou Dele para ídolos (coisas que você pôs como mais 
importante do que Deus em sua vida). Veja Romanos 1:25.

8. Leia João 2:23-25. O que podemos aprender sobre o compromisso e fé nesses versículos?
Que Jesus quer todo o nosso coração (um compromisso total).

9. Leia Lucas 14:28-30. Você já calculou o preço para seguir a Jesus?
Você quer segui-Lo?
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BATISMO NAS ÁGUAS
Por Don Krow

 Pergunta: “Eu preciso saber se você tem que ser batizado para ir para o céu. Eu amo 
a Deus e fui batizado quando eu tinha sete anos de idade. Estou agora com 18 anos de 
idade, e alguém de uma igreja não-denominacional me disse que ninguém pode ser salvo 
e batizado em uma idade tão jovem. Eles também disseram que você tem que ser batizado 
para ir para o céu, mas a minha família, que frequenta a igreja Batista, disse que você não 
precisa ser batizado para ir para o céu. Eu só quero ir para o céu. Vivo para Deus em todos 
os sentidos que eu posso, mas eu preciso saber se devo ser batizado de novo, agora que eu 
estou supostamente em uma idade mais apropriada para ser batizado. Por favor me ajude o 
mais rápido possível. Obrigado e Deus abençoe”.

 Resposta: A Salvação e o perdão dos pecados veem livremente como um presente por 
meio da fé em Jesus Cristo. Atos 10:43 diz: “A este dão testemunho todos os profetas, de que 
todos os que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome”. A salvação vem 
por meio da fé; isto é, na confiança e dependência em Jesus e Seu sangue derramado para 
dar-nos o direito de estar diante de Deus. Em Atos 10:44-48, o Espírito Santo foi dado aos 
crentes (confirmando a sua salvação) antes de serem batizados.

 Mesmo sendo isso verdade, em outros momentos, parece que o perdão dos pecados 
aconteceu no momento do batismo (Atos 2:38). Isso ocorre porque o batismo é uma 
expressão, ou ato, de fé que foi realizada no momento em que uma pessoa se voltou para 
Jesus em arrependimento e fé (Marcos 16:16 diz: “Quem crer e for batizado será salvo; mas 
quem não crer será condenado”). Foi também uma maneira de invocar o Senhor para uma 
consciência limpa (Atos 22:16 e 1 Pedro 3:21).

 Se você realmente de coração se voltou para Jesus, com a idade de sete anos e foi 
batizado, Deus aceita a sua fé infantil. Batismo tem exigências. Um dos requisitos é o 
arrependimento. Será que você teve uma mudança de coração e uma mudança na mente, 
que resultou na passagem do pecado para Jesus e o Seu perdão (Atos 2:38, 20:21 e 17:30)? 
Você tem fé em Jesus como seu Senhor e Salvador (Marcos 16:16, João 3:16 e Rom. 10:9-10)? 
Se não, então volte-se para Jesus agora,  arrependa-se de seus pecados, volte-se para a Sua 
graça para receber o Seu perdão e sele a decisão de segui-Lo por meio do batismo nas águas.

 O batismo é um ato que expressa a fé de um indivíduo em Jesus. Sem essa fé, o ato 
não significa nada. Pessoas que se voltaram para Jesus como Senhor e Salvador estavam 
dispostos a expressar essa fé e abertamente confessar Jesus dessa maneira pública. As 
pessoas que dizem “não” as ordens de Jesus de certa forma mostram uma fé morta. A fé é 
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morta quando as pessoas não estão dispostas a expressá-la (Tiago 2:18-19). Somente a fé 
salva, mas a fé salvadora nunca está sozinha. Ela está sempre disposta a se expressar. 

 O batismo é uma maneira de expressar essa fé. Batismo não é o que salva; é Jesus. 
A água não lava os pecados; é o sangue de Jesus. Mas a fé aplica Seu sangue sobre você, 
e, por vezes, essa fé é expressa no momento em que uma pessoa é batizada (Atos 22:16).  
A pergunta é, você já se arrependeu? Você acredita nele (Jesus)? Se assim for, do que você 
espera? – Se levante e seja batizado! 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Qual é a pergunta que o jovem está a fazer?

2. De acordo com Atos 10:43, como a salvação vem a nós?

ATOS 10:43 – “A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crêem 
receberão o perdão dos pecados pelo seu nome.”

3. Batismo é uma expressão de fé que geralmente ocorre no momento da salvação. Como é 
que Atos 2:38 expressa esta verdade?

ATOS 2:38 – “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome 
de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.”

4. Como é que Marcos 16:16 expressa esta verdade?

MARCOS 16:16 – “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.”

5. Batismo é uma maneira de invocar o Senhor. Como é que Atos 22:16 expressa esta 
verdade?

ATOS 22:16 – “E, agora, por que te deténs? Levanta-te, e batiza-te, e lava os teus pecados, 
invocando o nome do Senhor.”

6. Batismo é uma maneira de invocar o Senhor para a uma consciência limpa. Será que 1 
Pedro 3:21 confirma esta verdade?

1 PEDRO 3:21 – “que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não 
do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para 
com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.”

7. Qual é o requisito para o Batismo, de acordo com Atos 2:38?

8. Qual é o requisito para o Batismo, de acordo com Marcos 16:16?

9. Um bebê pode se arrepender?

10. Um bebê pode acreditar?

11. Leia Atos 10:43-48. Qual é o próximo passo, após a fé em Cristo, que um crente deve 
tomar?
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ATOS 10:43-48 – “A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele 
crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. [44] E, dizendo Pedro ainda estas 
palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. [45] E os fiéis que eram 
da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom 
do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. [46] Porque os ouviam falar em 
línguas e magnificar a Deus. [47] Respondeu, então, Pedro: Pode alguém, porventura, recusar 
a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito 
Santo? [48] E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que 
ficasse com eles por alguns dias.” 
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RESPOSTAS

1. Qual é a pergunta que o jovem está a fazer?
Se ele precisa de ser baptizado para ir para o céu.

2. De acordo com Atos 10:43, como a salvação vem a nós?
Livremente, como um presente por meio da fé em Jesus Cristo.

3. Batismo é uma expressão de fé que geralmente ocorre no momento da salvação. Como 
é que Atos 2:38 expressa esta verdade?
Pedro disse para “se arrependerem e serem batizados”.

4. Como é que Marcos 16:16 expressa esta verdade?
Jesus disse: “Quem crer e for batizado será salvo”, o que implica que pode acontecer 
ao mesmo tempo.

5. Batismo é uma maneira de invocar o Senhor. Como é que Atos 22:16 expressa esta 
verdade?
Esta escritura diz que, quando uma pessoa invocar o nome do Senhor, seus pecados 
serão lavados. Parece que invocar o nome do Senhor pode ser vocal (Lucas 18:13) ou 
através do acto de batpismo, como parece ser nesta escritura.

6. Batismo é uma maneira de invocar o Senhor para a uma consciência limpa. Será que 1 
Pedro 3:21 confirma esta verdade?
Sim.

7. Qual é o requisito para o Batismo, de acordo com Atos 2:38?
Arrependimento.

8. Qual é o requisito para o Batismo, de acordo com Marcos 16:16?
A pessoa tem de acreditar.

9. Um bebê pode se arrepender?
Não.

10. Um bebê pode acreditar?
Não.

11. Leia Atos 10:43-48. Qual é o próximo passo, após a fé em Cristo, que um crente deve 
tomar?
Batismo nas Águas.
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IDENTIDADE EM CRISTO – 1ª Parte
Por Andrew Wommack

 2 Coríntios 5:17 diz: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”. A frase “em Cristo” é uma terminologia que é 
usada mais de 300 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo a um relacionamento 
vital de união com Deus. Uma vez que isso acontece, você se torna uma nova criatura. Na 
verdade, algumas traduções dizem “uma nova criação”.

 Isto leva a um ponto crítico que eu acredito ser imprescindível para compreender a 
sua nova identidade em Cristo: Isso não teve lugar no domínio físico. Isso não se refere ao 
seu corpo físico, dizendo que ele muda completamente, que sua aparência muda. Se uma 
pessoa era gorda antes de ser salva, ela continua gorda depois, a menos que faça uma dieta. 
Isso também não está se referindo a sua parte mental ou emocional – que a maioria das 
pessoas considera ser o seu verdadeiro “EU”. Se você não era muito inteligente antes de ser 
salvo, você não vai ser muito inteligente depois de estar salvo, mas você ainda terá muitas 
das mesmas memórias e pensamentos.

 Há uma terceira parte, e de acordo com esta escritura, pelo processo de eliminação, 
deve ser a parte em nós que mudou – o nosso homem espíritual. Uma escritura que 
comprova isso é 1 Tessalonicenses 5:23, onde Paulo está orando para os Tessalonicenses:  
“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo 
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo”. Essa 
passagem mostra que temos um espírito, alma e corpo. A parte do corpo é muito óbvia. É a 
parte que é vista, a nossa pessoa externa. Todos nós reconhecemos que há uma outra parte 
além desta – a nossa parte mental, emocional – que as Escrituras chamam de alma. Sabemos 
que mesmo que uma pessoa não lhe toque fisicamente, podem tocar-lhe com suas palavras, 
seja de forma positiva ou negativa. A maioria das pessoas estão em sintonia com as partes 
física e a alma, mas de acordo com as Escrituras, existe uma outra parte, que é o espírito.

 O espírito é a parte em nós que mudou e é nova depois da salvação. É realmente a 
parte que dá vida. Tiago 2:26 diz: “Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, 
assim também a fé sem obras é morta”. Isso mostra que é o espírito que realmente dá vida 
ao nosso corpo físico. É daí que vem a nossa vida. Em Gênesis 2 quando Deus criou Adão 
e Eva, o corpo de Adão estava completo, mas depois Deus soprou nele o fôlego de vida. 
Esta palavra “fôlego”, no Hebraico do Velho Testamento, era a mesma palavra que usamos 
como respirar, e é traduzida em outros lugares como “espírito”. Deus criou o corpo físico e 
a alma de Adão, mas depois Ele soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou um ser vivente. 
O espírito é a parte em nós que dá a vida.
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 Antes da salvação, antes da pessoa fazer entrega total de sua vida para que o Senhor 
entre nela, o espírito dentro dela estava morto. Efésios 2:1 diz: “E vos vivificou, estando 
vós mortos em ofensas e pecados”. Sabemos que estávamos vivos antes de nascermos de 
novo, mas a palavra “mortos” se refere espiritualmente. Morte na Bíblia não significa deixar 
de existir, como algumas pessoas hoje assim pensam. Literalmente, significa “separação”. 
Quando uma pessoa morre fisicamente, ela não deixa de existir. A Bíblia nos ensina que 
ela vai imediatamente para a presença de Deus ou para a presença do inferno. A alma e o 
espírito continuam a viver, mas há uma separação do corpo físico, que morre e se decompõe.

 Quando Gênesis 2:17 diz: “... porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás”, 
isso não significa que eles iriam morrer fisicamente, mas espiritualmente, que se tornariam 
separados de Deus. O espírito, a parte que Deus sopra em nós, o que realmente dá vida  
e motivação, tornou-se separado da vida sobrenatural de Deus ... Sua vida santa e completa 
... o que a Bíblia chama de vida ‘zoe’ ou “a vida em um sentido absoluto ou abundante”.  
O homem então começou a degenerar. Ele ainda funcionava, mas ele estava funcionando 
de forma independente, separado de Deus. Isso é o que realmente causa todos os problemas 
em nossas vidas...todo o nosso estresse emocional.

 Quando uma pessoa aceita o Senhor, ela recebe um novo espírito e é nascida de 
novo, que é a terminologia usada por Jesus em João 3:3. Do mesmo modo o homem nasce 
fisicamente com um espírito, alma, e corpo, quando ele nasce de novo, ele recebe o Espírito 
de Cristo. Gálatas 4:6 diz: “E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito 
de seu Filho, que clama: Aba, Pai”. Deus literalmente coloca o Seu Espírito dentro de nós,  
e agora temos uma nova qualidade de vida, uma nova identidade, e somos pessoas totalmente 
novas em nossos espíritos.

 O resto da vida Cristã consiste em aprender na alma e domínio mental o que já 
aconteceu em seu espírito. A verdade é que, um terço da sua salvação está concluída quando 
você recebe Jesus Cristo como seu Senhor. Seu espírito se torna completamente mudado.  
É exatamente o mesmo espírito que você terá para toda a eternidade. Ele já tem amor, alegria, 
paz, e está cheio da presença de Deus. Não há falta nem insuficiencia no seu espírito, mas 
você tem de entender que, estudar a Palavra de Deus é vital para a vida Cristã. Você é uma 
pessoa totalmente nova, mas até que você obtenha conhecimento, você não vai mudar.  
A vitória na vida Cristã vem quando você é capaz de olhar para a Palavra, que é Espírito e 
vida, ver quem você é, ver o que Deus fez e começar a acreditar. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, o que ele é?

2 CORÍNTIOS 5:17 – “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas 
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.”

2. Leia 2 Coríntios 5:17. O que aconteceu com as coisas velhas?

3. Leia 2 Coríntios 5:17. O que se fez novo?

4. Leia Efésios 2:1. Qual era a sua condição antes de você nascer de novo, ou ser vivificado?

EFÉSIOS 2:1-5 – “E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, [2] em que, 
noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades 
do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência; [3] entre os quais todos nós 
também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos 
pensamentos; e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. [4] Mas Deus, que 
é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, [5] estando nós ainda 
mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos).”

5. Leia Efésios 2:2. Quando era incredulo, como você andava ou vivia? 

6. Leia Efésios 2:3-5. Deus é riquissimo em quê?

7. Leia Efésios 2:4. Porquê Deus é tão misericordioso?

8. Leia Efésios 2:5. O que Deus fez por nós, sendo nós ainda mortos em ofensas e pecados?

9. Leia Efésios 2:5. Como é que Deus nos salvou?

10. Leia 1 Coríntios 6:9-10. Você pode se identificar com alguma das descrições nesta lista?

1 CORÍNTIOS 6:9-11 – “Não sabeis que os injustos não hão de herdar o Reino de Deus? 
[10] Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, 
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, 
nem os roubadores herdarão o Reino de Deus. [11] E é o que alguns têm sido, mas haveis 
sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor 
Jesus e pelo Espírito do nosso Deus.”

11. Leia 1 Coríntios 6:11. A expressão “mas haveis” fala do passado, presente ou condição 
futura?
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12. Leia 1 Coríntios 6:11. Quais foram as três coisas que lhe aconteceram quando você se 
tornou “nascido de novo”?

13. Leia 1 Coríntios 6:11. E essas são condições do passado, presente ou futuro?

14. Leia 1 Coríntios 6:17. “O que se ajunta com o Senhor é ...? com Ele”. 

1 CORÍNTIOS 6:17 – “Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.”
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RESPOSTAS
1. Leia 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, o que ele é?

Uma nova criatura.

2. Leia 2 Coríntios 5:17. O que aconteceu com as coisas velhas?
Já passaram.

3. Leia 2 Coríntios 5:17. O que se fez novo?
Tudo.

4. Leia Efésios 2:1. Qual era a sua condição antes de você nascer de novo, ou ser vivificado?
Estava morto em ofensas e pecados.

5. Leia Efésios 2:2. Quando era incredulo, como você andava ou vivia?
Andava, segundo o curso deste mundo, obedecendo ao diabo (o príncipe das 
potestades do ar) e vivia no espírito da desobediência.

6. Leia Efésios 2:3-5. Deus é riquissimo em quê?
Misericórdia.

7. Leia Efésios 2:4. Porquê Deus é tão misericordioso?
Por causa de Seu grandioso amor por nós.

8. Leia Efésios 2:5. O que Deus fez por nós, sendo nós ainda mortos em ofensas e pecados?
Nos vivificou juntamente com Cristo.

9. Leia Efésios 2:5. Como é que Deus nos salvou?
Pela Sua graça.

10. Leia 1 Coríntios 6:9-10. Você pode se identificar com alguma das descrições nesta lista?
Sim.

11. Leia 1 Coríntios 6:11. A expressão “mas haveis” fala do passado, presente ou condição futura?
Passado.

12. Leia 1 Coríntios 6:11. Quais foram as três coisas que lhe aconteceram quando você se 
tornou “nascido de novo”?
Fui lavado, fui santificado, fui justificado (feito justo) diante de Deus.

13. Leia 1 Coríntios 6:11. E essas são condições do passado, presente ou futuro?
Presente.

14. Leia 1 Coríntios 6:17. “O que se ajunta com o Senhor é  ...? com Ele”.
Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele.
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IDENTIDADE EM CRISTO – 2ª Parte
Por Andrew Wommack

 Na nossa última lição, falamos do que significa nascer de novo, que em nossos 
espíritos, nossos corações foram mudados. Usamos 2 Coríntios 5:17, que diz: “Assim que, se 
alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”. 
Começamos por ver que, quando nascemos de novo, uma transformação completa tomou 
lugar em nossos espíritos, e a única maneira de saber o que aconteceu em nossos espíritos 
é através da Palavra de Deus. Nós não podemos saber o que aconteceu em nossos espíritos 
por meio de coisas externas, e não podemos perceber através das nossas emoções, porque 
nossas emoções estão no domínio da alma. Mas na parte do nosso espírito, ocorreu uma 
transformação total.

 Deixe-me usar algumas passagens que demonstram o que acontece quando uma 
pessoa recebe Jesus em sua vida. Efésios 4:24 diz: “e vos revistais do novo homem, que, 
segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.” Quando uma pessoa nasce de 
novo, o seu espírito se torna justo e verdadeiramente santo. Na verdade, a Bíblia fala de dois 
tipos de justiça.

 Existe a justiça que você produz por meio de suas próprias ações, e você deve manter 
esse tipo de justiça com relação a outras pessoas. Se você não vive corretamente e não faz 
o que é certo, o seu patrão pode demiti-lo ou o seu cônjuge pode divorciar-se de si; então 
você precisa ter a sua própria justiça. Deus, porém, não aceita você com base na sua justiça 
externa. Deus literalmente lhe deu a Sua própria justiça.

 Em 2 Coríntios 5:21 diz que Deus Pai fez o Filho se tornar pecado por nós para que 
pudéssemos ser feitos justiça de Deus Nele. Portanto, existe uma justiça que vai muito além 
da nossa justiça externa e é baseada no que Deus fez por nós. Nós recebemos literalmente a 
justiça de Deus pela fé em Cristo. Nós fomos criados em justiça e verdadeira santidade. Nós 
não estamos a crescer nesta justiça; nós já somos justos. Uma definição simples é que nós já 
somos justos diante de Deus.

 Deus está satisfeito connosco com base em Cristo, não em qualquer outra coisa. 
A mudança ocorreu em nossos espíritos. Nós já somos criados em justiça e verdadeira 
santidade e somos criaturas totalmente novas. Efésios 2:10 diz: “Porque somos feitura sua, 
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos 
nelas.” Em nosso espírito, somos perfeitos e completos. Não há pecado ou imperfeição. 
Efésios 1:13 diz: “tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa;”
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 Alguns de vocês podem pensar, Bem, quando eu acreditei pela primeira vez no Senhor, 
eu acreditei que fui totalmente perdoado e limpo, e estava tudo bem. Mas desde aquele 
momento, eu tenho pecado, e voltei a falhar com Deus. Se você falhou, você falhou em suas 
ações e na sua parte mental e emocional, mas seu espírito não pecou. Seu espírito foi selado 
(preservado) tal como quando uma mulher preserva frutas numa jarra selada a vaccuo, 
mantendo todas as impurezas fora dela. Deus lhe selou, por isso quando você nasceu de 
novo, você recebeu um novo espírito, e o pecado não penetra no seu espírito. Você tem uma 
nova identidade. Para você ter um relacionamento com Deus, você tem que ter comunhão 
com Ele e adora-Lo com base em quem você é em seu espírito e não na sua carne.

 Esta é realmente a grande transformação na vida Cristã, de que uma pessoa tem que 
mudar a sua identidade. Você tem de se relacionar com Deus baseando-se não no que você 
faz no mundo físico, nem no que você pensa na sua mente, mas no que você é no espírito 
com base no que Ele fez por você. Isso é um trabalho consumado, algo que não varia (que 
não muda para frente e para traz). Você foi criado em justiça e verdadeira santidade. Este é 
o seu ser espírital, e para termos comunhão com Deus, você tem que adora-Lo em espírito 
e em verdade. Você tem que permanecer nessa identidade de quem você é em Cristo. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 

1. Leia 1 Coríntios 6:17. A única maneira que podemos saber que a transformação total 
ocorreu em nosso espírito é através da Palavra de Deus. O que diz este versículo que 
aconteceu conosco?

1 CORÍNTIOS 6:17 – “Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.”

2. Leia Efésios 3:17. Onde é que Cristo habita agora? 

EFÉSIOS 3:17 – “para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração; a fim de, estando arraigados 
e fundados em amor.”

3. Leia Efésios 3:17. Como isso acontece?

4. Leia 1 João 5:12. Quem devemos possuir para ter a salvação?

1 JOÃO 5:12 – “Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.”

5. Leia Colossenses 1:26-27. Qual é o mistério que estava oculto durante séculos e gerações, 
mas que nos é agora dado a conhecer?

COLOSSENSES 1:26-27 – “o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas 
as gerações e que, agora, foi manifesto aos seus santos; [27] aos quais Deus quis fazer conhecer 
quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança 
da glória;”

6. Leia Efésios 4:23-24. O que é que foi criado em justiça e verdadeira santidade?

EFÉSIOS 4:23-24 – “e vos renoveis no espírito do vosso sentido, [24] e vos revistais do novo 
homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.” 

7. Leia 2 Coríntios 5:21. A quem pertence a justiça que possuímos?

2 CORÍNTIOS 5:21 – “Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, 
fôssemos feitos justiça de Deu.”

8. Leia Efésios 1:4. Qual é a posição do crente diante de Deus? 

EFÉSIOS 1:4 – “como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos 
santos e irrepreensíveis diante dele em caridade”

9. Leia Efésios 1:6. Como fomos aceitos?

EFÉSIOS 1:6 – “para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no Amado” 
8. Leia Efésios 1:4. Qual é a posição do crente diante de Deus?
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RESPOSTAS

1. Leia 1 Coríntios 6:17. A única maneira que podemos saber que a transformação total 
ocorreu em nossos espíritos é pela Palavra de Deus. O que diz este versículo que 
aconteceu conosco?
Nossos espíritos se ajuntaram ao Senhor.

2. Leia Efésios 3:17. Onde é que Cristo agora habita?
Em nossos corações.

3. Leia Efésios 3:17. Como isso acontece?
Pela fé.

4. Leia 1 João 5:12. Quem devemos possuir para ter a salvação?
O Filho (Jesus Cristo).

5. Leia Colossenses 1:26-27. Qual é o mistério que estava oculto dos séculos e gerações, 
mas que é agora dado a conhecer?
Cristo em nós, a esperança da glória.

6. Leia Efésios 4:23-24. O que é que foi criado em verdadeira justiça e santidade?
Nosso novo homem (o nosso espírito nascido de novo).

7. Leia 2 Coríntios 5:21. A quem pertence a justiça que possuímos?
A justiça de Deus em Cristo.

8. Leia Efésios 1:4. Qual é a posição do crente diante de Deus?
Santos e irrepreensíveis.

9. Leia Efésios 1:6. Como fomos aceitos?
No Amado (Jesus Cristo).
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O QUE ACONTECE QUANDO O CRISTÃO PECA
Por Don Krow

 Hoje iremos abordar o tema “O que acontece quando um cristão peca?” A Bíblia nos 
diz em 1 João 1:8-9: “Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não 
há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda injustiça.” Como cristãos, eventualmente iremos tropeçar e 
pecar. O que nos torna diferente do que éramos antes da conversão é que agora temos uma 
nova natureza. Pecar nos entristece. Nós não queremos pecar; queremos viver uma vida 
justa. Mas o que acontece quando pecamos? Será que precisamos ser salvos de novo? Será 
isso o que a Bíblia ensina? Se for o caso, não temos segurança, e em certo sentido, estamos 
piores do que o mundo. Pelo menos o mundo não é atormentado por uma consciência 
de pecado. Como crentes, o pecado não deve ser o nosso foco de atenção. Hebreus 10:2 
afirma que através do sacrifício de Jesus, o crente não deve ter mais consciência de pecado. 
Em outras palavras, o pecado não deve ser o foco das nossas vidas. Deus deve ser o nosso 
foco.

 Romanos 4:2 diz: “Porque, se Abraão foi justificado [declarado Justo] pelas obras, 
tem de que se gloriar, mas não diante de Deus.” (meus comentários entre parênteses). Se a 
salvação fosse baseada em nosso mérito, nas coisas que fazemos, então poderíamos nos 
gabar. Poderíamos dizer: “Ei, Senhor, eu realmente aprecio o que você fez na cruz, mas 
lembre-se das coisas que eu fiz!” Então por toda a eternidade, nós daríamos um tapinha 
nas costas de Jesus e a nós mesmos pelas coisas que fizemos. Não! Deus planejou a salvação 
de tal forma que não haverá ostentação ou glória da parte do homem. A única glória 
e ostentação será no Senhor Jesus Cristo (Romanos 3:27). O presente da vida eterna é 
realmente um presente, e não pode ser conquistado (Romanos 6:23).

 Romanos 4:2 diz que se Abraão fosse justificado por suas próprias ações, ele teria 
algum motivo para se vangloriar, mas não foi isso que aconteceu. Como é que a Escritura 
diz que o homem é salvo? Pelo seu próprio desempenho? Por suas próprias obras? Pelas 
coisas que ele faz? Como foi Abraão considerado justo, ou declarado justo? Foi através das 
coisas que ele fez ou deixou de fazer, ou foi porque ele simplesmente acreditou, confiou, e 
contou com Deus através da fé? A Bíblia diz em Romanos 4:3, “... Creu Abraão em Deus, e 
isso lhe foi imputado como justiça.”

 O que é que me mantém em posição e me impede de perecer, embora existam 
momentos em que eu falho e peco? É que Jesus levou todos os meus pecados na cruz, e 
através da fé Nele (e não pelas minhas próprias obras), sou justificado (feito justo diante 
de Deus).
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 Romanos 4:6 diz: “Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem 
Deus imputa a justiça sem as obras.” Davi do Velho Testamento está a dizer que haverá um 
dia através de uma nova aliança que Deus imputará justiça, e posição permanente, sem 
que o homem trabalhe para tal. Então ele disse no versículo 7: “Bem-aventurados aqueles 
cujas iniqüidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos;” Este é o argumento decisivo:  
“Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado” (Romanos 4:8). 
A Palavra não diz que Ele não pode, por vezes Ele o fará e por vezes, Ele não fará. Ela 
diz: “Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.” No Grego isso 
é chamado de uma negativa enfática. Isso significa que Ele nunca, jamais irá colocar o 
pecado na nossa conta. Esta é a boa notícia da Nova Aliança. Hebreus 10:16 diz: “Porei as 
minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos”, e parte desse acordo é 
que Deus diz o que está no versículo 17: “acrescenta: E jamais me lembrarei de seus pecados 
e de suas iniqüidades.”

 O que te mantém nesta posição, em justiça e em posição permanente diante de Deus, 
mesmo quando você peca e não tem tempo para confessá-lo? É a sua fé em Jesus Cristo. 
Seu nome é Jesus e Ele salva as pessoas dos seus pecados (Mateus 1:21).
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Romanos 4:5. Deus justifica (torna justos) os que são ...?

ROMANOS 4:5-6 – “Mas, àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, 
a sua fé lhe é imputada como justiça. [6] Assim também Davi declara bem-aventurado o 
homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo:”

2. Leia Romanos 4:2-3. Deus colocou algo na conta de Abraão (quando ele acreditou) que 
ele não tinha antes. O que foi?

ROMANOS 4:2-3 – “Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, 
mas não diante de Deus. [3] Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi 
imputado como justiça.”

3. Leia Romanos 4:22-24. Se acreditarmos como Abraão acreditou, o que irá Deus colocar 
na nossa conta?

ROMANOS 4:22-24 – “Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. [23] Ora, não só 
por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, [24] mas também por nós, a quem será 
tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor.”

4. Leia Romanos 4:6. Deus coloca a justiça (ou retidão) na conta de uma pessoa:

A. De acordo com as suas obras.
B. À parte de suas obras.
C. De acordo com o bondade da pessoa.

5. Leia Hebreus 10:14. Por quanto tempo ficam os crentes aperfeiçoados diante de Deus?

HEBREUS 10:14 – “Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são 
santificados.”

6. Leia Romanos 5:17. A justiça é recebida:

A. Por mérito.
B. Como um dom.
C. Pelas obras.

ROMANOS 5:17 – “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais 
os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, 
Jesus Cristo.”
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7. O que significa a palavra “dom”?

8. Confiar em Jesus como seu Salvador pessoal, é confiar Nele para levá-lo até:

A. À Igreja
B. Ao Céu
C. À Rússia
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RESPOSTAS

1. Leia 1 Romanos 4:5. Deus justifica (torna justos) os que são ... ?
Ímpios.

2. Leia Romanos 4:2-3. Deus colocou algo na conta de Abraão (quando ele acreditou) que 
ele não tinha antes. O que foi?
Justiça, retidão diante de Deus.

3. Leia Romanos 4:22-24. Se acreditarmos como Abraão acreditou, o que Deus coloca em 
nossa conta?
Justiça, retidão diante de Deus.

4. Leia Romanos 4:6. Deus coloca a justiça (ou retidão) na conta de uma pessoa ...?
B. À parte de suas obras.

5. Leia Hebreus 10:14. Por quanto tempo ficam os crentes aperfeiçoados diante de Deus?
Para sempre.

6. Leia Romanos 5:17. A justiça é recebida ...?
B. Como um dom.

7. O que significa a palavra “dom”?
Algo dado gratuitamente, um presente, sem custos para a pessoa que o recebe.

8. Confiar em Jesus como seu Salvador pessoal, é confiar Nele para levá-lo até?
B. Ao Céu.
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A INTEGRIDADE DA PALAVRA DE DEUS
Por Andrew Wommack

 Marcos 4 é um tremendo capítulo sobre a integridade da Palavra de Deus – o poder, 
o caráter, e a fé que ela contém. Houve pelo menos dez parábolas ensinadas durante este 
mesmo dia. Você tem que comparar Marcos 4 com Mateus 13 e Lucas 8 para chegar a essa 
conclusão. Houve uma série de parábolas, uma das quais era sobre o semeador que lançava 
a semente à terra. Em Marcos 4:26, diz: “E dizia: O Reino de Deus é assim como se um 
homem lançasse a semente à terra;” Lembre-se de que no versículo 14 diz que esta semente 
é a Palavra de Deus. Deus não está necessariamente a ensina-lo a ser um fazendeiro, mas 
está usando uma coisa natural para ilustrar uma verdade espiritual. O versículo 27 diz:  
“e dormisse, e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo 
ele como.” Ora, eu creio que isso é importante. A Palavra diz que o homem realmente não 
entende. Ele não sabe como isso acontece.

 Algumas pessoas dizem: “Eu não entendo o que você está a dizer. Como pode a 
leitura da Palavra de Deus realmente me mudar e fazer com que a vida de Deus seja 
vivificada dentro de mim?” Eu não compreendo completamente, mas eu sei que funciona. 
Eu não entendo como você pode colocar uma pequena semente no chão e ter uma haste 
inteira de milho vinda com espigas de milho e reproduzir a cem por um. Ninguém entende 
completamente, mas funciona, e eu lhe digo que isso funciona. Ler a Palavra de Deus e 
deixá-la saturar você muda a sua atitude, a sua experiência, e suas percepções.

 O versículo 28 diz: “A terra por si mesma frutifica ...”. A terra foi feita para incubar 
semente, e para germinar e libertar essa vida. O seu coração foi feito para a Palavra de 
Deus – realmente foi. A Palavra de Deus foi criada para ser colocado em seu coração. 
Pegar simplesmente numa Bíblia e segurá-la perto de si, colocá-la em sua mesa de café, 
ou levá-la com você não tem nenhuma virtude. Isso não liberta o poder em sua vida. Você 
tem que tomar a Palavra, torná-la uma semente, e plantá-la em seu coração. Quando você 
faz isso, o seu coração é projetado para produzir fruto de si mesmo. A Palavra irá mudar 
automaticamente o modo como as coisas funcionam em sua vida. O versículo continua: 
“primeiro, a erva, depois, a espiga, e por último, o grão cheio na espiga”. Isso implica que 
há fases ou etapas para o crescimento e maturidade. As pessoas vêm a mim o tempo todo 
expressando que eles estão acreditando em Deus para algo realmente bom, algo divino em 
que eu posso concordar com eles. Mas se eles nunca fizeram nada, se nunca levaram uma 
pessoa ao Senhor, eu posso garantir que eles não terão um ministério de televisão ou de 
rádio dentro das próximas semanas.

 Você tem que fazer as coisas por etapas. Há fases para se receber de Deus, e é isso que 
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esta parábola ilustra. Primeiro de tudo, você tem que começar, e depois vem a esperança, 
e em seguida a fé, e em seguida ela produz resultados. Há sempre passos para a vitória. 
Ninguém vai de zero a mil kilometros por hora de uma só vez. Embora possa ser um 
desejo puro, não vai funcionar dessa maneira. Esta Escritura mostra que o reino de Deus 
é como uma semente. A Palavra tem que ser plantada em seu coração, e crescimento 
vem em estágios: primeiro, a erva, depois, a espiga, e, por último, o grão cheio na espiga.  
O versículo seguinte diz: “E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está 
chegada a ceifa.” Existem fases, mas, eventualmente, vai chegar um tempo frutífero e de 
maturidade.

 O ponto é feito no versículo 35: “E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos 
para a outra margem.” Jesus ensinou-os o dia todo sobre o poder da Palavra, que a Palavra 
é como uma semente, e como ela libera a vida de Deus em sua vida. Ele ensinou-lhes isso 
em pelo menos dez parábolas, e então aqui Ele lhes faz um teste. Ele lhes disse: “Ora bem, 
esta é a palavra do Senhor – vamos para o outro lado do lago.” Ele não disse: “Vamos entrar 
para o barco, chegar ao meio do lago, e nos afogar”, mas  sim “Vamos para o outro lado.” De 
seguida Ele entrou no barco e foi dormir. A história diz que veio uma grande tempestade 
e o barco encheu de água. Você tem que se lembrar que este barco não era um cruzeiro, 
de cabine com beliches no convés, aonde Jesus estava seco e não sabia do que se estava a 
passar. Era um barco aberto e Jesus dormia, debatendo-se em torno da água. A razão pela 
qual isto é importante é porque Ele sabia do que estava a acontecer, mas Ele ainda tentava 
dormir. Os discípulos ficaram chateados, aproximaram-se Dele e disseram: “Mestre, não 
te importas que pereçamos?” Em outras palavras, eles estavam a dizer, “Faça alguma coisa! 
Pega num balde e retira a água! Rema, faça qualquer coisa! Você não está a contribuir com 
a sua parte!”

 Muitas das vezes as pessoas fazem a mesma coisa hoje com Deus e dizem: “Deus, 
por que você não faz algo?” Deus já fez algo. Ele providenciou tudo o que precisamos 
por meio da expiação do Senhor Jesus. Ele produziu a Sua Palavra e nos deu todas essas 
sementes. É nosso trabalho de plantá-las em nossos corações. Ele nos deu as Escrituras, e é 
nosso trabalho pegar na semente, colocá-la em nossos corações, e meditar nela até que ela 
libere vida. Mas os discípulos queriam acordar Jesus e dizer: “Por que você não faz alguma 
coisa?” Ele levantou-se, repreendeu o vento e as ondas, e fez-se bonança. Então Ele virou-se 
para os seus discípulos e disse: “Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tende fé?” 
Ele não disse, “Ei, pessoal, eu sinto muito. Eu deveria ter feito alguma coisa.” Não, Sua parte 
foi de ensinar-lhes a Palavra e dar-lhes promessas, e era a responsabilidade deles tomar 
a Palavra e acreditar nas promessas. Deus providenciou tudo através da vinda de Jesus a 
esta terra. Ele deu-lhe tudo o que é preciso para você ter sucesso em todas as áreas da sua 
vida em forma de semente, na Palavra. Tudo que você tem a fazer é tomar as sementes da 
Palavra de Deus e plantá-las em seus corações através da leitura, meditação na Palavra, 
pensar na Palavra, e deixá-la se enraizar no seu interior. Conforme você faz isso, você será 
capaz de se levantar e parar as tempestades em sua vida.
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 Eu acredito que o melhor de Deus era que esses discípulos tomassem os ensinamentos 
que Jesus lhes deu naquele dia e dissessem: “Vamos passar para o outro lado.” Eles poderiam 
ter dito: “De acordo com tudo o que Ele nos ensinou hoje, isto é uma promessa. Este é o 
Criador do universo, que disse vamos para o outro lado, e não vamos a meio caminho e nos 
afogar.” Eles poderiam ter tomado essa palavra, misturado a palavra com fé, e repreendido 
o vento e as ondas. Isso é exatamente o que Jesus disse: “Homens de pouca fé, por que 
duvidaste?” Sabe de uma coisa? Precisamos crer na Palavra de Deus e agir sobre ela. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Mateus 13:19. Se não plantarmos a Palavra de Deus em nossos corações, o que 
acontecerá com ela?

MATEUS 13:19 – “Ouvindo alguém a palavra do Reino e não a entendendo, vem o 
maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração; este é o que foi semeado ao pé do 
caminho.”

2. Leia Josué 1:8. Quando devemos meditar na Palavra de Deus?

JOSUÉ 1:8 – “Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite, 
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque, então, 
farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás.”

3. Leia João 6:63. De acordo com este verso, a Palavra de Deus é ...?

JOÃO 6:63 – “O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu 
vos disse são espírito e vida.”

4. Leia Mateus 4:4. A humanidade deve não só viver de comida física, mas também de ...?

MATEUS 4:4 – “Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.”

5. Leia Efésios 6:17. A Palavra de Deus é semelhante a que tipo de arma?

EFÉSIOS 6:17 – “Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a 
palavra de Deus;”

6. Pode uma espada fazer danos ao seu inimigo?

7. Leia Romanos 8:6. Quando damos lugar apropriado a Palavra de Deus nas nossas vidas, 
teremos ...?

ROMANOS 8:6 – “Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é 
vida e paz.”

8. Leia 2 Coríntios 3:18. Naquilo em que colocamos a nossa atenção é nisso que nos 
tornamos cheios. Em que devemos definir nosso foco?

2 CORÍNTIOS 3:18 – “Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo, como um espelho, 
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como 
pelo Espírito do Senhor.”
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RESPOSTAS

1. Leia Mateus 13:19. Se não plantarmos a Palavra de Deus em nossos corações, o que 
acontecerá com ela?
O maligno virá roubá-la para que ela não venha a produzir em nossas vidas.

2. Leia Josué 1:8. Quando devemos meditar na Palavra de Deus?
Dia e noite.

3. Leia João 6:63. De acordo com este verso, a Palavra de Deus é ...?
Espírito e vida.

4. Leia Mateus 4:4. A humanidade deve não só viver de comida física, mas também de ...?
Toda a Palavra que sai da boca de Deus.

5. Leia Efésios 6:17. A Palavra de Deus é semelhante a que tipo de arma?
Uma espada.

6. Pode uma espada fazer danos ao seu inimigo?
Sim.

7. Leia Romanos 8:6. Quando damos lugar apropriado a Palavra de Deus nas nossas vidas, 
teremos ...?
Vida e paz.

8. Leia 2 Coríntios 3:18. Naquilo em que colocamos a nossa atenção é nisso que nos 
tornamos cheios. Em que devemos definir nosso foco?
O Senhor e Sua glória.
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DEUS NÃO É CULPADO
Por Andrew Wommack

 Hoje eu quero compartilhar uma das coisas mais importantes que Deus já fez na minha 
vida. Parece que as pessoas acreditam automaticamente que tudo o que acontece com elas 
vem de Deus, que Ele está sob o controle de tudo. A razão para isso é que, por definição, Deus  
é supremo e todo-poderoso, e as pessoa supõe que Ele controla tudo o que acontece em suas 
vidas. Até mesmo os incrédulos acreditam nisso. Há muitos Cristãos que promovem esta 
doutrina, tendo-se enraizado em suas vidas. Eu acredito que o que a Escritura ensina é contrário 
a isso, e é muito importante que você aprenda esta lição. Tiago 1:13-17 diz: “Ninguém, sendo 
tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém 
tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, 
gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, 
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.”

 Estes versículos deixam bastante claro que Deus é o autor das coisas boas. Jesus disse em 
João 10:10: “O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que tenham 
vida e a tenham com abundância.” Se for bom, é Deus; se for mau, é o diabo. Essa teologia é 
muito simples. A razão pela qual isso é tão importante é porque Tiago 4:7 diz: “Sujeitai-vos, 
pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.” Isto diz que nós temos de nos submeter, ou 
ceder controle, a Deus e resistir ao diabo. A palavra “resistir” significa lutar ativamente contra.

 Quando as pessoas acreditam que tudo o que acontece na vida é totalmente de Deus – 
por exemplo, a doença, falha no negócio, perda de emprego, filhos rebeldes, ou divórcio – isso 
os coloca na posição de serem passivos. Se eles realmente acreditam que Deus é o autor de uma 
situação e que Ele está a usar isso para puni-los ou mudá-los, eles estariam a lutar contra Deus 
se eles O resistirem. No entanto, Tiago 4:7 diz para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você 
tem que submeter-se a Deus. Isso mostra que certas coisas são de Deus e certas coisas são do 
diabo. Existe uma força do mal neste mundo, e nem tudo o que acontece na sua vida vem de 
Deus. Se você não entender isso, você vai acabar por se submeter ao diabo, e na verdade irá 
capacitar Satanás.

 Eu quero apresentar uma passagem de Romanos porque é muito frequentemente mal 
utilizada. Eu até ja estive em funerais aonde as pessoas não sabem nada sobre Deus, não vão 
à igreja, e conhecem quase nenhuma Escritura, mas esta elas conhecem. Romanos 8:28 diz: 
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, 
daqueles que são chamados por seu decreto.” Esta escritura tem sido interpretada para dizer que 
tudo que acontece em sua vida, é Deus quem faz e faz com que tudo funcione para o bem de 
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alguma forma. Na verdade, eu estava em um funeral de um jovem e uma jovem que haviam 
misturado álcool e drogas, entraram para um carro, dirigiram rápido demais numa estrada 
escorregadia, deslizaram em uma curva, embateram num poste de telefone, e ambos foram 
mortos. O pregador citou esta passagem da Escritura: “Sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem”, e disse que Deus deve ter um propósito ao fazer isto. Deus não matou aqueles 
adolescentes, e num certo sentido, você não pode sequer dizer que o diabo fez isso. Foram 
os adolescentes. Tenho a certeza de que o diabo seduziu-os a se rebelarem contra as normas 
que seus pais e outros lhes haviam ensinado, mas no final a escolha foi deles. Foram eles que 
ingriram as drogas e o álcool; foram eles que embateram no poste de telefone. Isso foi algo 
natural, e Deus não foi a fonte ou o responsável por isso.

 O que significa quando a Escritura diz: “Sabemos que todas as coisas contribuem 
juntamente para o bem?” Primeiro de tudo, a Escritura não diz que sabemos que todas as 
coisas vêm de Deus e cooperam em conjunto para o bem. Ela diz que todas as coisas cooperam 
para o bem, mas coloca qualificações sobre isso: “daqueles que amam a Deus.” Esta Escritura 
não funciona para uma pessoa que não ama a Deus. Isso é tão claro que deve ser obvio, mas 
é incrível como as pessoas aplicam-na para casos como os desses jovens que estavam a usar 
drogas e álcool e estavam em total rebelião contra Deus e Seus princípios. Esta escritura diz 
que só coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e para aqueles que são chamados 
segundo o Seu propósito.

 Em 1 João 3:8 diz: “...Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do 
diabo.” Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Isso é o Seu propósito, e isso só 
irá cooperar para o bem daqueles que O amam e são chamados segundo o Seu propósito; isto 
é, aqueles que estão andando neste chamado, estão resistindo ao diabo, e estão destruindo 
as suas obras. Aqueles que estão resistindo ao diabo e vivem para Deus podem dizer que, 
independentemente do que o diabo faça em suas vidas, Deus pode dar a volta e usá-lo para o 
bem.

 Precisamos começar a discernir que Deus não controla tudo em nossas vidas. Existe um 
inimigo que vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida. Nós temos 
que escolher a vida e voluntariamente reconhecer que Deus não é culpado de tudo o que 
acontece em nossas vidas.

 Se Deus fosse um ser humano físico que fez as coisas da qual Ele é acusado de fazer, como 
colocar câncer, deformidades, depressão, tristeza e dor sobre as pessoas, eu garanto que não 
há um governo no mundo que não iria prender, aprisionar, ou tentar impedi-Lo. Ainda assim 
achamos que Deus, que é muito mais misericordioso do que qualquer pessoa que possamos 
ter conhecido ou imaginado em nossas vidas, vai por ai golpeando pessoas e fazendo isso. 
Há algumas coisas que são ataques demoníacos e algumas que são naturais, e nem todos os 
desastres são ordenados por Deus. As companhias de seguros escrevem em suas apólices “atos 
de Deus, tais como terremotos e pestilência.” Não! Deus não é o autor de todas estas coisas. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Tiago 1:13. Deus causa o homem a ser tentado pelo mal?

TIAGO 1:13 – “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não 
pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.”

2. Leia Tiago 1:17. De onde vêm as coisas boas?

TIAGO 1:17 – “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das 
luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.”

3. Leia João 10:10. Quem é o ladrão? 

JOÃO 10:10 – “O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham com abundância.”

4. Leia João 10:10. Quais são os seus propósitos?

5. Leia João 10:10. Qual é o motivo da vinda de Jesus?

6. Leia Tiago 4:7. Qual é o resultado ao nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo?

TIAGO 4:7 – “Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”

7. Leia Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz que todas as coisas vêm de Deus? 

ROMANOS 8:28 – “E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.”

8. Leia Atos 10:38. As doenças são de Deus?

ATOS 10:38 – “como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; 
o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era 
com ele.”

9. Leia 1 João 3:8. Qual foi o propósito da manifestação do Filho de Deus? 

1 JOÃO 3:8 – “Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 
Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo.” 
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RESPOSTAS

1. Leia Tiago 1:13. Deus causa o homem a ser tentado pelo mal?
Não.

2. Leia Tiago 1:17. De onde vêm as coisas boas?
Do Pai das luzes.

3. Leia João 10:10. Quem é o ladrão?
O diabo.

4. Leia João 10:10. Quais são os seus propósitos?
Matar, roubar e destruir.

5. Leia João 10:10. Qual é o motivo da vinda de Jesus?
Para nos dar vida em abundância.

6. Leia Tiago 4:7. Qual é o resultado ao nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo?
Ele fugirá de nós.

7. Leia Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz que todas as coisas vêm de Deus?
Não.

8. Leia Atos 10:38. As doenças são de Deus?
Não.

9. Leia 1 João 3:8. Qual foi o propósito da manifestação do Filho de Deus?
Para destruir as obras do diabo.
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O PODER DE UMA VIDA CHEIA DO ESPÍRITO
Por Don Krow

 Marcos 16:15-16 é conhecida como a Grande Comissão. Jesus disse aos seus discípulos: 
“Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; 
mas quem não crer será condenado.” Em Atos 8, versículo 5 e 12, vemos como essa comissão 
foi elaborada por meio da pregação de Filipe em Samaria. “E, descendo Filipe à cidade de 
Samaria, lhes pregava a Cristo … Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do 
Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres.”

 A pergunta é, será que essas pessoas de Samaria se tornaram Cristãos de acordo com 
Marcos 16:15-16? Sim, eles se tornaram. Filipe foi para a cidade de Samaria, pregou Jesus 
Cristo, e por meio da fé em Cristo, foram batizados, tanto homens como mulheres. De 
acordo com a Grande Comissão, poderíamos dizer que estas pessoas foram salvas, mas será 
que eles receberam eles batismo do Espírito Santo?

 A Bíblia fala sobre João batizar na água, mas só Jesus Cristo pode batizar com o 
Espírito Santo. De acordo com a Escritura, as pessoas acreditavam, foram salvas, e batizadas 
nas águas, mas nunca haviam recebido o batismo do Espírito Santo. Atos 8:14-17 diz:  
“Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra 
de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que 
recebessem o Espírito Santo. (Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente 
eram batizados em nome do Senhor Jesus.) Então, lhes impuseram as mãos, e receberam o 
Espírito Santo.”

 Podemos ver a partir das escrituras que só porque uma pessoa crê, é batizada, e salva 
não significa que ela recebeu o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em suas 
vidas – em João 20:22 vemos que o Espírito Santo regenerou os discípulos – mas foi no dia 
de Pentecostes que eles foram batizados com o Espírito Santo e foram capacitados por Deus. 
Há uma diferença entre a vivificação do Espírito Santo na salvação e o batismo do Espírito 
Santo, quando Ele vem sobre um indivíduo. Há uma imersão no Espírito Santo que vem 
sobre os indivíduos e os capacita. Mesmo que uma pessoa seja salva, isso não significa que 
ela foi batizada com o Espírito Santo.

 Em Atos 19:1-2 declara: “E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, 
tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, 
disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda 
ouvimos que haja Espírito Santo.” Paulo disse, “Vocês já receberam o Espírito Santo desde 
que creram?” Eles disseram, “Nós não sabemos nada sobre o Espírito Santo.” Paulo disse, 
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“Se vocês não foram batizados com o Espírito Santo quando creram, com o que vocês foram 
batizados?” Eles disseram, “Fomos batizados com o batismo de João.” Eu acredito que Paulo 
explicou mais perfeitamente sobre Jesus ser o Cristo, e esses crentes então se identificaram 
com Jesus através do batismo nas águas. Nos versículos 6-7 que diz: “E, impondo-lhes Paulo 
as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao 
todo, uns doze varões.”

 Mesmo sendo essas pessoas discípulos que acreditavam no Messias que estava por vir, 
eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Uma pessoa pode nascer de novo e ser 
batizada nas águas sem ter sido batizada no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é 
uma experiência separada e distinta da conversão.

 Embora eu possa batizar uma pessoa nas águas, eu não posso batizá-la no Espírito 
Santo; só Jesus pode fazer isso. Se você nunca pediu a Jesus para o batizar com o Espírito 
Santo, porque você não pede a Ele agora? Lucas 11:13 diz: “Pois, se vós, sendo maus, sabeis 
dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles 
que lho pedirem?” Por que você não pede a Ele hoje? 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Marcos 16:16. Agora leia Atos 8:5 e 12. As pessoas descritas em Atos 8:12 tornaram-se 
Cristãos?

MARCOS 16:16 – “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 
condenado.” 

ATOS 8:5 – “E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.”

ATOS 8:12 – “Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do Reino de Deus e 
do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres.”

2. Leia Atos 8:14-16. Essas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo?

ATOS 8:14-16 – “Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria 
recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, [15] os quais, tendo descido, 
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. [16] (Porque sobre nenhum deles 
tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus.)”

3. Leia Atos 19:1-5. Essas pessoas são crentes?

ATOS 19:1-5 – “E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo 
passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos,  
[2] disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem 
ainda ouvimos que haja Espírito Santo. [3] Perguntou-lhes, então: Em que sois batizados, 
então? E eles disseram: No batismo de João. [4] Mas Paulo disse: Certamente João batizou 
com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que após ele havia de 
vir, isto é, em Jesus Cristo. [5] E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus.”

4. Leia Atos 19:6-7. Receberam elas o batismo do Espírito Santo?

ATOS 19:6-7 – “E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; e falavam 
línguas e profetizavam. [7] Estes eram, ao todo, uns doze varões.” 

5. Leia Lucas 11:13. O que Lucas 11:13 diz que precisamos fazer para receber o Espírito 
Santo? 

LUCAS 11:13 – “Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 
mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?”

6. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando uma pessoa fala em línguas, o que está ela a fazer?
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1 CORÍNTIOS 14:2 – “Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a 
Deus; porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios.”

7. Leia 1 Coríntios 14:14. Quando uma pessoa fala em línguas, o que está ela a fazer?

1 CORÍNTIOS 14:14 – “Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, 
mas o meu entendimento fica sem fruto.”

8. Leia 1 Coríntios 14:16-17. Quando uma pessoa fala em línguas, o que está ela a fazer?

1 CORÍNTIOS 14:16-17 – “Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o 
que ocupa o lugar de indouto o Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que 
dizes? [17] Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado.”

9. Leia Atos 2:4. Quando uma pessoa fala em línguas, está o Espírito Santo a falar ou a 
próprio indivíduo?

ATOS 2:4 – “E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.”

10. Leia Atos 2:4. Quem está a dar a fala ou expressão a pessoa?
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RESPOSTAS

1. Leia Marcos 16:16. Agora leia Atos 8:5 e 12. As pessoas descritas em Atos 8:12 tornaram-se 
Cristãos?
Sim.

2. Leia Atos 8:14-16. Essas pessoas receberam o batismo do Espírito Santo?
Não.

3. Leia Atos 19:1-5. Essas pessoas são crentes?
Sim.

4. 4. Leia Atos 19:6-7. Receberam elas o batismo do Espírito Santo?
Não. Nota: Isto mostra que esta experiência é distinta da salvação.

5. Leia Lucas 11:13. O que Lucas 11:13 diz que precisamos fazer para receber o Espírito 
Santo?
Pedir.

6. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando uma pessoa fala em línguas, o que está ela a fazer?
Fala com Deus e fala mistérios.

7. Leia 1 Coríntios 14:14. Quando uma pessoa fala em línguas, o que está ela a fazer?
O seu espírito ora para Deus.

8. Leia 1 Coríntios 14:16-17. Quando uma pessoa fala em línguas, o que está ela a fazer?
Abençoa Deus com o seu espírito e dá graças (louvando a Deus).

9. Leia Atos 2:4. Quando uma pessoa fala em línguas, está o Espírito Santo a falar ou a 
próprio indivíduo?
O indivíduo é quem fala.

10. Leia Atos 2:4. Quem está a dar a fala ou expressão a pessoa?
O Espírito Santo.
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COMO RECEBER O ESPÍRITO SANTO
Por Don Krow

 Vamos falar hoje sobre como receber o Espírito Santo. Atos 10:1 diz: “E havia em 
Cesaréia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana,” Isto era uma 
patente militar, provavelmente um comandante de regime. Versículo 2 continua, “piedoso 
e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, 
orava a Deus.” Ele era justo, fazia coisas certas, temente a Deus, deu muito dinheiro para 
as pessoas em necessidade, e a Bíblia diz que ele sempre orava a Deus. Mas nós vamos 
descobrir, o que é incrível, que mesmo ele fazendo as coisas certas, mesmo ele temendo a 
Deus, e tendo uma vida de oração, ele não tinha um relacionamento pessoal com Deus por 
meio de Jesus Cristo.

 Diz nos versículos 3-6, “Este, quase à hora nona do dia [por volta das 3 horas da 
tarde], viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio! 
Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse:  
As tuas orações e as tuas esmolas [doações] têm subido para memória diante de Deus. Agora, 
pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está 
com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer” 
(meus comentários entre parênteses).

 Este homem, embora temente a Deus, justo no que toca ao fazer as coisas certas, e 
tendo uma vida de oração diante de Deus, foi-lhe enviado um anjo que lhe disse para ir ter 
com Simão Pedro, que lhe diria o que ele deveria fazer. Vemos em Atos 10:43 exatamente o 
que Pedro foi instruído a dizer-lhe: “A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os 
que nele crêem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. [através do nome do Senhor 
Jesus]” (meu comentários entre parênteses). Não é incrível? Este homem, que tinha todas 
essas coisas a seu favor não tinha um relacionamento pessoal com Deus através da pessoa de 
Jesus Cristo. Deus disse: “As coisas que você está fazendo são óptimas, são maravilhosos, e 
são um memorial diante de mim, mas eu te digo o que vou fazer. Mandei um anjo até ti para 
dizer-lhe para mandar chamar um homem chamado Pedro, e ele vai lhe dizer o que você 
deve fazer.” Em Atos 10:43, quando Pedro foi até a casa de Cornélio, ele disse: “Todos os que 
nele creem [o Senhor Jesus Cristo] irão receber a remissão dos pecados”(meus comentários 
entre parênteses).

 Agora veja o que aconteceu aqui. “E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito 
Santo sobre todos os que ouviam a palavra.” (Atos 10:44). Cornélio recebia enquanto ele 
ouviu falar de fé em Cristo, e ele colocou sua fé em Cristo para a remissão de seus pecados. 
Assim que o fez, o Espírito Santo desceu sobre ele e todos os que estavam naquela casa.  
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Diz no versículo 45: “E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com 
Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os 
gentios.” Como é que eles sabiam disso? “Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a 
Deu.” (versículo 46).

 Toda vez que o Espírito Santo cai sobre um indivíduo, no Novo Testamento, um dos 
dons do Espírito Santo é manifestado e dá indícios de que eles receberam o preenchimento 
do Espírito. No Novo Testamento, geralmente eles falavam em línguas ou profetizavam.

 Uma noite, em um campo no Dallas, Texas, eu me ajoelhei e disse: “Deus, eu não sei 
nada sobre isso tudo de falar em línguas e do batismo no Espírito Santo que as pessoas estão 
a falar, mas se existe uma maneira em que eu possa louva-Lo, uma maneira em que eu possa 
magnifica-Lo, uma maneira que eu possa ir além da minha línguagem humana (Inglês), eu quero”.  
Eu comecei a adorar a Deus, e conforme eu o adorava, o Espírito Santo me deu uma línguagem, 
me deu palavras que eu não tinha conhecido ou aprendido. A Bíblia diz em Atos 2:4 “E todos 
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem.” Quem é que falava? Eles. Quem dava as palavras?  
O Espírito Santo.

 Lucas 11:13 diz, “Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 
quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?” Tudo que você 
precisa fazer agora é pedir, acredite que você recebeu, se entregue a Deus, comece a adorar 
ao Senhor, e Ele lhe dará as palavras para adorar e louvar a Ele em uma língua que você 
nunca aprendeu. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 

1. Descreva alguns dos termos que a Bíblia usa para a salvação.

JOÃO 3:3 – “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.”

ATOS 3:19 – “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos 
pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor.”

MARCOS 16:16 – “Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será 
condenado.”

COLOSSENCES 2:13 – “E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da 
vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas.”

ROMANOS 8:9 – “Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito 
de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.”

MATEUS 25:46 – “E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna.”

2. Leia Atos 11:15. Como esse versículo descreve a experiência do batismo com o Espírito 
Santo?

ATOS 11:15 – “E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também 
sobre nós ao princípio.”

3. Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo (João 20:22), mas alguns dias depois 
foram realmente batizados com o Espírito Santo (Atos 2:1-4). Olhe e compare esses 
fatos (João 20:22 e Atos 2:1-4).

JOÃO 20:22 – “E, dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos 
se alegraram, vendo o Senhor.”

ATOS 2:1-4 – “Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar; [2] e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, 
e encheu toda a casa em que estavam assentados. [3] E foram vistas por eles línguas 
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. [4] E todos foram 
cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo 
lhes concedia que falassem.”

4. Leia Atos 1:8. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? 
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ATOS 1:8 – “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da 
terra.”

5. Leia Atos 2:38-39 e 1 Coríntios 1:7. O batismo com o Espírito Santo é para nós hoje?

ATOS 2:38-39 – “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado 
em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.  
[39] Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe:  
a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.” 

1 CORÍNTIOS 1:7 – “De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação 
de nosso Senhor Jesus Cristo,”

6. Leia Lucas 11:13. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, o que você 
deve fazer agora? 

LUCAS 11:13 – “Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto 
mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem?”

7. Leia Atos 2:4. Você vai pedir, receber, falar e adorar a Deus na linguagem de oração que 
Deus lhe dá? 

ATOS 2:4 – “E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.”
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RESPOSTAS

1. Descreva alguns dos termos que a Bíblia usa para a “salvação”.
Nascer de novo (João 3:3), conversão (Atos 3:19), acreditar e ser batizado  
(Marcos 16:16), ter sido perdoado (Colossenses 2:13), ter recebido o Espírito de 
Cristo (Romanos 8:9), e vida eterna (Mateus 25:46).

2. Leia Atos 11:15. Como esse versículo descreve a experiência do batismo com o Espírito 
Santo?
Como quando o Espírito Santo cai sobre alguém.

3. Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo (João 20:22), mas alguns dias depois 
foram realmente batizados com o Espírito Santo (Atos 2:1-4). Olhe e compare esses 
fatos (João 20:22 e Atos 2:1-4).
Em João 20:22, os discípulos receberam o Espírito Santo. Em Atos 2:1-4, os mesmos 
discípulos foram cheios do Espírito Santo (que é uma imersão interna e externa).
Veja Atos 1:8.

4. Leia Atos 1:8. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo?
Capacitar para o serviço (ou testemunhar).

5. Leia Atos 2:38-39 e 1 Coríntios 1:7. É o batismo com o Espírito Santo para nós hoje?
Sim. Os dons do Espírito Santo cessarão na segunda vinda de Cristo, mas não até 
então.

6. Leia Lucas 11:13. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, o que você 
deve fazer agora?
Pedir-Lo.

7. Leia Atos 2:4. Você ira pedir, receber, falar e adorar a Deus na linguagem de oração que 
Deus lhe dá?
Sim, eu vou falar, mas o Espírito Santo vai me dar a expressão ou o enunciado  
(a língua).
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OS BENEFÍCIOS DE FALAR EM LÍNGUAS
Por Andrew Wommack

 Uma das coisas que aconteceu quando veio o batismo com o Espírito Santo pela 
primeira vez foi  que todas as pessoas que lá estavam falaram em línguas. Atos 2:4 diz que 
no Dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, 
conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Consistentemente por todo o livro de Atos, 
houve uma manifestação da presença de Deus quando as pessoas receberam o Espírito Santo.

 É claro que há muito mais no Espírito Santo do que o falar em línguas, mas é uma das 
manifestações importantes. 1 Coríntios 14:13-14 diz: “Pelo que, o que fala língua estranha, 
ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, 
mas o meu entendimento fica sem fruto.” Quando você ora em línguas, o seu espírito ora. 
Uma vez que você fala em línguas, ore para que você interprete e assim o seu entendimento 
se tornará frutífero.

 Eu posso dar o meu testemunho pessoal de que quando recebi o batismo do Espírito 
Santo e comecei a falar em línguas, isso mudou a minha vida de forma dramática. Eu 
acredito que quando eu nasci de novo, Cristo veio viver dentro de mim e Ele depositou 
tudo em mim, mas quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele começou a manifestar-se a 
mim e a outras pessoas. Há um conjunto de coisas que aconteceram. No primeiro ano que 
eu orei em línguas, minha mente me dizia que isso era loucura, que tudo o que eu estava 
fazendo era perda de tempo. Foi preciso fé para eu orar em línguas, razão pela qual Judas 
1:20 diz: “edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé.” Isso o leva para fora do 
pensamento e raciocínio natural e o coloca em um reino sobrenatural de fé.

 Outra coisa que também me ocorreu foi que, quando eu orava em línguas, pessoas em 
quem eu não tinha pensado há anos vinham à minha lembrança. Eu começava a orar por 
elas, e dentro de um dia ou dois, elas entravam em contacto comigo e eu descobria que algo 
milagroso havia acontecido. Isso aconteceu tantas vezes que eu finalmente comecei a juntar 
as coisas e percebi que quando eu orava em línguas, eu orava com a sabedoria que ia além 
da minha capacidade mental. Meu espírito que sabia de todas as coisas e que tinha a mente 
de Cristo estava orando por pessoas de uma forma que eu nunca poderia fazer com o meu 
próprio entendimento físico.

 Um dia eu estava orando em línguas – como eu disse, foi preciso fé para eu orar 
em línguas – e eu estava lutando contra alguns pensamentos como, “Você poderia estar 
falando em Inglês e fazendo algo de bom ao em vez de falar estas coisas tolas.” Eu tive 
que lidar com estes pensamentos e me livrar deles, e eu simplesmente continuei orando. 
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Um homem que eu já não via há quatro anos bateu na minha porta. Ele entrou, não disse 
“Olá” nem nada, sentou-se e começou a chorar abrindo o seu coração, porque ele estava 
tendo muitos problemas. Eu sentei-me pensando, “Puxa, eu deveria ter orado em Inglês.” 
Meu pensamento seguinte foi: “Como eu teria pensado em orar por ele quando eu já não 
o via ha quatro anos?” Por fim, me dei conta de que eu estava orando, e Deus estava me 
preparando. Eu estava intercedendo por ele de uma forma que eu não poderia ter feito se 
estivesse orando com o meu entendimento. De repente, comecei a receber uma revelação 
e lhe disse, “Eu posso lhe dizer qual é o seu problema.” Eu terminei a história que ele me 
contava e dei-lhe a sua resposta.

 Você tem que entender que isso aconteceu quando eu estava em uma igreja de 
denominação. Ele não sabia o que tinha acontecido comigo e eu não tinha certeza. Isso 
nos assustou a ambos. Mas foi o poder de Deus em manifestação, e Ele o usou de forma 
sobrenatural. Isso é o que isso significa: Quando você ora em línguas, é o seu espírito que 
ora. Seu espírito nasceu de novo, tem a mente de Cristo, e sabe exatamente o que fazer. 
Ele tem uma unção (santificação) de Deus para que você saiba todas as coisas, e não há 
nenhuma limitação em seu espírito. Se você pudesse andar no poder e revelação de seu 
espírito, transformaria a sua vida física. Uma maneira de fazer isso, embora não sendo a 
única maneira, é de começar a falar em línguas. Reconheça e acredite que quando você 
fizer isso, você “edifica-se na vossa fé santíssima”, que o seu espírito está orando a sabedoria 
oculta de Deus, e a perfeita revelação de Deus está a caminho. Então, de acordo com  
1 Coríntios 14:13, ore para que você possa interpretar. Isso não significa que você tem que 
parar de orar em línguas e orar em Português para interpretar; significa apenas que a sua 
compreensão torna-se frutífera.

 Se você der uma mensagem em línguas durante o culto na igreja, você tem que parar 
e interpretá-la em Português. Quando você está orando sozinho, o que eu faço é orar em 
línguas e confiar que Deus está me dando a revelação. Às vezes, minha atitude simplesmente 
muda. Eu não tenho uma mensagem específica, mas de repente eu vejo as coisas de forma 
mais clara e obtenho uma perspectiva diferente. Pode demorar uma semana até eu chegar 
a revelação plena, mas acredito que o tempo gasto a orar em línguas e a acreditar que eu 
interpreto faz parte.

 Falar em línguas é importante por muitas razões, certamente mais do que provar que 
você recebeu o Espírito Santo. Deve fazer parte da vida cotidiana. É uma maneira de se 
comunicar diretamente com o coração do Pai, ignorando o seu cérebro com as suas dúvidas 
e medos. Edifica a você mesmo, sobre a sua santíssima fé e libera a sabedoria oculta de 
Deus. Eu só oro para que todos vocês sejam capazes de fluir nesta área, liberem a vossa fé, e 
recebam o benefício completo de falar em línguas. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Judas 1:20. Qual o maior benefício recebido quando oramos no Espírito Santo?

JUDAS 1:20 – “Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima 
fé, orando no Espírito Santo,”

2. Leia Atos 2:4. Quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo?

ATOS 2:4 – “E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.”

3. Leia Atos 2:4. O que é eles fizeram como resultado de estarem cheios?

4. Leia 1 Coríntios 14:14. Que parte de você ora quando você ora numa língua estranha? 

1 CORÍNTIOS 14:14 – “Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, 
mas o meu entendimento fica sem fruto.”

5. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando uma pessoa fala em uma língua estranha, á quem está 
falando? 

1 CORÍNTIOS 14:2 – “Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a 
Deus; porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios.”

6. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando uma pessoa ora em língua estranha, os outros conseguem 
perceber o que está sendo dito? 

7. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando você ora em língua estranha, o que o seu espírito está 
falando?

8. Leia 1 Coríntios 14:4. Quando você ora em línguas, o que você faz?

1 CORÍNTIOS 14:4 – “O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que 
profetiza edifica a igreja.” 

9. Leia 1 Coríntios 14:16. Quando você ora em línguas, o que você está fazendo? 

1 CORÍNTIOS 14:16 – “Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o 
que ocupa o lugar de indouto o Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que 
dizes?”
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RESPOSTAS

1. Leia Judas 1:20. Qual o maior benefício recebido quando oramos no Espírito Santo?
Quando eu oro no Espírito Santo eu me edifico.

2. Leia Atos 2:4. Quantas pessoas foram cheias do Espírito Santo?
Todas elas.

3. Leia Atos 2:4. O que é que eles fizeram como resultado de estarem cheios?
Eles falaram em línguas.

4. Leia 1 Coríntios 14:14. Que parte de você ora quando você ora numa língua estranha?
É o meu espírito que ora.

5. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando uma pessoa fala em uma língua estranha, á quem está 
falando?
Á Deus.

6. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando uma pessoa ora em língua estranha, os outros conseguem 
entender o que está sendo dito?
Não.

7. Leia 1 Coríntios 14:2. Quando você ora em língua estranha, o que o seu espírito está 
falando?
Mistérios, coisa secretas (Versão Bíblica do Novo Século), intimidades entre eu e 
Deus (Versão Bíblica A Mensagem).

8. Leia 1 Coríntios 14:4 Quando você ora em línguas, o que você faz?
Edifico-me (constroi a si mesmo).

9. Leia 1 Coríntios 14:16. Quando você ora em línguas, o que você está fazendo?
Bendigo e dou graças a Deus.
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EGOCENTRISMO - A RAIZ DE TODO O MAL

Por Andrew Wommack

 O egocentrismo é a causa de muitas coisas que passamos. Há um versículo em 
Provérbios 13 que você tem de ler para crer que ele existe na Bíblia! Na versão King James 
da Bíblia em inglês, o versículo 10 diz que “Somente por orgulho (Soberba) vem a contenda 
(conflito): Mas no prudente (o que se aconselha) há sabedoria” (meus comentários entre 
parênteses). Inicialmente, muitas pessoas têm problema com isso e dizem: “Espera aí; o 
orgulho não pode ser a única coisa que produz contenda ou disputa. Provérbios 17:14 diz 
que a contenda é o princípio da disputa; portanto, discórdias têm de ter mais de uma causa 
além de soberba. Veja, por exemplo, o que ‘fulano’ me fez”. Outros se desculpam dizendo: 
“Você não entende; eu sou assim!” No entanto, a Bíblia diz que só da soberba provém a 
contenda. Essa não é uma das causas principais, mas, sim, a única causa. Alguns discordam 
e dizem: “Tenho todo tipo de problema, mas soberba não é um deles. Pelo contrário; tenho 
uma autoestima tão baixa que ninguém pode me acusar de ser uma pessoa soberba”. 

Temos de redefinir o que é soberba. Soberba não significa somente achar que somos 
melhores que os outros, mas, em termos simples, denota que nos vemos como o centro de 
tudo. O egocentrismo é verdadeiramente a raiz de toda soberba. Vemos em Números 12:2 
que Miriã e Arão, irmãos de Moisés, falaram contra ele e criticaram-no por causa de seu 
casamento inter-racial, dizendo: “Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não 
tem falado também por nós?” A Bíblia diz no versículo 3, que Moisés era o homem mais 
manso que havia na terra. Em vez de se ofender com o que seus irmãos disseram, Moisés 
começou a orar e interceder por eles.

Paremos e pensemos no que a Bíblia diz quando se refere a Moisés como o homem 
mais manso sobre a Terra. Não sabemos quantas pessoas havia no planeta, mas com certeza 
havia milhões, e Moisés era o mais manso de todas. O que torna essa afirmação realmente 
surpreendente é que foi ele mesmo (Moisés) que a escreveu. A maioria das pessoas acha que 
os humildes ou mansos de verdade nem sabem que o são. Essa é uma ideia falsa do que a 
arrogância realmente é. A soberba não é só achar que somos melhores que os outros – ser 
soberbo significa ser egocêntrico. É como ter arrogância na extremidade de uma vara e 
baixa autoestima na outra – são pontas opostas da mesma vara, são expressões opostas de 
egocentrismo. Quer achemos que somos melhores quer piores do que todo mundo, somos 
totalmente egocêntricos. Tudo passa por esse filtro do egocentrismo. Uma pessoa tímida, 
acanhada, é uma pessoa bastante orgulhosa e egocêntrica, que pensa somente no seu eu.

O que estou dizendo é que o egocentrismo é, na verdade, a raiz de toda soberba – e se 
relacionarmos isso com o que Provérbios 13:10 diz “da soberba só resulta a contenda”, então 
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vemos que é o nosso egocentrismo que nos ira e não o que os outros fazem para nós. É o 
egocentrismo que nos faz reagir ao que os outros fazem. Nunca conseguiremos com que 
as pessoas parem de nos irritar. A fé não serve para controlar outras pessoas, mas para nos 
ajudar a lidar com nós mesmos e com aquilo que está em nosso interior. Dessa forma, não 
importa o que as pessoas fazem para nós. 

A quando da crucificação de Jesus, Ele foi capaz de voltar-Se para aqueles que  
O estavam crucificando e dizer: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. Ele não 
controlou aquelas pessoas, mas, em vez disso teve controle sobre Si mesmo. É o egocentrismo 
que nos torna irados. Jesus não veio a este mundo por Sua própria causa. Ele amou o mundo 
de tal maneira que veio por nós. Ele pensou em Sua mãe quando estava na cruz e disse para 
um de Seus discípulos que tomasse conta dela. A razão pela qual Jesus foi capaz de perdoar 
e agir com amor – em meio a intensa agonia, injustiça e tudo mais que passou – foi que Ele 
não era egocêntrico. 

É por causa do nosso egoísmo que nos iramos; no entanto, a Bíblia diz que devemos 
morrer para o nosso ego. Se houvesse um cadáver à nossa frente, poderíamos insultá-lo, 
chutá-lo, cuspir nele ou ignorá-lo totalmente; se fosse realmente um cadáver, não haveria 
reação nenhuma. A forma como reagimos às coisas ao nosso redor não é causada pelas 
coisas externas propriamente ditas, mas por aquilo que está dentro de nós. Nunca seremos 
tão fortes na fé de maneira que todos os obstáculos e tudo que nos irrita sejam removidos; 
mas podemos, sim, lidar conosco mesmos. Podemos fazer Jesus o Senhor da nossa vida, 
amá-Lo, amar o Seu reino e as outras pessoas mais do que nos amamos. Quando atingimos 
isso, quando lidamos com o nosso ego, as disputas e as contendas cessam em nossa vida. 

Uma das chaves para aplicarmos, em nossa vida, tudo que Deus fez é compreender 
que Ele não nos deu Seu reino para propósitos egoístas. Deus não fez tudo o que fez somente 
para que pudéssemos ter todas as nossas necessidades satisfeitas. Temos de aprender que é 
quando negamos a nós mesmos e perdemos a nossa vida que verdadeiramente começamos 
a descobrir o significado da vida. É pelo amar as outras pessoas e a Deus mais do que a nós 
mesmos que começamos a neutralizar a ira, a dor e todo esse tipo de coisa que está dentro 
de nós. 

Oro para que Deus, hoje, use essas poucas coisas que expliquei para abrir seu coração 
para a compreensão de que é seu egocentrismo que causa mágoa. Em vez de desviar a culpa, 
é necessário que você aceite e encare sua responsabilidade, humilhe-se perante Deus e peça 
para que Ele entre em sua vida e cresça. Essa é a maneira de vivermos uma vida vitoriosa.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Marcos 9:33-34. Sobre o que os Discípulos estavam discutindo no caminho 
Cafarnaum?

MARCOS 9:33-35 – “Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, 
interrogou os discípulos: De que é que discorríeis pelo caminho? [34] Mas eles guardaram 
silêncio; porque, pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era o maior.  
[35] E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, 
será o último e servo de todos.”

2. Isto reflete o egoísmo em todos nós?

3. Leia Marcos 9:35. De acordo com esse versículo, se alguém quiser ser primeiro, deverá 
se tornar o quê?

4. Explique detalhadamente o ensinamento de Jesus em Lucas 22:24-27.

LUCAS 22:24-27 – “E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia 
ser o maior. [25] E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm 
autoridade sobre eles são chamados benfeitores. [26] Mas não sereis vós assim; antes, 
o maior entre vós seja como o menor; e quem governa, como quem serve. [27] Pois qual 
é maior: quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, 
porém, entre vós, sou como aquele que serve.”

5. Leia Provérbios 13:10 (Versão King James). Qual a única coisa que causa contenda?

PROVÉRBIOS 13:10 – “Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se 
aconselham se acha a sabedoria.” (ARA)
“Somente por orgulho vem a contenda: Mas no prudente há sabedoria” (KJV - Tradudo)
“Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.” (KJV)

6. Leia Gálatas 2:20. Como devemos viver nossas vidas?

GÁLATAS 2:20 – “Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse 
viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si 
mesmo se entregou por mim.”

7. Leia Mateus 7:12. Qual é o antídoto para o egocentrismo?

MATEUS 7:12 – “Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o 
vós também a eles; porque esta é a Lei e os Profetas.”
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RESPOSTAS

1. Leia Marcos 9:33-34. Sobre o que os Discípulos estavam discutindo no caminho 
Cafarnaum?
Discutiam sobre quem era o maior.

2. Isto reflete o egoísmo em todos nós?
Sim.

3. Leia Marcos 9:35 – De acordo com esse versículo, se alguém quiser ser primeiro, deverá 
se tornar o quê?
Servo de todos.

4. Explique detalhadamente o ensinamento de Jesus em Lucas 22:24-27.
“Os discípulos começaram a discursar entre eles sobre quem seria o maior no Reino 
vindouro. Jesus disse-lhes: “Neste mundo, os reis e os grandes homens mandam nas 
pessoas e são considerados ‘amigos do povo’. Mas, entre vocês, aqueles que são mais 
importantes devem assumir a posição mais baixa, e o líder deve ser como um servo. 
Normalmente, o mestre senta-se à mesa e é servido. Mas não aqui! Pois sou aquele que 
serve.”

5. Leia Provérbios 13:10 (Versão King James). Qual a única coisa que causa contenda?
Orgulho (Soberba)

6. Leia Gálatas 2:20. Como devemos viver nossas vidas?
Pela Fé em Cristo e não centralizados em nossas próprias qualidades ou fraquezas.

7. Leia Mateus 7:12. Qual é o antídoto para o egocentrismo?
Ter Deus e as outras pessoas como centro. Tratar outros como queremos ser tratados.
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COMO MEDITAR NA PALAVRA DE DEUS
Por Don Krow

 A palavra meditar significa “pensar sobre, ponderar, planejar na mente, pretender, intentar”. 
No Grego essa palavra sugere o significado de “resolver algo na mente” e é também traduzido como 
imaginar. 

Duas razões para meditar sobre o que diz a Bíblia são: ponderar sobre o correto conhecimento 
nela contido – também referido como renovação da mente – e comunicar-se com o Deus autor da 
Palavra – por meio de oração, adoração e meditação; ou seja, refletindo, ponderando e pensando 
sobre Ele. 

A meditação pode ser feita pelo estudo temático, ou seja, escolher um tema sobre o qual 
ponderar; por exemplo: batismo. Encontre a definição da palavra no Grego, Hebraico ou de um bom 
dicionário. Verifique a raiz de origem da palavra. Considere e reflita sobre o contexto dos versículos, 
o que lhe irá direcionar a estudar temas relacionados como, remissão (Atos 2:38), arrependimento 
(Atos 2:38), fé (Marcos 16:16), consciência (1 Pedro 3:21), invocar o Senhor (Atos 22:16), etc.

Você terá que ponderar sobre as questões que você tiver ou questões que a Bíblia levanta, 
tais como: existem requisitos a serem cumpridos antes do batismo? Qual é o propósito do batismo? 
Quando era praticado e em que circunstâncias? 

A meditação pode ser feita pelo estudo analítico, ou seja, versículo por versículo de um 
livro da Bíblia. A chave para esse tipo de meditação está em ponderar e refletir sobre o livro por 
tanto tempo que você fica familiarizado com o seu conteúdo (versículos e capítulos). 

A meditação pode ser feita pelo estudo de palavras. Qual o significado de certas palavras?  
O que significa “crer”? O que a palavra “Senhor” quer dizer? Qual o significado da palavra “Jesus”? 
O que significa a palavra “Cristo”? O que quer dizer “justificar”? Etc.

Pode-se meditar sobre parágrafos da Bíblia. Um parágrafo é uma unidade de pensamento 
dentro de um texto escrito, geralmente contendo várias frases. Quando um autor muda o assunto 
principal na sua escrita, normalmente ele começa um novo parágrafo. 

Ao meditar nas escrituras, preste atenção as pontuações como pontos de interrogação.  
Por que é que essa pergunta está a ser feita? Como ela se relaciona com o contexto? Etc.

A meditação bíblica não é somente ponderar nas palavras, mas também ponderar no Deus 
autor da Palavra.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. O que a palavra “meditar” significa?

2. Quais as duas razões para a meditação Bíblica?

3. O que é um estudo temático?

4. O que é um estudo analítico das Escrituras?

5. Leia Lucas 6:46. O que você acha que a palavra “Senhor” significa? 

LUCAS 6:46 – “E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?”

6. Leia Mateus 1:21. O que você acha que a palavra “Jesus” significa?

MATEUS 1:21 – “E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de JESUS, porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados.”

7. Leia Lucas 23:1-2. O que você acha que a palavra “Cristo” significa? 

LUCAS 23:1-2 – “E, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. 
 [2] E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, 
proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei.”

8. O que é um parágrafo?

9. A meditação Bíblica não é somente ponderar nas palavras, mas também ...?
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RESPOSTAS

1. O que a palavra “meditar” significa?
Pensar sobre, ponderar, ou resolver algo na própria mente.

2. Quais as duas razões para a meditação Bíblica?
Ponderar sobre o conhecimento correto (renovar a minha mente) e contactar o Deus 
autor da Palavra (pensando, ponderando e refletindo sobre Ele).

3. O que é um estudo temático?
Escolher um tema da Bíblia para estudar e sobre o qual pensar.

4. O que é um estudo analítico das Escrituras?
Estudar um livro da Bíblia, versículo por versículo.

5. Leia Lucas 6:46. O que você acha que a palavra “Senhor” significa?
Alguém a quem obedecemos (como se fosse nosso chefe).

6. Leia Mateus 1:21. O que você acha que a palavra “Jesus” significa?
Um Salvador que salva os outros de seus pecados.

7. Leia Lucas 23:1-2. O que você acha que a palavra “Cristo” significa?
Aquele que é ungido para ser um rei.

8. O que é um parágrafo?
Uma unidade de pensando em um texto escrito.

9. A meditação Bíblica não é somente ponderar nas palavras, mas também
Comunicar-se com o Deus autor da Palavra.
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A RENOVAÇÃO DA MENTE
Por Don Krow

 Hoje queremos falar sobre a renovação da mente. Eu gostaria de ler duas passagens.  
A primeira delas está em Filipenses 4:8. Diz: “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”.  
O Apóstolo Paulo está, obviamente, a dizer-nos que há coisas sobre a quais devemos pensar. 
Em outras palavras, nós podemos escolher os nossos pensamentos. Bem, eu sei que todos 
nós temos pensamentos que são, por vezes, contrários à Palavra de Deus, de acordo com 
Romanos, capítulo 7, versículos 22 e 23. A lei do pecado que guerreia em nós ataca as nossas 
mentes. Porém, a Bíblia nos diz em Filipenses, que não precisamos permanecer passivos  
e deixar que os nossos pensamentos construam ninhos; que nós podemos escolher aquilo 
em que nós pensamos. A Bíblia também nos diz que, tal como um homem pensa em seu 
coração, assim ele é (Provérbios 23:7). Então, as coisas sobre a quais pensamos são muito 
importantes.

Em Romanos 12:1 e 2, a Bíblia diz: “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, 
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto 
racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. 
A Bíblia diz que podemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Você sabia 
que quando a nave espacial Apollo subiu ao espaço, eles tiveram de fazer correções na rota 
a cada dez minutos? A sua trajetória até a Lua foi mais ou menos em ziguezague. E quando 
eventualmente aterraram, não conseguiram fazê-lo na zona de aterragem designada, dos 
800 Km, uma vez que aterraram alguns centímetros fora dela. E ainda assim, o voo inteiro 
foi um sucesso. Nós precisamos definir uma rota e nos comprometer totalmente ao Senhor 
Jesus Cristo como sacrifício vivo. O problema de um sacrifício vivo é que por vezes ele tenta 
fugir do altar, por isso temos de fazer correções na rota dos nossos pensamentos. Temos de 
ter um coração que diz: “Deus, eu quero o Senhor e quero seguir os Seus caminhos”.

Para se ter uma vida cristã vitoriosa, não só precisamos nos comprometer totalmente, 
mas também precisamos de dar um passo em frente e sermos transformados pela renovação 
das nossas mentes. Se não quisermos os resultados do mundo não podemos pensar tal como 
o mundo. Tal como lemos em Filipenses 4:8, nós podemos escolher as coisas sobre as quais 
pensamos. Tudo o que é amável, justo, de boa fama, nisso pensai. O que eles fariam no Antigo 
Testamento era pegar na Palavra de Deus e colocá-la nas ombreiras de suas portas e em suas 
vestes. A Palavra estava constantemente diante deles. Deus instruiu-os a declararem a Sua 
Palavra de noite e de dia para que cumprissem o que nela está escrito. E também teriam 
de instruir tudo isso aos seus filhos. As coisas em que pensamos são muito importantes.  
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É muito importante que tenhamos a Palavra de Deus diante de nós o tempo inteiro, para 
que possamos realmente ter uma vida de vitória. Se não pensarmos no que é amável, justo 
e de boa fama não estaremos a pensar nas coisas de Deus e nas coisas do Espírito. Romanos 
8:6 diz: “Porque a inclinação da carne é morte;” mas a parte seguinte do versículo diz,  
“mas a inclinação do Espírito é vida e paz”. Pensar nas coisas do Espírito de Deus é vida e 
paz. Mas se começarmos a pensar em adultério, nas coisas do mundo, dinheiro, cobiça e por 
aí em diante, sabe o que irá acontecer com as nossas vidas? Tal como um homem pensa em 
seu coração, assim ele é. Portanto, iremos começar a agir sobre essas coisas. Começaremos a 
reproduzir essas coisas em nossas vidas, e isso destruirá as nossas vidas. Sabe, para o crente, 
a verdadeira guerra espiritual não está em resistir ou repreender o diabo a todo o tempo, 
embora haja momentos em que precisamos fazer isso. Mas a guerra espiritual tem a ver com 
o que pensamos e no que meditamos.

A Bíblia diz em Isaías 26:3 que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme 
nEle. Há momentos durante o dia em que todos nós precisamos de fazer ajustes de curso, tal 
como diz Romanos 12. Precisamos dizer: “Deus, esses pensamentos são errados. Eu preciso 
dar a volta e renovar a minha mente e começar a pensar em coisas que são amáveis, justas 
e de boa fama”.

Então, se você tiver uma fortaleza mental, se estiver em escravidão, se se deparar a 
pensar em coisas que não deve, você precisa deter-se imediatamente. A Bíblia diz que, se 
nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Se resistirmos ao inimigo, ele fugirá 
de nós. Há momentos na minha vida em que eu cometi erros e deixei que a depressão 
se erguesse. Nesses momentos, é difícil pegar na Bíblia, sentar-se, pegar numa escritura e 
dizer: “Deus, isso é o que Tu dizes sobre mim. Isto é quem Tu dizes que eu sou. Tu és minha 
força”. Sabia que a sua vitória é tão simples quanto isso? Você precisa dizer: “Vou resistir 
agora ao que estou a permitir que o inimigo faça em mim. Vou sentar-me e abrir a Bíblia, e 
não vou apenas ler algumas palavras destas páginas, mas vou conectar-me com o Deus por 
detrás destas palavras. Eu vou deixar que a minha mente esteja firme nEle. E isto é o que Tu 
dizes sobre mim, Senhor. Tu dizes que eu estou perdoado. Tu dizes que eu estou limpo. Tu 
dizes que nada me pode separar do Teu amor”. Quando se concentrar e tão simplesmente 
pensar em todas as coisas boas que Deus tem feito por você, em apenas alguns momentos, 
irá esquecer-se dessas outras coisas.

Deixe-me usar uma ilustração. Certa vez ouvi um homem dizer: “Bem, quero  
adverti-los a não pensarem em elefantes cor-de-rosa nos próximos dez minutos”. Sabe o 
que é que aconteceu? Nos dez minutos seguintes, tudo que fizemos foi pensar em elefantes  
cor-de-rosa. Em seguida ele perguntou: “Qual é a cor da Estátua da Liberdade?” Alguém 
disse verde. E ele disse: “Então, qual é o braço erguido da Estátua da Liberdade?” E alguém 
disse que é o braço direito. E depois ele perguntou: “O que é que a Estátua da Liberdade tem 
na sua mão?” E alguém disse que tem uma tocha. Então o homem disse: “O que aconteceu 
com os vossos pensamentos sobre elefantes cor-de-rosa?” Eles tinham desaparecido. Vê, não 
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é questão de dizer: “Vá, agora não tenha esses pensamentos”, porque você sabe que irá pensar 
neles. As Escrituras nos dizem na verdade que devemos substituir esses pensamentos com 
os pensamentos de Deus, e quando nos apercebermos de maus pensamentos a virem contra 
nós e estivermos a pensar em algo que não devemos pensar, precisamos imediatamente 
de nos lembrar da nossa nova identidade. Precisamos de nos voltar imediatamente para o 
Senhor, nos conectar a Ele, e não apenas as palavras nas páginas, mas ao Deus por detrás 
destas palavras. E a Bíblia nos diz, em Romanos 8:6, que à medida que assim o fizermos, 
veremos a transformação que a vida e a paz de Deus produzem, conforme as nossas mentes 
estiverem firmadas nEle e nas coisas do Espírito. Pensem nessas coisas, meus irmãos, e 
caminhem hoje na liberdade e independência que Cristo adquiriu por vocês.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Romanos 12:1. O que devemos fazer com os nossos corpos?

ROMANOS 12:1-2 – “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis 
o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 
[2] E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso 
entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus.”

2. Leia Romanos 12:2. Esta escritura nos diz que devemos ser diferentes do que ...?

3. Leia Atos 17:11. A quê devemos alinhar os nossos pensamentos?

ATOS 17:11 – “Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, 
porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas 
coisas eram assim.” 

4. Leia Romanos 8:5-6. A inclinação do Espírito é ...?

ROMANOS 8:5-6 – “Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da 
carne; mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. [6] Porque a inclinação 
da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.”

5. Leia Romanos 12:1-2. De acordo com esses versículos, quais as duas coisas que 
precisamos fazer?

6. Leia Isaías 26:3. Como permanecemos em perfeita paz?

ISAÍAS 26:3-4 – “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele 
confia em ti. [4] Confiai no Senhor perpetuamente; porque o Senhor Deus é uma rocha 
eterna.”

7. Leia Isaías 26:4. Quais são algumas formas em que nós podemos manter a nossa mente 
no Senhor?
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RESPOSTAS

1. Leia Romanos 12:1. O que devemos fazer com os nossos corpos?
Presenteá-lo, ou oferece-lo, a Deus.

2. Leia Romanos 12:2. Esta escritura nos diz que devemos ser diferentes do que ...?
Do mundo, ou dos ímpios.

3. Leia Atos 17:11. A quê devemos alinhar os nossos pensamentos?
As Escrituras, a Palavra de Deus.

4. Leia Romanos 8:5-6. A inclinação do Espírito é ...?
Vida e paz.

5. Leia Romanos 12:1-2. De acordo com esses versículos, quais as duas coisas que 
precisamos fazer?
Comprometermo-nos a Deus como um sacrifício vivo e começar a renovar a nossa 
mente.

6. Leia Isaías 26:3. Como permanecemos na perfeita paz?
Mantendo nossas mentes no Senhor.

7. Leia Isaías 26:4. Quais são algumas formas em que nós podemos manter a nossa mente 
no Senhor?
Oração, louvor, meditação da Palavra, dando graças, etc.
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A IMPORTÂNCIA DA IGREJA DE CRISTO
Por Don Krow

 Hoje nós vamos falar sobre a importância da igreja de Cristo. Eu gostaria de ler uma 
passagem em Hebreus 10:25. Diz: “Não deixando a nossa congregação, como é costume 
de alguns; antes, admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai 
aproximando aquele Dia”. Ao observamos a importância da igreja de Cristo, a minha 
pergunta é: “O que é a igreja?”.

Eu levei este programa de Discipulado Evangélico a uma igreja local em  
Colorado Springs, Colorado. Nós treinamos as pessoas em como usá-lo, e o pusemos em 
prática no campo. Durante seis semanas de trabalho com esta igreja local, estabelecemos 
vinte estudos bíblicos fora desta mesma congregação. Durante meses, trabalhamos com 
as pessoas destes estudos bíblicos. Um dia, o pastor daquela igreja deixou-me realmente 
confuso, quando ele disse: “Sabe, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias à 
igreja aqueles que se haviam de salvar. Por que não vemos as pessoas destes estudos bíblicos 
virem para a nossa igreja?”

Quando nós estávamos a partilhar destes estudos bíblicos, as pessoas se tornavam 
salvas e passavam a ser discipuladas e ministradas. Mas o que o pastor realmente queria 
dizer era: “Por que é que elas não participavam do culto aos Domingos nesta congregação?” 
O meu conceito da igreja também não era muito bom. O que o pastor disse realmente me 
incomodou, e eu não soube o que fazer. Eu pensei, será que o programa de Discipulado 
Evangélico está realmente a funcionar? Será que estamos realmente a tocar na vida das 
pessoas? Eu sabia que estávamos a alcançar muitas pessoas, mas o que me confundiu foi o 
porquê que elas não vinham ao culto Domingo de manhã.

Eu decidi fazer um estudo sobre a palavra “igreja”. O que é abordado nesta lição é o que 
eu descobri. Em Romanos 16:3, 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:15, Filemón 2, Atos 5:42, 
e Atos 20:20, a Bíblia fala principalmente da igreja primitiva do Novo Testamento que se 
reunia na casa de alguém. Eu sei que existem todo o tipo de igrejas. Há igrejas domiciliares, 
igrejas com pequenas e grandes congregações, e as maiores chamadas mega-igrejas. Mas 
o que realmente me chamou a atenção na Escritura foi que, a igreja do Novo Testamento, 
parecia reunir-se em pequenas congregações nas casas das pessoas.

O Dicionário Expositivo de Palavras da Bíblia de Lawrence O. Richards (p. 164) 
diz: “Qualquer um pode ser desculpado por estar um pouco confuso sobre o significado 
da palavra, ‘igreja’; nós usamos a palavra de diversas maneiras. Ela significa um edifício 
específico (ex., a igreja da rua nº4), uma denominação ou organização de fé (a Igreja 
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Reformada na América) [ou a Igreja Batista] e até mesmo uma reunião de Domingo  
(ex., você foi a igreja hoje?). Nenhuma destas aplicações é particularmente Bíblica”. Eu 
comecei a pensar, O que é que isso realmente significa? O que significa realmente a palavra 
“igreja”? Vou continuar a citar do dicionário. Diz: “Uma vez que muitas pessoas pensam 
numa igreja como um edifício para serviços religiosos, ao em vez de uma congregação 
que se engaja em adoração, o termo igreja pode ser enganoso.” No Grego a palavra “igreja”  
é ekklesia e, literalmente, significa um encontro de pessoas com a finalidade de dar culto 
ou oração ou louvor ou apenas buscar a Deus. Vou continuar a ler algumas outras coisas do 
dicionário. Diz: “Ecclesia no Novo Testamento pode abranger qualquer número de crentes. 
Pode ser usado para pequenos grupos que se reuniam em casas (Rom. 16:5). Engloba 
também todos os crentes que vivem numa grande cidade (Atos 11:22), ou numa grande 
zona geográfica, tais como a Ásia ou Galácia.” Continuando diz: “A reunião típica da igreja 
era numa casa. Quando essa congregação se reunia ‘cada um [tinha] um salmo, doutrina, 
revelação, língua ou interpretação (1 Cor. 14:26). Indivíduos compartilhavam e outros 
‘julgavam cuidadosamente o que era dito’ (1 Cor. 14:29) ... essa partilha continua a ser 
essencial para a própria existência da igreja como uma comunidade de fé … Era esperado 
de cada pessoa contribuir e servir aos outros com o seu dom espiritual(s)”.

Em Hebreus 10:25 diz: “Não deixemos a nossa congregação.” A igreja é uma assembleia 
de pessoas juntas com o propósito de olhar para Jesus, de elogiar o Senhor, de receber 
orientação do Senhor, e seguir a Sua direção. O propósito primário da igreja primitiva do 
Novo Testamento era o da edificação. Eles se reuniram com o propósito de edificarem-se 
uns aos outros na fé.

A igreja primitiva era uma igreja evangélica. As pessoas estavam espalhadas por toda 
a parte, compartilhando sua fé em Jesus Cristo, e conforme eles partilhavam, o Senhor 
acrescentava à igreja — não ao um edifício — mas acrescentava ao povo de Deus conforme 
eles se arrependiam e creram. Então, eles congregavam juntos para encorajarem-se uns aos 
outros, para exercerem seus dons espirituais, para servirem-se uns aos outros, e terem um 
tempo de comunhão uns com os outros partilhando uma refeição em conjunto. Quando 
estavam juntos, praticavam os seus dons espirituais para edificarem-se uns aos outros. Em 
seguida, eles saiam e pregavam a Palavra, e assim começava novamente o ciclo. Eles creram 
no Senhor Jesus Cristo e congregavam juntos. Não importava aonde eles se reuniam. 
Poderia ter sido num edifício ou na casa de alguém. Poderia ter sido uma grande quantidade 
de pessoas, ou um pequeno número de pessoas a reunirem em casas. Isso realmente não 
importava, desde que eles se reunissem em nome do Senhor com o propósito de exercerem 
seus dons, para incentivarem uns aos outros, e terem comunhão uns com os outros com o 
objetivo final de edificação uns dos outros.

Eu descobri que o que estávamos a fazer com o programa Discipulado & Evangelismo 
através daquela igreja local que eu mencionado anteriormente, ao reunirmos em vinte 
estudos bíblicos diferentes ao longo da cidade, é que estávamos a reunir em vinte igrejas 
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diferentes. Não era igreja como a conhecemos hoje, mas nos reuníamos como “a igreja”, 
vinte vezes por semana, porque estávamos reunidos em nome do Senhor Jesus para 
incentivarmos uns aos outros, olhar para o Senhor Jesus, para sermos instruídos através da 
Palavra de Deus e exercer nossos dons espirituais.

Não importa a que igreja você vai — não importa se você está em uma igreja de 
denominação ou uma igreja sem denominação, se você está a frequentar uma mega-igreja 
ou um pequeno grupo domiciliar — a Escritura nos diz que, conforme você vê que se vai 
aproximando aquele Dia, e conforme o pecado abunda, a graça de Deus abunda muito mais. 
Graça irá abundar nestas reuniões do povo de Deus. Na igreja aonde cada crente tem uma 
parte do ministério de Jesus Cristo, podem ministrar-se uns aos outros, exortarem-se uns 
aos outros, e encorajarem-se uns aos outros conforme vão exercendo seus dons espirituais 
uns com os outros.

Todos nós beneficiaríamos ao nos reunirmos em um grupo de crentes desta forma. 
Mesmo que sejam apenas dois ou três que se reúnem em nome do Senhor Jesus, precisamos 
nos reunir regularmente. É bom nos reunirmos juntos para usarmos nossos dons espirituais, 
para exortarmos uns aos outros, para encorajarmos uns aos outros, e buscar a Jesus juntos, 
e orar uns pelos outros. Há muita coisa que se poderia dizer sobre a igreja. Poderíamos 
falar sobre os anciãos, bispos, pastores e o governo da igreja, mas esse não é o propósito 
deste estudo. O objetivo deste ensinamento é conhecer o propósito da igreja e saber que 
não devemos permanecer isolados como um homem sozinho numa ilha. Nós não podemos 
sobreviver dessa maneira. Quando recebemos a salvação, Deus nos coloca no corpo de 
Cristo — o corpo universal de crentes. Precisamos uns dos outros, e precisamos nos reunir 
como a igreja de Deus para encorajarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros com os 
dons espirituais que nos foram dados por Deus. Eu encorajo-te, reúna-se hoje com o povo 
de Deus.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 

1. Leia Hebreus 10:25. O que não devemos deixar?

HEBREUS 10:25 – “Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes, 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando 
aquele Dia.”

2. Leia Actos 5:42. E todos os dias, no templo e nas casas, não ... ?e de ...? a Jesus Cristo.

ATOS 5:42 – “E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de 
anunciar a Jesus Cristo.”

3. Leia Atos 2:42. Quais as quatro coisas que a igreja primitiva continuou a fazer?

ATOS 2:42 – “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do 
pão, e nas orações.”

4. Leia Actos 2:44-45. A igreja primitiva continuou a dar dinheiro para a construção de um 
parque de estacionamento para a igreja. Verdadeiro ou Falso?

ATOS 2:44-45 – “Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.  
[45] Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha 
necessidade.”

5. Leia 1 Coríntios 12:28. Mencione 8 diferentes tipos de dons que Deus colocou na sua 
igreja.

1 CORÍNTIOS 12:28 – “E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em 
segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, 
socorros, governos, variedades de línguas.”

6. Leia 1 Coríntios 14:26. Quando o povo de Deus se reunia como igreja, havia liberdade 
para expressar seus dons. Nomeie cinco coisas que aconteceram quando eles se 
encontraram?

1 CORÍNTIOS 14:26 – “Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós 
tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para 
edificação.”

7. Leia Atos 6:1. A igreja primitiva do Novo Testamento partilhava diariamente comida 
com ...? 
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ATOS 6:1 – “Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma 
murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no 
ministério cotidiano.” 

8. Leia Tiago 1:27. O único tipo de religião que Deus se preocupa é a religião que ...?

TIAGO 1:27 – “A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos 
e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.”

9. Leia 1 Timóteo 5:9-11. Viúvas que eram apoiados pela igreja primitiva do Novo 
Testamento tinham que atender a que critérios?

1 TIMÓTEO 5:9-11 – “Nunca seja inscrita viúva com menos de sessenta anos, e só a que 
tenha sido mulher de um só marido; [10] tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, 
se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda 
boa obra. [11] Mas não admitas as viúvas mais novas, porque, quando se tornam levianas 
contra Cristo, querem casar-se;”

10. Leia 1 Coríntios 9:14. Para além da igreja apoiar as viúvas, os órfãos e os pobres, também 
ajudava ...?

1 CORÍNTIOS 9:14 – “Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, 
que vivam do evangelho.”

11. Leia Mateus 25:35-40. Por que é que as pessoas pensam que dar dinheiro no ofertório da 
igreja é a única maneira de dar a Deus? 

MATEUS 25:35-40 – “Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de 
meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; 
[35] porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, 
e hospedastes-me; [36] estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, 
e fostes ver-me. [37] Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos 
com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? [38] E, quando te vimos 
estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? [39] E, quando te vimos enfermo ou na 
prisão e fomos ver-te? [40] E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando 
o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”

12. Leia Atos 4:32-35 e Provérbios 3:9-10. O que é que os anciãos e pastores da igreja 
primitiva fizeram com as finanças da igreja? 

ATOS 4:32-35 – “E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia 
que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 
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[33] E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, 
e em todos eles havia abundante graça. [34] Não havia, pois, entre eles necessitado algum; 
porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que 
fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. [35] E repartia-se a cada um, segundo a 
necessidade que cada um tinha.”

PROVÉRBIOS 3:9-10 – “Honra ao SENHOR com a tua fazenda e com as primícias de 
toda a tua renda; [10] e se encherão os teus celeiros abundantemente, e trasbordarão de 
mosto os teus lagares.”
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RESPOSTAS

1. Leia Hebreus 10:25. O que não devemos deixar?
De nos congregarmos como crentes.

2. Leia Actos 5:42. E todos os dias, no templo e nas casas, não ... ?e de ...? a Jesus Cristo.
Cessavam de ensinar/anunciar.

3. Leia Atos 2:42. Quais as quatro coisas que a igreja primitiva continuou a fazer?
Eles continuaram com os ensinamentos dos apóstolos, em comunhão, no partir do 
pão (partilhando de comida e da santa ceia), e em oração.

4. Leia Actos 2:44-45. A igreja primitiva continuou a dar ofertas para a construção de um 
parque de estacionamento para a igreja. Verdadeiro ou Falso?
Falso.

5. Leia 1 Coríntios 12:28. Mencione 8 diferentes tipos de dons que Deus colocou na sua 
igreja.
Apóstolos, profetas, doutores, aqueles que fazem milagres, aqueles que têm o dom da 
cura, de ajudar, aqueles com dons da administração e aqueles que falam em línguas 
desconhecidas.

6. Leia 1 Coríntios 14:26. Quando o povo de Deus se reunia como igreja, havia liberdade 
para expressar seus dons. Nomeie cinco coisas que aconteceram quando eles se 
encontraram?
Uma pessoa tinha um salmo, outra um ensinamento, outra diria uma revelação 
que Deus lhe havia dado, outra falava em uma língua desconhecida, e outra tinha a 
interpretação do que língua desconhecida significava.

7. Leia Atos 6:1. A igreja primitiva do Novo Testamento partilhava diariamente comida 
com ...?
As viúvas.

8. Leia Tiago 1:27. O único tipo de religião que Deus se preocupa é a religião que ...?
Cuida de órfãos e das viúvas em suas tribulações.

9. Leia 1 Timóteo 5:9-11. Viúvas que eram apoiados pela igreja primitiva do Novo 
Testamento tinham que atender a que critérios?
“Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 
sessenta anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas 
boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer 
os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas 
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mais jovens”. (1 Timóteo 5: 9-11, Nova Versão Internacional)

10. Leia 1 Coríntios 9:14. Para além da igreja apoiar as viúvas, os órfãos e os pobres, também 
ajudava ...?
Aqueles que ministravam a Palavra.

11. Leia Mateus 25:35-40. Por que é que as pessoas pensam que dar dinheiro no ofertório da 
igreja é a única maneira de dar a Deus?
Porque é isso que lhes foi ensinado.

12. Leia Atos 4:32-35 e Provérbios 3:9-10. O que é que os anciãos e pastores da igreja 
primitiva fizeram com as finanças da igreja?
Deram aos necessitados, honrando ao Senhor com a doação.
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LIBERTAÇÃO
Por Don Krow

 Hoje vamos falar sobre demonologia. Jesus passou o Seu ministério na terra a expulsar 
demônios, a curar os doentes, a ressuscitar os mortos e a fazer outros milagres. Cerca de um 
quarto de Seu ministério foi usado a expulsar os espíritos malignos das pessoas. A Bíblia nos 
diz em Atos 10:38: “Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; 
o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com 
Ele”. Além disso, 1 João 3:8 diz: “Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as 
obras do diabo”. Eu tinha uma visão diferente da demonologia – que os demônios, espíritos 
malignos, espíritos imundos, diabos, ou seja lá como os for chamar – só apareciam na Índia 
ou em países do terceiro mundo onde as pessoas não adoram ao Deus Verdadeiro e Vivo, 
mas adoram à ídolos. Eu estava errado.

Quero falar-lhe sobre uma experiência que tive há alguns anos numa igreja em Dallas, 
Texas. Todas as pessoas estavam a cantar quando de repente uma menina caiu no chão. 
Parecia que ela estava em crise de convulsão. Por acaso havia lá um médico cujo nome era 
Dr. Rice. Algumas pessoas na igreja tinham uma residência a cerca de um quarteirão dali, e 
ele disse para levá-la lá para que ele a pudesse examinar. Quando a levamos para a residência 
deles, essa menina parecia um gato selvagem! Os olhos dela estavam dilatados, e dessa 
pequenina adolescente, que provavelmente pesava menos de 45 Kg, havia uma forte voz 
masculina falando. De repente, essa coisa começou a atacar-me verbalmente, dizendo coisas 
como: “VOCÊ VAI PARA INFERNO!” Eu disse: “Não, eu não vou”. Eu estava com medo 
porque nunca tinha visto nada assim antes. Ele disse: “SIM, VOCÊ VAI PARA INFERNO”, 
e eu disse: “Não, eu não vou. Eu não vou para o inferno”. Parecia ter poder ou autoridade 
sobre mim, e eu não sabia o que fazer ou como lidar com a coisa que estava nessa menina.

Um dos meus bons amigos ficou tão assustado que ele saiu imediatamente. Então, 
lá estava eu. Eu pensei, O que será que eu faço? A menina tinha força sobrenatural, e ela 
começou a falar algo como alemão, que ela nunca havia aprendido – dela surgiram todos 
os tipos de manifestações selvagens do diabo. Ela estava possuída por demônios, e embora 
eu não soubesse o que fazer, eu sempre acreditei que a Bíblia tem poder. É como quando 
você era criança e assistia aos filmes assustadores de terror do Dracula. O vampiro viria em 
direção a pessoa, e de repente, a pessoa tiraria uma cruz e o vampiro gritaria “AAAAH!” Foi 
assim que eu pensei sobre a Bíblia. Eu sabia que ela tinha poder, mas não sabia como extrair 
o poder da Bíblia. A graça de Deus ajudou-me, porque eu nunca tinha experimentado algo 
assim antes. Eu abri a minha Bíblia no Novo Testamento e por acaso virei para o livro 
de Filipenses. Comecei a ler capítulo 2, versículos 8-11: “e, achado na forma de homem, 
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus 
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o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de 
Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua 
confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai”.

O demônio disse: “Não diga isso! Não suporto essas palavras! Não diga isso!” Eu 
pensei, Que reação! Então eu disse: “Bem, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar –  
dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra”. Ela gritou: “Não diga isso! Não suporto 
essas palavras! Não diga isso, não diga isso!” Eu pensei: Este diabo está a ficar louco dentro 
dessa menina, e tudo o que eu estou a fazer é ler a Palavra de Deus! Então eu li novamente: 
“e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e 
morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é 
sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho”. Mais uma vez, houve 
a mesma reação; “Não diga isso, não consigo suportar isso!” Então o demônio agarrou a 
menina pelas orelhas dela disse: “Não diga isso! Não suporto essas palavras, não diga isso!” 
O diabo atirou a menina no chão, a minha frente, e ela começou a se curvar ao nome de 
Jesus. E eu disse: “ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, 
e debaixo da terra”.

Poucos momentos antes, esse demônio tinha autoridade e poder sobre mim. Eu pensei 
que ele me fosse bater, me espancar, me jogar fora dali – eu não sabia o que iria acontecer! Tudo 
o que eu sabia era que a Bíblia tem poder e eu a abri e comecei a ler. A Bíblia diz em Efésios 
6:17: “Tomai também...a espada do Espírito, que é a palavra de Deus”. Veja, existe uma arma 
ofensiva que é como uma espada que cortará e machucará o inimigo. É a Espada do Espírito, a 
Palavra de Deus. Você se lembra de quando Jesus foi tentado? O diabo veio a Ele e disse: “Eu lhe 
darei todos os reinos do mundo se você se dobrar e me adorar”. Jesus disse-lhe: “Vai-te, Satanás, 
porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás” (Mateus 4:10). Então 
o diabo o tentou e tentou-o novamente, e Jesus disse: “Está escrito: Satanás...está escrito”, e 
depois citou a Palavra de Deus. Ele usou a Espada do Espírito, e a Bíblia diz que o demônio 
o deixou e partiu por uma temporada.

A única arma que temos para vencer o inimigo é a Espada do Espírito, que é a Palavra 
de Deus. Você sabe o que é que eu aprendi com isso? Eu aprendi isso: Todas as vezes que eu 
quero estudar a Palavra, eu penso o quão faminto estou e tenho que ir encontrar algo para 
comer, ou penso em todas as coisas que não fiz naquele dia. Eu sei que os que frequentam 
um estudo de discipulado terão todo tipo de desculpas para não poderem estar presente. 
Finalmente, eu descobri o porquê. Há algo na Bíblia que Deus quer que saibamos e o diabo 
não quer que nós saibamos. Então, todas as vezes que você vem estudar Palavra de Deus, 
ou vai a aula de discipulado, há algo na Palavra de Deus que o inimigo não quer que você 
saiba – ele não quer que você conheça o Deus por trás dessas palavras.

Existe um reino das trevas, e existe o reino do Filho querido de Deus. Em  
Colossenses 1:13, diz: “Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Reino 
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do Filho do seu amor”. Em que reino você está? Um reino é onde alguém rege e reina. Jesus 
Cristo é um rei. Você já deu a sua vida a Ele? Você está a segui-Lo hoje, ou está a deixar que 
outras coisas sejam prioritárias em sua vida? Jesus disse isso em Lucas 6:46: “E por que me 
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?” Ele quer ser preeminente em sua vida, 
quer ser o número um. Existe um reino das trevas que está a tentar mantê-Lo longe dessa 
preeminência, desse lugar de reinado em sua vida. A razão para tal é que o inimigo quer 
subir para este lugar de preeminência. Volte-se para Jesus hoje com todo o seu coração e 
reconheça que existe um inimigo. O seu nome é Satanás e ele tem poder demoníaco, mas a 
Bíblia nos diz que temos autoridade sobre ele.

Jesus disse em Mateus 10:8: “Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, 
expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai”. Pregue o Evangelho do reino e, ao 
fazê-lo, você tem autoridade sobre o inimigo. Nunca mais deixe que o inimigo lhe convença 
ao contrário do que Deus tem para a sua vida. Faça do Senhor Jesus o número um na sua 
vida. Você nunca se arrependerá disso.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Efésios 6:12. Como é que esse versículo descreve o noss conflito espiritual com o 
reino demoníaco?

EFÉSIOS 6:12 – “Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra 
os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as 
hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.”

2. Leia Marcos 16:17. O que é que este versículo nos ensina sobre a autoridade do crente?

MARCOS 16:17 – “E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão 
demônios; falarão novas línguas.”

3. Leia Tiago 4:7. O que deve fazer uma pessoa que procura a libertação dos demônios?

TIAGO 4:7 – “Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.”

4. Leia Tiago 1:14. Como é que Satanás nos engana ao fazer com que algo mau pareça 
desejável?

TIAGO 1:14 – “Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria 
concupiscência.”

5. Leia Romanos 6:13. Se uma pessoa preenche sua vida com a coisas de Cristo, os demônios 
ficarão desconfortáveis e sairão sozinhos. O que é que este versículo nos diz para fazer?

ROMANOS 6:13 – “Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por 
instrumentos de iniquidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os 
vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça.”

6. Leia Romanos 13:14. Os demônios alimentam-se das obras da carne, então, mate-os de 
fome, andando nos caminhos de Deus de amor e pureza. Nós não devemos ter  ...? da carne?

ROMANOS 13:14 – “Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da 
carne em suas concupiscências.”

7. Leia Lucas 10:17-19. Jesus nunca nos diz para orar à Ele para expulsar demônios. Ele nos 
deu autoridade. Este versículo nos diz que temos poder e autoridade sobre ...?

LUCAS 10:17-19 – “E voltaram os setenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu no 
me, até os demônios se nos sujeitam. [18] E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do 
céu. [19] Eis que vos dou poder para pisar serpentes, e escorpiões, e toda a força do Inimigo, 
e nada vos fará dano algum.”
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RESPOSTAS

1. Leia Efésios 6:12. Como é que esse versículo descreve o nosso conflito espiritual com o 
reino demoníaco?
É descrito como uma luta livre.

2. Leia Marcos 16:17. O que é que este versículo nos ensina sobre a autoridade do crente?
Temos a autoridade em nome de Jesus para expulsar demônios.

3. Leia Tiago 4:7. O que deve fazer uma pessoa que procura a libertação dos demônios?
Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo.

4. Leia Tiago 1:14. Como é que Satanás nos engana ao fazer com que algo mau pareça 
desejável?
Ele trabalha com a nossa própria concupiscência (para fazer algo mau parecer 
desejável).

5. Leia Romanos 6:13. Se uma pessoa preenche sua vida com a coisas de Cristo, os demônios 
ficarão desconfortáveis e sairão sozinhos. O que é que este versículo nos diz para fazer?
Não vos apresenteis ao pecado, mas apresentai-vos a Deus. Apresenteis os vossos 
membros (partes do nosso corpo) como instrumentos de justiça.

6. Leia Romanos 13:14. Os demônios alimentam-se das obras da carne, então, mate-os de 
fome, andando nos caminhos de Deus de amor e pureza. Nós não devemos ter ...? da carne?
Cuidados.

7. Leia Lucas 10:17-19. Jesus nunca nos diz para orar à Ele para expulsar demônios. Ele nos 
deu autoridade. Este versículo nos diz que temos poder e autoridade sobre ...?
Toda a força do inimigo.
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A AUTORIDADE DO CRENTE
Por Andrew Wommack

 Deus nos deu autoridade como crentes. Para podermos abordar isso, teremos que não 
somente abordar a autoridade que temos, mas também a autoridade de Satanás. Satanás foi 
engrandecido demais. Os cristãos foram levados a acreditar que estamos a lutar contra um 
ser cujo poder é superior ao nosso, e que mal somos capazes de lidar com ele. Não é isso o 
que as Escrituras nos ensinam. Efésios 6:12 diz: “porque não temos que lutar contra carne e 
sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas 
deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais”. Então Satanás é 
um fator; ele existe. Ele tem uma hierarquia de principados e poderes com os quais lidamos, 
mas no versículo anterior a este, diz que devemos estar firmes contra as astutas ciladas do 
diabo. O único poder que Satanás realmente tem contra nós é a decepção. Ele não tem 
poder para simplesmente nos superar.

Em Gênesis 3 vemos que, quando surgiu a primeira tentação contra Adão e Eva, 
Satanás não chegou com alguma força superior. Por exemplo, em vez dele possuir um 
mamute ou um elefante, e pisar na cabeça de Adão, ameaçando-os e dizendo “sirva-me 
ou então...”, ele possuiu uma cobra, a criatura mais sutil que Deus criou. A palavra “sutil” 
significa “astuto, enganoso ou malicioso”. O motivo pela qual Satanás possuiu a serpente foi 
porque, na verdade, ele não tinha o poder de forçar Adão e Eva a fazerem qualquer coisa. 
Ele só os poderia enganar. Ele veio contra a natureza e o caráter de Deus e começou por 
criticá-Lo, dizendo: “Na verdade Deus não vos ama – Ele está a esconder coisas de vocês”. 
Ele usou da mentira para tentar Adão e Eva a pecarem contra Deus. Eram eles que tinham 
toda a autoridade, e a razão pela qual Satanás tinha que fazê-lo dessa maneira foi porque ele 
não tinha poder para ir contra Deus.

Existe muito mais, que eu não terei a possibilidade de abordar ao fundo, mas um dos 
pontos principais que eu quero transmitir é que, no que toca a autoridade do crente, você 
deve reconhecer que Satanás não tem poder e autoridade sobre você. Ele é um inimigo 
derrotado. Seu único poder contra você é o de atacá-lo com mentiras e decepções. Se a 
sua vida está a ser destruída, você até pode dizer “Satanás é quem está a disparar esses 
tiros contra mim”, mas é você quem lhe está a dar as munições. Você é o único quem deve 
responder às mentiras e ao engano de satanás. Se você não cedeu à Satanás, ele não teria 
poder contra você nem como invadi-lo. Em 2 Coríntios 10:3-5 diz: “Porque, andando na 
carne, não militamos segundo a carne: (Porque as armas da nossa milícia não são carnais, 
mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das fortalezas;) destruindo os conselhos e toda 
altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento 
à obediência de Cristo”. Essas escrituras nos falam sobre as armas da sua guerra e todas as 
armas mencionadas referem-se à sua mente, lidando com pensamentos. Satanás não tem o 
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poder de fazer nada a você exceto através da decepção.

Quero rapidamente resumir algumas coisas. No princípio Deus, é claro, tinha toda a 
autoridade. Todo o poder e autoridade devem emanar de Deus porque Ele é o único que 
tem poder em Si mesmo. Tudo o resto é delegado através Dele. Quando Ele criou os céus e 
a Terra, Ele tinha todo o poder e autoridade. Depois, em Gênesis 1:26, quando Deus criou 
Adão e Eva, Ele disse: “domine sobre...toda a terra”. Junte essa passagem à Salmos 115:16, 
que diz: “Os céus são os céus do SENHOR; mas a terra, deu-a Ele aos filhos dos homens”. 
Deus tinha domínio de tudo pelo direito de ser o Criador, mas Ele deu o domínio, ou a 
autoridade, sobre a terra aos seres humanos físicos. Satanás nunca teve o direito e poder 
para governar a terra. Ele tomou-os enganando o homem a pecar. Deus deu esse poder à 
humanidade, e quando o homem caiu, o homem cedeu a autoridade e o poder de Deus ao 
diabo. Deus nunca deu poder à Satanás para oprimir o homem ou para governar esta terra.

As Escrituras dizem que Satanás é o deus deste mundo, mas não é porque Deus o fez 
deus deste mundo. Deus nunca colocou Satanás numa posição acima da humanidade. Ele 
deu à humanidade o domínio e autoridade sobre esta terra. A única razão pela qual Satanás 
sempre conseguiu oprimir, dominar, ou causar os problemas que ele causa é porque as pessoas 
cedem sua autoridade dada por Deus. Isto representou um verdadeiro problema para Deus, 
porque Ele é um Espírito, e Ele deu autoridade sobre esta terra à seres humanos físicos. Só 
as pessoas que possuem corpos físicos é que têm autoridade e poder para governar e exercer 
influência nesta terra. Satanás tem que vir até nós e nos fazer ceder a nossa autoridade a ele. 
Essa é a razão pela qual ele gosta de habitar num corpo. Nas Escrituras, os demônios têm 
que ter um corpo para possuir porque Satanás nada pode fazer a menos que ele esteja a usar 
um corpo humano físico para trabalhar através deste. Sendo Deus um Espírito e tendo dado 
autoridade aos seres humanos físicos, agora de alguma forma, Ele tem as suas mãos atadas. 
Não é porque Deus não tem poder e autoridade, mas por causa da Sua integridade. Ele deu 
autoridade aos seres humanos físicos e, para ser fiel à Sua própria Palavra, Ele não pode 
simplesmente voltar atrás e dizer: “Não foi assim que Eu quis; parem, acabou o tempo, vamos 
começar de novo”. Não! Deus limitou-se a Sua própria Palavra. Ao longo da história Ele 
procurou por alguém em quem Ele pudesse fluir, mas o problema era que todos os homens 
estavam corrompidos e haviam-se rendido à Satanás. Então, o que é que Ele deveria fazer?

O que Deus finalmente fez foi vir à Terra e se tornar um homem. Quando você 
compreende isso, é tremendo, porque agora, o diabo estava em grande sarilho. Ele estava 
a usar o poder da humanidade, e Deus não poderia intervir diretamente para resolver 
todos esses problemas porque o homem estava deliberadamente e legalmente cedendo a 
autoridade dada por Deus à Satanás. Satanás estava errado no que ele fez, mas o homem 
deu a satanás a sua autoridade e o poder que era deles. Mas agora, aí veio Deus, e Ele não era 
mais somente Espírito, mas tinha a forma física carnal. Isso colocou o diabo numa péssima 
situação porque, Deus não só tinha autoridade no céu, mas tornando-se homem deu-lhe 
autoridade sobre a terra. Jesus disse em João 5:26-27: “Porque, como o Pai tem a vida em si 
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mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o 
juízo, porque é o Filho do Homem”. Ele estava a referir-se ao seu corpo físico.

Jesus veio e exerceu a autoridade dada por Deus. O diabo o tentou, e Jesus nunca 
se submeteu a ele. Satanás perdeu em todas as batalhas com Ele. Então Jesus tomou 
nossos pecados, morreu por eles, foi para inferno, ressuscitou e disse em Mateus 28:18:  
“E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra”. Ele 
ganhou de volta a autoridade que Deus havia dado à humanidade, que o homem usou 
incorretamente e agora como Deus em carne, Jesus tinha toda autoridade no céu e na terra. 
No versículo seguinte, Ele disse: “Agora ide, e façais essas coisas”. Com efeito, Ele estava 
dizendo: “Agora Eu tenho toda autoridade no céu e terra, e estou a partilha-la com vocês”. 
Desta vez, no entanto, há uma diferença particular na autoridade que Deus nos devolveu 
como crentes. É uma autoridade conjunta entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Não nos foi 
exclusivamente concedida como foi à Adão e Eva. Eles podiam dar a autoridade, permitir 
que o diabo os oprimisse, e estar basicamente sem esperança, mas hoje a nossa autoridade 
é compartilhada com o Senhor Jesus Cristo. É como ter uma conta bancária conjunta que 
exige ambas as assinaturas para descontar um cheque. A nossa autoridade é compartilhada 
com o Senhor Jesus, e a Sua autoridade é compartilhada com a igreja.

Embora possamos falhar, Deus nunca mais irá assinar essa autoridade ao diabo. Satanás 
está absolutamente sem poder. Ele não tem capacidade para fazer nada na sua vida exceto 
no que ele lhe enganar e o que você voluntariamente ceder. Você pode lhe dar autoridade na 
sua vida, você pode sofrer pessoalmente por isso, mas a autoridade de Deus, que foi dada ao 
homem, nunca mais passará exclusivamente para o diabo. Ela é agora partilhada entre nós e 
o Senhor Jesus, e Ele permanecerá fiel, independentemente. Você precisa reconhecer que é 
você quem agora tem autoridade e poder. Satanás está a lutar contra os seus pensamentos e 
as suas armas são tais que você pode levar esses pensamentos cativos. Você pode reconhecer 
que é errado que o diabo lhe oprima fisicamente e pode descobrir o que a Escritura tem a 
dizer sobre a cura. João 8:32 diz: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. É você 
quem tem poder e autoridade. Deus deu-a a você, e a única coisa que não lhe permite de 
exercer esse poder é que você ainda não levou os seus pensamentos cativos. Você não usou 
essas armas espirituais para renovar a sua mente e reconhecer o que você tem. É encorajador 
descobrir que você é o único que tem autoridade e poder.

Oro para que você tome isso, medite nisso, e Deus lhe dará a revelação de que é você 
que faz estremecer Satanás. Você não deve ser estremecido por Satanás, porque você é o 
único que tem o poder e autoridade de Deus. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de você 
(Tiago 4:7).
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Gênesis 3:1. Satanás existe, mas o seu verdadeiro poder está na sua capacidade 
de nos enganar. O que é que a serpente (o diabo) tentou fazer com que a Eva 
duvidasse?

GÊNESIS 3:1 – “Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo 
que o SENHOR Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse:  
Não comereis de toda árvore do jardim?”

2. Leia Gênesis 3:1. Por que é que você acha que Satanás usou decepção?

3. Leia Gênesis 1:26, 28. Quem deu ao homem a sua autoridade?

GÊNESIS 1:26 – “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, 
e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.” 

GÊNESIS 1:28 – “E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos,  
e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, 
e sobre todo o animal que se move sobre a terra.”

4. Leia Salmos 8:4-8. Como criou Deus o homem?

SALMOS 8:4-8 – “Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do 
homem, para que o visites? [5] Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de 
glória e de honra o coroaste. [6] Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das 
tuas mãos; tudo puseste debaixo de seus pés: [7] todas as ovelhas e bois, assim como 
os animais do campo; [8] as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas 
veredas dos mares.”

5. Leia 2 Coríntios 4:4. O que é que esse versículo indica que aconteceu?

2 CORÍNTIOS 4:4 – “Nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos 
incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que  
é a imagem de Deus.”

6. Leia Mateus 4:8-9. Esses versículos fortalecem esse ponto?

MATEUS 4:8-9 – “Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto;  
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. [9] E disse-lhe: Tudo isto te 
darei se, prostrado, me adorares.”
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7. Leia Mateus 28:18. Após a morte e ressureição de Jesus, quem tem agora toda a 
autoridade no céu e na terra?

MATEUS 28:18-19 – “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder 
no céu e na terra. [19] Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo;”

8. Leia Mateus 28:18-19. De acordo com esse versículo, a quem foi delegada autoridade?

9. Leia Efésios 1:19. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus está sobre quem?

EFÉSIOS 1:19 – “e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, 
segundo a operação da força do seu poder.” 



113

A AUTORIDADE DO CRENTE

RESPOSTAS

1. Leia Géneses 3:1. Satanás existe, mas o seu verdadeiro poder está na sua capacidade de 
nos enganar. O que é que a serpente (o diabo) tentou fazer com que a Eva duvidasse?
A Palavra de Deus (“É assim que Deus disse”).

2. Leia Genesis 3:1. Por que é que você acha que Satanás usou decepção?
Ele não os podia fazer desobedecer a força. Ele teve de enganá-los para fazê-los 
desistir da sua autoridade.

3. Leia Genesis 1:26, 28. Quem deu ao homem a sua autoridade?
Deus.

4. Leia Salmos 8:4-8. Como criou Deus o homem?
Com domínio sobre as obras das Suas (Deus) mãos.

5. Leia 2 Coríntios 4:4. O que é que esse versículo indica que aconteceu?
Que Satanás tomou a autoridade do homem e se tornou o deus deste mundo (desse 
sistema, ou desta era).

6. Leia Mateus 4:8-9. Esses versículos fortalecem esse ponto?
Sim.

7. Leia Mateus 28:18. Após a porte e ressureição de Jesus, quem tem agora toda a autoridade 
no céu e na terra?
Jesus.

8. Leia Mateus 28:18-19. De acordo com esse versículo, a quem foi delegada autoridade?
Ao crente.

9. Leia Efésios 1:19. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus está sobre quem?
Sobre nós, os que cremos.
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A CURA FAZ PARTE DA PROPRIAÇÃO
Por Andrew Wommack

 Jesus já adquiriu a cura por nós. Em Marcos 2 e Lucas 5, Jesus ensinava numa casa 
tão lotada que um paralítico foi descido pelo telhado por seus amigos e Jesus o curou 
milagrosamente. Em Mateus 8:14-16, depois de Jesus ter curado as pessoas, a Bíblia diz: 
“E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na 
mão, e a febre a deixou; e levantou-se e serviu-os. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos 
endemoninhados, e Ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que 
estavam enfermos”. Então, o versículo 17 dá o motivo por esse acontecimento: “para que se 
cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades 
e levou as nossas doenças”. Nessa altura, Jesus estava curando muitas pessoas, a escritura 
menciona e cita especificamente de Isaías 53:3-5: “Era desprezado e o mais indigno entre os 
homens [Esta é uma profecia sobre o Senhor Jesus Cristo], homem de dores, experimentado 
nos sofrimentos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não 
fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas 
ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados” (meus comentários em 
parênteses).

Estas são passagens poderosas da Escritura. Algumas pessoas as tomam e dizem: 
“Espere um minuto; isso fala no sentido espiritual”. A igreja na qual eu fui educado 
não acreditava na cura física para o corpo. Eles pegavam numa escritura como essa e a 
espiritualizavam – usavam-na para dizer que nós estávamos emocionalmente feridos, e 
quando entregamos nossas vidas ao Senhor, Ele nos cura. Mas se juntarmos à esta passagem 
as passagens que usamos no início, esta passagem põe um fim à aplicação dessas escrituras. 
É verdade que Jesus irá curá-lo emocionalmente e de outras maneiras, mas estas escrituras 
falam sobre a cura física para o corpo. Você pode ver isso porque em Mateus 8:17, diz que a 
ocorrência destas curas foram o cumprimento da profecia falada por Isaías, que acabamos 
de ler, “pelas suas pisaduras, fomos sarados”. A Escritura diz que este foi o cumprimento 
de que Ele mesmo levou as nossas enfermidades e suportou as nossas doenças. Isso está 
falando de doenças físicas, dores e ferimentos. Jesus curou as pessoas fisicamente para 
cumprir a escritura que diz que pelas suas pisaduras fomos sarados.

A Bíblia continua dizendo em 1 Pedro 2:24: “Levando Ele mesmo em seu corpo os 
nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para 
a justiça; e pelas Suas feridas fostes sarados”. Esta é uma afirmação do passado. Jesus veio 
e parte do que Ele veio fazer foi curar nossos corpos físicos. Eu não estou a diminuir o 
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fato dEle também ter vindo para perdoar nossos pecados. Isso é importante, e o perdão 
dos pecados é como uma porta, o acesso para tudo o resto, mas Ele não veio apenas para 
perdoar nossos pecados. Ele também veio curar nossos corpos. No Grego, a palavra usada 
no Novo Testamento para “salvação” é sozo, uma palavra abrangente que se aplica a muitas 
coisas diferentes. Mas se você fizer uma busca, verá que também é traduzida “curado”.  
Tiago 5:14 afirma: “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem 
sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente”. Essa 
palavra “salvará” vem da palavra grega sozo, e está falando sobre a cura física e corporal dos 
doentes. A mesma palavra que foi traduzida como “perdão dos pecados”, centenas de vezes 
no Novo Testamento, foi também traduzida como “curado”.

Quando Jesus enviou seus discípulos em Mateus 10, o comando que Ele lhes deu foi o 
de curar enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios e pregar 
o Evangelho. No mesmo instante que lhes disse para pregar o Evangelho, Ele os disse para 
curar os doentes, purificar os leprosos e expulsar demônios. Assim como o perdão dos 
pecados, a cura também faz parte do que Jesus veio realizar em sua vida.

Você nunca iria pensar que o Senhor quer que você cometa um pecado para lhe 
ensinar que algo pode ser aprendido através do seu pecado. De igual modo, Ele também 
nunca irá querer que você viva na doença. Deus não é o autor da doença na sua vida. Às 
vezes, as pessoas dizem coisas do tipo: “Bem, essa doença é realmente uma bênção de Deus 
porque ela fez com que eu voltasse para Ele”. É verdade que em situações de crise, as pessoas 
se voltam para Deus, mas não é Ele que os envia doenças para lhes ensinar. Ele não faria isso 
mais do que se Ele pusesse o pecado em você. Será que você não poderá aprender alguma 
coisa se você viver no pecado? Se você viver uma vida de adultério ou homossexualidade e 
contrair alguma doença, será que você não pode aprender que este estilo de vida é errado? 
Certamente que você pode, mas não foi Deus quem fez com que você vivesse esse estilo 
da vida dura. Ele não colocou o pecado em sua vida, contudo você pode aprender com o 
pecado. Por exemplo, você pode bater sua cabeça contra a parede e aprender que não é a 
coisa certa a se fazer, mas você também pode aprender isso sem propositadamente bater 
sua cabeça contra a parede. Você não precisa aprender tudo na escola da vida. Deus não 
coloca doença na sua vida para lhe humilhar e lhe ensinar coisa alguma. Jesus morreu para 
lhe perdoar os seus pecados e também para curá-lo de suas doenças. Ele suportou seus 
pecados em Seu próprio corpo, e pelas suas pisaduras você foi curado.

A cura sobrenatural divina de Deus está disponível para todos nós e faz parte da 
expiação pela qual Jesus morreu para produzir. Se você não está recebendo sua cura, Deus 
não está chateado consigo. Você não precisa ser curado para amar a Deus. Você pode amar 
a Deus com todo o seu coração, não acreditar na cura, e ainda assim ir para o céu. Na 
verdade, você provavelmente irá chegar lá mais rápido porque você não sabe como andar 
em saúde. Mas saiba disso – a cura está disponível para você. Jesus morreu para produzi-la. 
Deus quer que você esteja bem.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Mateus 8:16-17. Quantas pessoas Jesus curou?

MATEUS 8:16-17 – “E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, 
com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos,  
[17] para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades e levou as nossas doenças.”

2. Leia Isaías 53:3-5. Que tipo de curas falam esse versículos?

ISAÍAS 53:3-5 – “Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, 
experimentado nos sofrimentos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 
desprezado, e não fizemos dele caso algum. [4] Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. [5] Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; 
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados.”

3. Leia Mateus 8:17. O que aconteceram com as nossas doenças e infermidades?

4. Leia 1 Pedro 2:24. Quais são as duas coisas que este versículo diz que Jesus fez por nós?

1 PEDRO 2:24 – “Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas feridas 
fostes sarados.”

5. Leia Tiago 5:14-15. A palavra “salvará” no versículo 15 vem da palavra grega sozo, que é 
traduzida como “libertar, proteger, curar, preservar, ser inteiro”. É a mesma palavra que a 
Bíblia se refere como “salvação”. Segundo esses versos e a definição grega para salvação, 
o que está incluído na salvação?

TIAGO 5:14-15 – “Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem 
sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; [15] e a oração da fé salvará o doente, 
e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.”

6. Leia Mateus 10:7. Quando Jesus enviou seus discípulos, o que é que Ele os disse para dizer?

MATEUS 10:7-8 – “E, indo, pregai, dizendo: É chegado o Reino dos céus. [8] Curai os 
enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de graça 
recebestes, de graça dai.”

7. Leia Mateus 10:8. O que é que Jesus os disse para fazer?



117

A CURA FAZ PARTE DA PROPRIAÇÃO

8. Leia Marcos 16:15. O que é que Jesus disse aos discípulos para fazerem?

MARCOS 16:15-18 – “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 
criatura. [16] Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.  
[17] E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão 
novas línguas; [18] pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.”

9. Leia Marcos 16:16. O que farão aqueles que respondem ao Evangelho?

10. Leia Marcos 16:17. Que sinais acompanharão os crentes?

11. Leia Marcos 16:18. Que sinais acompanharão os crentes?
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RESPOSTAS

1. Leia Mateus 8:16-17. Quantas pessoas Jesus curou?
Todos os que vieram até Ele.

2. Leia Isaías 53:3-5. Que tipo de curas falam esse versículos?
Todo o tipo de cura (incluindo física).

3. Leia Mateus 8:17. O que aconteceu com as nossas doenças e infermidades?
Jesus as tomou sobre Si.

4. Leia 1 Pedro 2:24. Quais são as duas coisas que este versículo diz que Jesus fez por nós?
Tomou sobre Si os nossos pecados e foi ferido para que fossemos sarados.

5. Leia Tiago 5:14-15. A palavra “salvará” no versículo 15 vem da palavra grega sozo, que é 
traduzida como “libertar, proteger, curar, preservar, ser inteiro”. É a mesma palavra que a 
Bíblia se refere como “salvação”. Segundo esses versos e a definição grega para salvação, 
o que está incluído na salvação?
Cura.

6. Leia Mateus 10:7. Quando Jesus enviou seus discípulos, o que é que Ele os disse para 
dizer?
É chegado o Reino dos Céus.

7. Leia Mateus 10:8. O que é que Jesus os disse para fazer?
Curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar os demónios.

8. Leia Marcos 16:15. O que é que Jesus disse aos discípulos para fazerem?
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.

9. Leia Marcos 16:16. O que farão aqueles que respondem ao Evangelho?
Irão crer e serão batizados.

10. Leia Marcos 16:17. Que sinais acompanharão os crentes?
Expulsarão demônios e falarão novas línguas.

11. Leia Marcos 16:18. Que sinais acompanharão os crentes?
Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
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O QUE IMPEDE A CURA
Por Andrew Wommack

 Na lição anterior, falei sobre o fato da cura ser a vontade de Deus, e que a cura faz 
parte da expiação. Muito mais poderia ser dito, porque mesmo que você o aceite e tenha 
visto isso nas Escrituras, ainda levantam muitas questões tais como, “Se a vontade de Deus 
é nos curar, por que não estão todos curados?” Existem diversas razões, e estou apenas 
tocando na superfície sobre as coisas que conheço. Existem muitas informações que eu 
simplesmente não conseguirei aprofundar aqui, mas se for a vontade de Deus curar, eu quero 
abordar parte do porquê que as pessoas não estão curadas. Uma das razões é a ignorância. 
Você não pode operar em algo que você não conhece ou não compreende, e isso certamente 
foi verdade na minha própria vida.

Eu fui treinado à acreditar que a vontade de Deus acontece automaticamente, que eu 
não tinha autoridade, poder, ou opinião sobre isso. E então, atraves da minha ignorância, 
uma série de coisas aconteceram. Meu pai morreu quando eu tinha doze anos e duas ou três 
pessoas morreram na minha presença quando eu tinha vinte e um anos. Eu estava orando 
para que todos fossem curados, mas eu não vi a manfestação da cura, não porque não 
foi a vontade de Deus, mas por causa da ignorância de minha parte. A ignorância é uma 
razões pela qual as coisas acontecem, mas não é uma desculpa. É como a lei da gravidade: 
uma pessoa poderia dizer: “Bem, eu não sabia que, se eu me atirasse de um prédio de dez 
andares, iria matar-me.” Você não precisa conhecer o impacto total dessa lei para que ela 
trabalhe contra si. As pessoas são ignorantes sobre algumas das leis de Deus. Eles não sabem 
como funciona o Seu sistema de cura, e por isso a ignorância tem matado muitas pessoas.

Em João 5, há um exemplo em que Jesus curou sobrenaturalmente um homem que 
estava próximo ao tanque chamado em Hebreu de Betesda. Havia multidões naquele lugar, 
e apenas uma pessoa foi curada. Mais tarde, o capítulo mostra no versículo 12 que, quando 
os Judeus o perguntaram, o homem não sabia quem o curou: “Perguntaram-lhe, pois: Quem 
é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda?” Versículo 13-14 continua: “E o que fora 
curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver 
grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são; não 
peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.” Jesus aqui disse que o pecado causaria 
com que algo pior do que sua paralisia viesse sobre ele. Ele vinculou o resultado da doença 
ao pecado. Ele também disse em João 9 que não foi por causa do pecado de ninguém que o 
homem nascesse cego.

Algumas coisas acontecem naturalmente, mas há momentos em que doenças, 
infermidades ou problemas podem ser um resultado direto do pecado. Mesmo nesses casos, 
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isso não significa que é Deus quem está fazendo em nós essas coisas. Tomemos, por exemplo, 
uma pessoa que vive um estilo de vida homossexual, o que é uma perversão da natureza. 
O corpo humano não foi feito para viver dessa maneira. As doenças de transmissão sexual 
vêm desse estilo de vida. Deus não é o autor dessas doenças – é simplesmente a revolta da 
natureza porque não fomos configurados para viver dessa maneira. Por exemplo, se você 
for sair e comer algo errado, seu corpo irá se manifestar, mas não é Deus a fazer isso a você. 
Existem aqui leis e fatores naturais. Portanto, é bem verdade que o pecado pode ser uma das 
razões pelas quais as pessoas não estão curadas.

Se sabe que existe um pecado na sua vida e você estiver acreditando em Deus para a 
cura, você precisa parar o pecado, porque através dele, você está dando a Satanás um acesso 
direto que o impede de receber o que Deus está fazendo na sua vida. Romanos 6:16 diz: 
“Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele 
a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?” Isso não está 
dizendo que Satanás se torna seu senhor implicando que você perde a sua salvação e vai 
para o inferno, mas isso significa que, seja você um Cristão ou não – se você estiver por ai 
vivendo em pecado – você está dando à Satanás uma abertura na sua vida. João 10:10 diz 
que o ladrão não tem outro propósito senão o de roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio 
para te dar vida. Então, você tem Jesus tentando trazer Sua vida e saúde para você, mas você 
também tem Satanás tentando te deixar doente. Se, por meio do pecado, você se render a 
Satanás, você está capacitando-o e lhe dando uma oportunidade na sua vida. Você pode 
orar e pedir a Deus que cure tudo o que você quiser, mas as suas ações estão permitindo que 
o diabo entre e traga doenças. Então, se você está vivendo em pecado, você precisa parar.

Eu preciso de acrescentar que, você pode se tornar super introspectivo ao ponto de 
dizer “Bem, eu sou sempre inferior ao que deveria ser”. Isso pode levá-lo a um lugar em que, 
mesmo que você acredite que Deus pode curar, você não irá crer que Ele o fará por achar 
que você não merece isso. Certamente isso também está errado. Nenhum de nós jamais irá 
obter a cura de Deus por mérito. Deus nunca teve alguem qualificado para trabalhar para 
Ele, então você não precisa associar o mover de Deus na sua vida ao seu empenho ou a sua 
santidade. O mover de Deus na sua vida tem de ser baseado no que Jesus fez por você e 
sua fé nEle. Ao mesmo tempo, você não pode ignorar as suas ações e se render ao demônio 
sem que ele o impeça. Você verá a cura se manifestar na sua vida muito melhor e mais 
fácilmente, se você se arrepender e deixar tudo o que estiver fazendo que poderá estar a dar 
a Satanás uma abertura para sua vida.

Um outro fator que diz respeito à cura, sobre o qual algumas pessoas não pensam 
muito, é como a negatividade e descrença de outras pessoas podem afetá-lo. Um dos 
exemplos clássicos disso está em Marcos 6, onde Jesus estava na sua cidade natal, e as pessoas 
não o respeitaram porque se lembravam dEle como um pequeno menino. Eles conheciam 
Seu pai e Sua mãe, irmãos e irmãs, e não O respeitaram como algumas pessoas fizeram. 
Eles foram contra Ele e O criticaram. Marcos 6:4-6 diz: “E Jesus lhes dizia: Não há profeta 
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sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali 
obras maravilhosas; somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava 
admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando.” Isso não diz 
que Jesus não faria obras poderosas, mas diz que Ele não podia. Aqui está Jesus, o Filho 
de Deus, que veio à terra como um homem, e não teve falta na Sua Fé. E certamente não 
havia nenhuma abertura de pecado na Sua vida. No entanto, por causa da incredulidade das 
pessoas, Ele estava limitado no que poderia fazer por elas. Junte essa passagem à Mateus 
13:58, onde diz “E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.” Veremos 
que Jesus, que não tinha limitações nEle mesmo e certamente não tinha pecado na Sua vida 
que pudesse dar abertura para Satanás, estáva limitido no que Ele poderia fazer por causa 
das pessoas que o rodeavam.

Isso é realmente importante para que se entenda: A vontade de Deus é sempre de 
curar a todos. Se você acredita nisso, você pode cometer o erro de ir a um hospital e tentar 
esvaziá-lo de cada pessoa doentia, porque você acredita que é vontade de Deus que eles 
sejam curados. É sim a vontade de Deus que eles sejam curados, mas Ele não se moverá 
contra a vontade própria deles. Deus protegerá o direito deles de estar doente, o direito deles 
de não ser curado. Ninguém pode forçá-los a serem curados – e eles não podem se curados 
atraves da fé de uma outra pessoa. A fé de outra pessoa pode ajudá-los se eles estiverem 
com dificuldades, mas ninguém pode ter fé por eles. Você pode empurrar um carro quando 
está em ponto morto, mas você não pode empurrar um carro que estiver numa marcha 
engatada ou com o freio de mão acionado. Se uma pessoa for contra a cura, você não pode 
superá-la. Por essa razão, você não pode esvaziar um hospital ou entrar num culto da igreja 
e ver todas as pessoas curadas sem a cooperação delas. Há tantas coisas mais que poderiam 
ser ditas sobre isso. Quando Jesus curou as pessoas, e até mesmo ressuscitou os mortos, Ele 
iria até alguém e dizia: “Não chore”. Ele diria a uma mãe para que não chorasse e de seguida 
ressuscitava seu filho da morte. Em algum lugar a fé de alguém deve ser usada. Da nossa 
parte tem de haver fé, e existem ainda muitas outras coisas envolvidas na cura. Eu abordei 
aqui apenas alguns aspectos, e espero que lhe ajudem, mas uma das coisa principais que 
você precisa entender é que Deus é fiel. A Sua vontade é que você seja curado, mas você tem 
que aprender a cooperar com Ele. Ele não pode fazer isso por você; Ele tem que fazer isso 
através de você. Irá acontecer aparti do seu interior.

Eu oro para que essas coisas o ajudem a começar a se render, a permitir que o poder 
de Deus fluia através de você e que você ande na saúde sobrenatural de Deus. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Mateus 8:17. O que Jesus fez para obter a cura por nós?

MATEUS 8:17 – “Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele 
tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.”

2. Leia Oséias 4:6. Algumas pessoas não estão curadas ...?

A. Por causa da ignorância (falta de conhecinemento).
B. Porque eles não vão a Igreja.
C. Porque eles não são suficientemente bons.

OSÉIAS 4:6 – “O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu 
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de 
mim; visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.”

3. Leia João 9:1-3. O quê os discípulos pensaram que causou a cegueira do homem?  
O pensamento deles estava correto?

JOÃO 9:1-3 – “E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. [2] E os seus discípulos 
lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? 
 [3] Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais; mas foi assim para que se manifestem 
nele as obras de Deus.”

4. Leia João 5:14. O pecado abre as portas para a doença, mas nem sempre. Além da 
doença, o que mais poderia o pecado produzir em um indivíduo?

JOÃO 5:14 – “Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são; não 
peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.”

5. Leia Romanos 5:12-14 (Versão Bíblia Viva). Se nem sempre o pecado é a única causa da 
doença, o que poderá ser uma outra possível causa?

ROMANOS 5:12-14 (Versão Bíblia Viva) – “Quando Adão pecou, o pecado entrou em 
toda a raça humana. Seu pecado espalhou a morte em todo o mundo, então tudo começou 
a envelhecer e morrer, pois todos pecaram. [13] Sabemos que foi o pecado de Adão que 
causou isso porque, embora, naturalmente, as pessoas pecassem desde o tempo de Adão 
até Moisés, Deus, naqueles dias, não os julgava culpados de morte por quebrarem Suas leis 
– porque Ele ainda não tinha dado a eles as Suas leis, nem lhes dito o que Ele queria que 
eles fizessem. [14] Então, quando seus corpos morreram, não foi por causa de seus próprios 
pecados, já que eles mesmos nunca haviam desobedecido a lei especial de Deus contra 
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comer o fruto proibido, como Adão havia. Que contraste entre Adão e Cristo que ainda 
estava por vir!”

6. Leia Atos 10:38. De acordo com Atos 10:38, a doença pode ser causada por quê?

ATOS 10:38 – “Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; 
o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era 
com ele.”

7. Leia Mateus 13:58. O que pode bloquear a curar?

MATEUS 13:58 – “E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles.”

8. Leia Tiago 5:15. O que irá curar o enfermo?

TIAGO 5:15 – “E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver 
cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados.”
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RESPOSTAS

1. Leia Mateus 8:17. O que Jesus fez para obter a cura por nós?
Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.

2. Leia Oséias 4:6. Algumas pessoas não estão curadas:
A. Por causa da ignorância (falta de conhecinemento).

3. Leia João 9:1-3. O quê os discípulos pensaram que causou a cegueira do homem?
O pecado.
O pensamento deles estava correto?
Não.

4. Leia João 5:14. O pecado abre as portas para a doença, mas nem sempre. Além da 
doença, o que mais poderia o pecado produzir em um indivíduo?
Muitas coisas piores que a doença, até mesmo a morte (Romanos 6:23).

5. Leia Romanos 5:12-14 (se possível na versão Bíblia Viva). Se nem sempre o pecado é a 
única causa da doença, o que poderá ser uma outra causa possível?
A queda (Gen. 3). Adão, através da sua transgressão, introduziu o pecado e a doença 
na raça humana.

6. Leia Atos 10:38. De acordo com Atos 10:38, a doença pode ser causada por?
Ser oprimidos do diabo.

7. Leia Mateus 13:58. O que pode bloquear a curar?
Incredulidade.

8. Leia Tiago 5:15. O que irá curar o enfermo?
A oração da fé.
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O PERDÃO
Por Don Krow

 Mateus 18:21-22 diz, “Então, Pedro, aproximando-se dele (Jesus), disse: Senhor, até 
quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não 
te digo que até sete, mas até setenta vezes sete” (meus comentários entre parênteses). Acho que 
Pedro pensou que estava sendo muito generoso ao perguntar quantas vezes deveria perdoar 
aquele que pecasse contra ele, “sete vezes em um dia, o que você acha?” Jesus disse, “Pedro, 
não sete, mas setenta vezes sete.” Isso são 490 vezes, mas isso não significa que depois da 
490ª vez você não preciso mais perdoar. Jesus Se estava referindo a um número impossível 
de ofensas cometidas contra alguém em um dia. O que Ele estava dizendo é que o perdão 
deve ser contínuo, deve ser incessante. O perdão deve ser uma atitude real do Cristão. Jesus 
disse em Lucas 23:34, “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. E também Estevão, 
o mártir, em Atos 7:60 disse, “Senhor, não lhes imputes este pecado.” Nem todas as pessoas 
receberão o perdão, mas a atitude no coração de um Cristão deve ser sempre a de oferecê-lo.

Jesus continua contando uma parábola sobre o perdão no versículo 23 de Mateus 
18, “Por isso, o Reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas (fazer 
o balanço) com os seus servos; e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe 
devia dez mil talentos. (A versão da Bíblia em inglês, The Living Bible, diz que esse valor 
equivale a dez milhões de dólares Americanos.) E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor 
mandou que ele, e sua mulher, e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que 
a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, 
sê generoso para comigo, e tudo te pagarei” (meus comentários entre parênteses). A situação, 
então, é a seguinte: Há um homem que, de fato, deve dez milhões de dólares ao seu senhor. 
Ele não tem como pagar a dívida – ele sabe tanto disso quanto o seu senhor sabe. Naquela 
época, você não podia declarar falência, como se faz hoje nos Estados Unidos – venderiam 
você, sua esposa, seus filhos, bem como seus pertences, você se tornava escravo. Você seria 
preso até que a dívida fosse paga, e se ela nunca fosse paga, você ficaria preso a vida inteira. 
Esse homem fez a única coisa que podia: ajoelhou-se e pediu misericórdia: “Oh senhor, sê 
paciente comigo! Te imploro, por favor. Tudo lhe pagarei. Apenas sê paciente!” Repare o que 
acontece no versículo 27. Diz que o senhor daquele servo, moveu-se de compaixão por ele, 
e perdoou-lhe a dívida.

Todos tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. A Bíblia diz que o salário do 
pecado é a morte (Romanos 6:23) – isto é, separação eterna de Deus – toda prata e todo 
ouro do mundo não poderiam nos remir. Deus, então, em Sua compaixão e graça, enviou 
Seu Filho Jesus Cristo à terra para pagar a dívida que nós não poderíamos pagar. Deus 
olhou para nós com graça e compaixão e disse: “Perdoo-lhes a dívida.”
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Este homem, cuja dívida de dez milhões de dólares acaba de ser perdoada, lhe era 
devido uns vinte dólares por um outro servo. Foi ao encontro do que lhe devia e lhe disse, 
“Acabei de ser perdoado de uma dívida de dez milhões de dólares, o que são vinte dólares 
para mim? Quero que você seja livre como eu! Esqueça sua dívida para comigo. Acabo de 
ser perdoado da minha dívida de dez milhões, por isso tudo bem”. Isso é o que deveria ter 
acontecido, mas não aconteceu. Vejamos, em Mateus 18:28-31, o que realmente sucedeu. 
“Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e, 
lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, 
prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. 
Ele, porém, não quis; antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os 
seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o 
que se passara”. Ele fechou o homem na prisão por causa de vinte dólares depois que ele foi 
perdoado de uma dívida de dez milhões! Você pode imaginar isso?

Os versículos 32-34 dizem, “Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-
lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, 
igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, 
indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia”.  
Este homem foi colocado na prisão pela forma como tratou seu companheiro, e por isso 
perdeu o perdão original que havia recebido. No versículo 35, Jesus disse, “Assim vos fará 
também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas”. 
Não é tolice, tendo sido perdoados de todos nossos pecados — o salário do pecado é a 
morte e a separação eterna de Deus — recusarmos a perdoar? Rogamos a Deus, dizendo: 
“Perdoa-me e tenha misericórdia de mim por Jesus Cristo”, recebemos o perdão, para depois 
recusamos perdoar alguém por algo pequeno que julgamos tão grande – mesmo tendo sido 
perdoados de tudo que fizemos. Deus diz que isso é maldade.

Fui pastor de uma igreja, a um tempo atrás, onde havia uma mulher jovem na 
congregação que era capaz de prever coisas no futuro. Um dia, ela me perguntou: “Será 
que é o Espírito Santo que me anuncia o que há de vir e me mostra coisas no futuro? Eu sei 
quando alguém vai morrer ou ter um acidente de carro, e coisas do género”. Eu disse, “Você 
não vai gostar da minha resposta, mas eu não acho que seja o Espírito Santo. Eu acho que 
é um espírito de adivinhação, o mesmo espírito que seguia o Apóstolo Paulo em todos os 
lugares, em Atos 16. Paulo acabou repreendendo o espírito e ordenando que saísse da jovem 
e ela perdeu a capacidade de adivinhar”. Eu continuei dizendo que eu não era Deus, e disse: 
“Quero que você vá a Jesus e Lhe pergunte, ‘Senhor, o que é que me tem anunciando coisas 
e dado informações, mesmo antes de me converter? Será que é o Seu Espírito Santo ou é 
outra coisa?’” Um dia, ela voltou até mim e disse: “Conversei com o Senhor e acho que está 
tudo bem”. Eu disse: “O que quer que o Senhor diga está bem –  eu não sou o Bom Pastor”.

Isso aconteceu no início de 1986, e sabe o que aconteceu naquele ano? Tivemos uma 
nave espacial chamada Challenger, que foi lançado com oito pessoas. Uma delas era uma 
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professora. Enquanto a jovem que adivinhava assistia televisão, ela viu a professora dizer 
numa entrevista: “Amanhã estarei no Challenger”. Naquele instante, um espírito disse para 
a jovem: “Ela vai morrer, ela vai morrer”. No dia seguinte, ao ser lançada, a nave espacial 
explodiu, aos olhos do mundo inteiro, matando todos seus ocupantes. A jovem me procurou 
e disse: “Irmão Don, acho que o que está me anunciando coisas e dando informações não é 
o Espírito Santo. O senhor poderia orar por mim?” Naquela noite, depois do culto, quando 
todos se tinham ido embora, peguei na mão dela e disse: “Espírito imundo de adivinhação, 
saia dela!” Nada aconteceu. Certa vez, os discípulos de Jesus tentaram expulsar de um jovem 
um espírito imundo, mas não conseguiram. Jesus disse: “Traga-o a mim”. Então, eu disse: 
“Senhor, pensei que eu soubesse o que estava acontecendo, portanto, trago a Ti esta jovem. 
Mostra-nos o que está acontecendo”. Minha esposa estava conosco, orando, e Deus deu-lhe 
uma palavra de conhecimento. Ela disse: “Algo que tem a ver com a mãe dela”. Eu disse para 
a jovem, “Você está disposta a perdoar sua mãe?” Naquele momento, uma voz gritou através 
dela: “NÃO! Ela me abandonou!” Então, eu disse: “Espírito imundo, seja acorrentado!” E 
perguntei novamente se ela perdoaria sua mãe. Então a jovem abriu o seu coração e liberou 
o perdão para a sua mãe, pela graça e com a ajuda de Deus. Ela foi capaz de perdoar a partir 
do momento que ela tomou tal decisão, e então ela foi resgatada e liberta.

Tal como Jesus disse, na parábola de Mateus 18, eu digo que, se não perdoarmos, 
de coração, depois de termos sido perdoados de tamanha dívida, por nosso Pai Celestial, 
seremos entregues nas mãos dos atormentadores. Quem são os atormentadores? Podem ser 
todo tipo de coisas: fortalezas demoníacas, opressão, doenças, depressão, enfermidades e 
muitas outras coisas. A raiz disso é a falta de perdão. Não perdoar, depois de recebermos o 
perdão, dá lugar ao diabo em nossas vidas. A Bíblia ensina que temos de tomar a decisão de 
perdoar. Na oração que o Senhor fez (Mateus 6:9-11), Jesus disse para perdoar assim como 
fomos perdoados.

Marcos 11:25-26 diz que, quando estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra 
alguém, temos de perdoá-lo. O que isso significa? Por quanto tempo a falta de perdão deve 
ficar em nosso coração? Somente até o tempo que nos colocarmos na presença do Senhor 
para orar. E, se tivermos o mínimo de falta de perdão por alguém, devemos renunciar a isso 
e dizer: “Deus, eu renuncio essa falta de perdão hoje. Eu perdoo essa pessoa. Tomo essa 
decisão porque o Senhor me perdoou de uma grande dívida.”

“Senhor, eu oro para que, todo aquele que estiver lendo esta lição, e que tenha em si 
falta de perdão, para que tome a decisão, neste exato momento, de abrir mão e perdoar a 
outra pessoa, esteja ela viva ou não. Senhor eu oro para que essa pessoa seja liberta e que 
hoje, a ferida causada pelo rancor, seja curada pelo Seu poder e Sua graça. Lhe agradeço, em 
nome de Jesus. Amém”.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Mateus 18:21. Quantas vezes Pedro se ofereceu a perdoar?

MATEUS 18:21-27 – “Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas 
vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? [22] Jesus lhe disse: 
Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. [23] Por isso, o Reino dos céus pode 
comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos; [24] e, começando 
a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. [25] E, não tendo 
ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher, e seus filhos fossem 
vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. [26] Então, aquele 
servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo 
te pagarei. [27] Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e 
perdoou-lhe a dívida.”

2. Leia Mateus 18:22. Quantas vezes Jesus disse que deveríamos perdoar?

3. Leia Mateus 18:23-24. Quanto o servo devia ao seu senhor?

4. Leia Mateus 18:25. Uma vez que o servo não poderia declarar falência, o que aconteceria 
com ele?

5. Leia Mateus 18:26. Qual foi o pedido do servo?
Poderia ele ter pago a sua dívida?

6. Leia Mateus 18:27. Que tipo de atitude o senhor teve para com o seu servo?
Que tipo de atitude Deus teve para conosco e a nossa dívida (pecados)?

7. Leia Mateus 18:28. O servo, cuja dívida tinha sido perdoada, tinha um conservo que 
lhe devia quanto?

MATEUS 18:28-35 – “Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos 
que lhe devia cem dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que 
me deves. [29] Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: 
Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. [30] Ele, porém, não quis; antes, foi encerrá-lo 
na prisão, até que pagasse a dívida. [31] Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, 
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. [32] Então, 
o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda 
aquela dívida, porque me suplicaste. [33] Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu 
companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? [34] E, indignado, o seu senhor o 
entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. [35] Assim vos fará também 
meu Pai celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas.”
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8. Leia Mateus 18:28. Qual foi a atitude do servo perdoado para com seu conservo?

9. Leia Mateus 18:29-30. O que o servo fez com o seu conservo?

10. Leia Mateus 18:31-33. Do que o senhor chamou o seu servo que não havia perdoado?

11. Leia Mateus 18:33. O que o senhor disse que o seu servo deveria ter feito?

12. Leia Mateus 18:34. Quando o senhor descobriu o que tinha acontecido, como se sentiu?

13. Leia Mateus 18:34. Pelos seus atos (ou decisão), o servo malvado perdeu o perdão que 
lhe havia sido oferecido originalmente?

14. Leia Mateus 18:35. Qual é a moral dessa parábola?
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RESPOSTAS

1. Leia Mateus 18:21. Quantas vezes Pedro se ofereceu a perdoar?
Sete vezes.

2. Leia Mateus 18:22. Quantas vezes Jesus disse que deveríamos perdoar?
Quatrocentos e noventa (incessante ou continuamente).

3. Leia Mateus 18:23-24. Quanto o servo devia ao seu senhor?
Dez mil talentos – ou dez milhões de dólares Americanos (uma quantia que 
provavelmente nunca poderia ser paga).

4. Leia Mateus 18:25. Uma vez que o servo não poderia declarar falência, o que aconteceria 
com ele?
Ele seria leiloado, com sua mulher, filhos e tudo o que possuía, num mercado de 
escravos, para que sua dívida fosse paga.

5. Leia Mateus 18:26. Qual foi o pedido do servo?
Que seu senhor fosse paciente com ele pois tudo pagaria.
Poderia ele ter pago a sua dívida?
Provavelmente não.

6. Leia Mateus 18:27. Que tipo de atitude o senhor teve para com o seu servo?
Uma atitude de compaixão e perdão.
Que tipo de atitude Deus teve para conosco e a nossa dívida (pecados)?
Uma atitude de compaixão e perdão.

7. Leia Mateus 18:28. O servo, cuja dívida tinha sido perdoada, tinha um conservo que lhe 
devia quanto?
Cem denários (um dia de salário).

8. Leia Mateus 18:28. Qual foi a atitude do servo perdoado para com seu conservo?
Uma atitude de impaciência, violência e falta de perdão.

9. Leia Mateus 18:29-30. O que o servo fez com o seu conservo?
Lançou-o na prisão até que pudesse pagar sua pequena dívida.

10. Leia Mateus 18:31-33. Do que o senhor chamou o seu servo que não havia perdoado??
“Servo malvado”.

11. Leia Mateus 18:33. O que o senhor disse que o seu servo deveria ter feito?
Deveria ter tido compaixão do conservo tal como o senhor teve pena dele. Deveria 
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tê-lo solto e perdoado a dívida.

12. Leia Mateus 18:34. Quando o senhor descobriu o que tinha acontecido, como se sentiu?
Ele ficou furioso.

13. Leia Mateus 18:34. Pelos seus atos (ou decisão), o servo malvado perdeu o perdão que 
lhe havia sido oferecido originalmente?
Sim.

14. Leia Mateus 18:35. Qual é a moral dessa parábola?
“E é exatamente isso que o meu Pai Celestial irá fazer a cada um de vocês que não 
perdoa incondicionalmente a quem pede misericórdia” (Mateus 18:35, Versão 
Bíblica “The Message”).
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CASAMENTO – 1ª Parte
Por Don Krow

 Hoje vamos falar sobre o casamento. Primeiramente, quero mencionar algumas estatísticas: 
75% de todas as famílias irão precisar de algum tipo de aconselhamento matrimonial; um entre 
dois casamentos terminará em divórcio; em 50% dos casamentos um dos cônjuges é infiel nos 
primeiros cinco anos. Mesmo no meio do reino Cristão, diz-se que até 30% dos ministros se 
envolvem em relacionamentos inadequados com pessoas das suas igrejas. Parece-me que, se essas 
estatísticas estiverem perto de serem verdade, nós obviamente não entendemos os princípios que 
a Bíblia ensina. Iremos abordar o tema do casamento e observar algumas das coisas que Deus diz 
a respeito disto – como você poderá fortalecer sua relação matrimonial.

O casamento é ideia de Deus. Foi planejado por Ele. Gênesis 2:18 diz, “E disse o SENHOR 
Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele”. 
Igualmente, Gênesis 1:31 diz, “E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom;  
e foi a tarde e a manhã: o dia sexto”. É bom lembrar que a criação de Deus foi perfeita. Ele tinha 
comunhão com o homem. Ele tinha um relacionamento maravilhoso com o homem. Diariamente, 
Ele caminhava no esfriar da noite, e vinha ter comunhão com Adão. Às vezes pensamos que, se 
tivéssemos um relacionamento perfeito com Deus, não haveria necessidade de mais nada, mas 
isso não é verdade. Deus disse em Gênesis 1:31, referindo-Se à Sua criação, “eis que era muito 
bom”. A primeira coisa que Deus disse que “Não é bom”, está em Gênesis 2:18, “Não é bom que o 
homem esteja só”. Portanto, o casamento foi a ideia que Deus teve para satisfazer a necessidade 
que o homem tinha, preparando uma ajudadora idônea para ele, para assim lidar com o problema 
de solidão que porventura ele teria na sua vida. Se seguirmos o manual das instruções e pormos 
em prática o que Deus quer, o casamento deve trazer felicidade e não tristeza.

Gênesis 2:24 é o primeiro versículo da Bíblia que realmente fala sobre casamento: “Portanto, 
deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne”.  
O casamento significa deixar todos os outros relacionamentos e reajustar o foco de sua vida em 
outra pessoa, e Deus planejou assim. É como se fosse um relacionamento a três. No casamento, 
quando Deus uniu Adão e Eva em um vínculo conjugal, não era somente Adão a se relacionar 
com Deus ou Eva a se relacionar com Deus. Eram agora Adão e Eva, como uma união, ambos 
com um propósito singular de se relacionar com Deus. A Bíblia diz, em 1 Pedro 3:7, “Igualmente 
vós, maridos, coabitai com ela (sua esposa) com entendimento ... para que não sejam impedidas 
as vossas orações” (meus comentários entre parênteses). Em Gênesis 5:1-2, versículos realmente 
formidáveis, diz, “Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem,  
à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, 
no dia em que foram criados”. Note que Adão deu nome à sua mulher – Eva – mas Deus chamou 
ambos Adão e Eva, como uma unidade, de Adão. Portanto, em um casamento, não são mais eu 
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e Deus, ou Deus e aquela mulher – somos eu e a minha mulher, ambos em um só, herdeiros 
conforme a graça da vida, chamados para servir a Deus com o propósito de viver como um só e 
em união.

Gênesis 2:24, que acabamos de ler, diz que um homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará 
à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. A palavra “apegará”, do verbo “apegar”, significa 
aderir-se ou agarrar-se, tornar-se um, ter o mesmo propósito que outrem. Se, no momento, você 
está tendo problemas em seu casamento, deixe-me fazer algumas perguntas: As coisas que você 
está fazendo, sua atitude com relação ao seu cônjuge, as palavras que diz para ele(a) – tudo isso 
tem feito com que vocês se aproximem e se tornem um? Ou será que isso tudo tem causado um 
rompimento ou distanciamento entre vocês? O mandamento da Bíblia, concernente ao casamento, 
é de apegar(se), agarrar(se). Portanto, têm essas coisas feito com que vocês estejam edificando ou 
destruindo o vosso relacionamento? Você precisa analisar alguns desses pontos.

As pessoas pensam que o amor é apenas um sentimento, uma emoção: “Eu costumava 
amar você, mas deixei de amá-lo(a) – não o(a) amo mais”. Suponhamos que você tivesse vindo de 
uma família desestruturada; ao se casar, você se compromete em dedicar sua vida à essa pessoa, 
você verdadeiramente quer que seu casamento dê certo, até que a morte os separe. No entanto, 
por causa de seu passado familiar, você nunca viu o amor, nunca presenciou uma expressão de 
amor em sua família nem nunca testemunhou seus pais manifestarem algum gesto caloroso 
de amor. Seu cônjuge pode ter vindo de um meio familiar onde a afeição era muito expressa, 
no entanto você não sabe como fazê-lo. Mesmo querendo amar essa pessoa, com a qual está 
comprometido(a), pelo fato de você mesmo ser uma pessoa desestruturada, por nunca ter visto 
uma expressão de amor, possivelmente você falhará. É provável que, em alguns anos, você estará 
fazendo terapia de casal e dirá: “Nós simplesmente não estamos nos dando bem. Eu não o(a) amo 
mais”. Bem, eu tenho boas novas para você: se estiver tendo problemas em seu casamento, há algo 
que pode consertar isso.

Quando você compra uma geladeira nova e há mau funcionamento nela, você sabe consultar 
o manual de instruções dela. O manual lhe dirá a natureza do problema, ou você poderá levá-la 
a um técnico. Da mesma forma, existe um manual de instruções a consultar pelo seu casamento, 
para concertá-lo. Esse manual chama-se Palavra de Deus, e a Bíblia nos diz em Tito 2:4 que o 
amor é algo que pode ser ensinado, algo que pode ser aprendido. Se você veio de uma família 
desestruturada e realmente não sabe como amar o seu cônjuge – e portanto, seu casamento 
está desmoronando – há boas novas. Em 1 João 5:3 diz, “Porque esta é a caridade de Deus: que 
guardemos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são pesados”. Pelos mandamentos 
de Jesus Cristo, que nos ensina como amar, como expressar bondade e generosidade e como zelar 
pelo bem-estar da pessoa com quem você está casado(a), Deus pode mudar a situação.

Isto é apenas uma introdução ao tema do casamento. Deus o abençoe hoje na continuação 
de seu estudo. Creio que Deus quer transmitir mais sabedoria e conhecimento à medida que você 
examina este assunto.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Efésios 5:31-32. Efésios 5:31 é uma citação de Gênesis 2:24. Ao analisar Efésios 5:32, 
a que você acha que Deus realmente Se está referindo?

EFÉSIOS 5:31-32 – “Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua 
mulher; e serão dois numa carne. [32] Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito 
de Cristo e da igreja.”

2. Leia Tiago 4:4-5. O que nos ensinam estas passagens?

TIAGO 4:4-5 – “Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é 
inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se 
inimigo de Deus. [5] Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: O Espírito que em nós 
habita tem ciúmes?”

3. Leia 1 Pedro 3:7. Por que você deve viver em união e em amor para com a sua esposa 
ou o seu esposo?

1 PEDRO 3:7 – “Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando 
honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da 
vida; para que não sejam impedidas as vossas orações.”

4. Leia João 15:5. O seu casamento pode ter êxito sem Cristo como o Senhor da sua 
vida?

 JOÃO 15:5 – “Eu sou a videira, vós, as varas; quem está em mim, e eu nele, este dá 
muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer.”

5. Leia Tito 2:4. O amor não é pura emoção. De acordo com esta Escritura, o amor pode 
ser ..?

TITO 2:4 – “para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus 
maridos, a amarem seus filhos.”

6. Leia 1 João 5:3. Quando guardamos os mandamentos de Deus, vivemos em ...?

1 JOÃO 5:3 – “Porque esta é a caridade de Deus: que guardemos os seus mandamentos; 
e os seus mandamentos não são pesados.”

7. Leia Mateus 7:12. Se há problemas no nosso casamento, é porque uma das partes não 
está a viver em ...?
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MATEUS 7:12 – “Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho 
também vós, porque esta é a lei e os profetas.”

8. Leia 1 Coríntios 13:4. O Amor é ...?

A. Emocional.
B. Um sentimento caloroso.
C. Bondoso.

1 CORÍNTIOS 13:4 – “A caridade é sofredora, é benigna; a caridade não é invejosa; a 
caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece.”
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RESPOSTAS

1. Leia Efésios 5:31-32. Efésios 5:31 é uma citação de Gênesis 2:24. Ao analisar Efésios 
5:32, a que você acha que Deus realmente Se está referindo?
A um relacionamento entre Cristo e a Sua Igreja (comparado ao casamento).

2. Leia Tiago 4:4-5. O que nos ensinam estas passagens?
Deus tem ciúmes por nós, quer que sejamos fiéis a Ele.

3. Leia 1 Pedro 3:7. Por que você deve viver em união e em amor para com a sua esposa 
ou o seu esposo?
Para que a s minhas orações não sejam impedidas.

4. Leia João 15:5. O seu casamento pode ter êxito sem Cristo como o Senhor da sua vida?
Não.

5. Leia Tito 2:4. O amor não é pura emoção. De acordo com esta Escritura, o amor pode 
ser ...?
Ensinado.

6. Leia 1 João 5:3. Quando guardamos os mandamentos de Deus, vivemos em ...?
Amor.

7. Leia Mateus 7:12. Se há problemas no nosso casamento, é porque uma das partes não 
está a viver em
Amor.

8. Leia 1 Coríntios 13:4. O Amor é:
C. Bondoso.
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CASAMENTO – 2ª Parte 
Por Don Krow

 Hoje vamos analisar novamente o assunto do casamento, e a questão é: “O que é o 
casamento?” Você já pensou nisso? De acordo com a Bíblia, idéia de criar o casamento foi de 
Deus. O casamento é uma junção, uma harmonia, uma união. Gênesis 2:24 diz: “Portanto, 
deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher [eles se juntarão e ele se 
apegará a sua mulher], e serão ambos uma carne” (meus comentarios entre parenteses). 
Você sabia que o casamento é mais do que uma junção, mais do que a unão? Por exemplo, 
1 Corinthians 6:15-16 diz que se eu sair, sendo Cristão e me juntar a uma prostituta, eu me 
tornarei uma carne com ela. Agora, considere a citação de Gênesis 2:24 sobre o casamento. 
Juntar-me a uma prostituta não me divorciaria automaticamente da minha esposa nem me 
tornaria casado com a prostituta por eu ter uma relação sexual com ela. Então, o que é 
casamento? Se casamento é uma unidade, se é uma junção, se for se tornar uma só carne, 
qual é a diferença entre isso e se envolver com uma prostituta? Obviamente, se você fosse a 
uma prostituta, você se tornaria um carne com ela.

 A Bíblia de fato diz que o casamento é uma unidade, uma junção, uma união em 
conjunto, mas é mais do que isso. É uma união através de uma aliança. A palavra “aliança” 
em hebraico é berith, e transmite a idéia de um vinculo em conjunto. É um compromisso 
final de um indivíduo, um compromisso até que a morte o separe. Agora, se eu fosse a 
uma prostituta, se eu cometesse um pecado tão maligno quanto esse, não haveria nenhum 
compromisso da minha parte com ela. A essência do casamento, é antes de tudo, renunciar 
todos os outros. A Bíblia diz que você deixará seu pai e sua mãe e você se vinculará à 
sua esposa. Ezequiel diz: “Você se tornou meu”. É renunciar todos os outros por este – é 
comprometer-se com esta pessoa. Obviamente que, se de maneira imoral, você se relacionar 
com outra pessoa quando for casado, isso violaria o princípio do casamento, unicidade e 
unidade que vem através de uma aliança ou compromisso. Ezequiel 16:8 chama isso de 
aliança de casamento. Em Efésios 5 aprendemos que, no casamento, o marido deve amar 
sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, por isso é uma aliança de amor. A razão de 
ser uma aliança de amor é porque o amor é o princípio dominante no casamento. Acima de 
tudo, o amor deve ser o princípio dominante do casamento.

 O casamento é uma aliança de união. Em 1 Pedro 3:7 diz “Igualmente vós, maridos, 
coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo 
vós os seus co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações.” 
Pense nisso –  nossa vida espiritual pode ser dificultada se não caminharmos na unidade 
e harmonia que Deus criou para o relacionamento matrimonial. Provérbios 2:16-17 fala 
sobre a mulher rebelde que abandona sua aliança matrimonial, o guia de sua mocidade e 
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essa relação matrimonial é chamada de aliança do seu Deus. Isto é uma coisa muito séria. 
É uma aliança que nós fazemos a um indivíduo, mas também é uma aliança que fazemos 
diante de Deus. Por mais que eu amo ministrar às pessoas, Deus tem uma prioridade, e essa 
prioridade é focar no meu casamento. O casamento realmente é um foco da minha vida em 
outro indivíduo, e como eu disse, o princípio dominante é o amor.

 Mateus 7:12 diz, o que você quiser que alguem faça a você, faça a você a ele, porque 
esta é a lei e os profetas. Este é exatamente o princípio que deve governar no casamento. 
Não é algo egoísta, não é só para si, não é sobre o que essa pessoa pode lhe dar. A Bíblia diz 
em 1 Coríntios 13:4 que o amor é benigno. Isso significa buscar o bem-estar de outro, ser 
generoso e gentil, e sempre buscar o melhor para outro. A razão pela qual o casamento é 
projetado dessa maneira é porque é um exemplo, um modelo, do que um relacionamento 
verdadeiro com Deus deve ser. Ele nos deu ilustrações naturais. Ele nos mostrou como ter 
um bom casamento, um excelente casamento, porque Ele quer que tenhamos um modelo de 
como dever ser que um relacionamento verdadeiro e eterno com Ele. O casamento é apenas 
até que a morte nos separe, uma coisa temporária. A Bíblia diz que na ressurreição, eles não 
se casam nem são casados. Deus quer que entendamos o que é um bom casamento – os 
princípios do amor – os princípios de dar desinteressadamente a outro. Ele está dizendo: “O 
que eu quero que você realmente compreenda é que eu chamei você para um relacionamento 
matrimonial comigo, não um relacionamento temporário, e não um que durará alguns anos 
e depois acabará, mas um relacionamento eterno onde todo o Meu amor se manifestará 
para sempre e sempre.” 

 Deixe-me dar-lhe alguns princípios do casamento. O casamento é uma fusão, não 
é apenas uma parceria. A Bíblia fala sobre isso em Gênesis 4 como um “conhecer” e em 1 
Pedro 3:7 como sendo herdeiros em cojunto da graça da vida. O casamento é uma aliança, 
o que significa que ela é vinculativa; envolve um compromisso. O pecado não entrou na 
primeira igreja; entrou no primeiro casamento, então precisamos de obter o manual, obter 
as instruções sobre o casamento e implementar os princípios do amor nas nossas vidas. 
Nós também perguntamos: “O que é amor?” A definição de amor é, de certo modo, um 
altruísmo. Isaías 53:6 diz que somos como ovelhas, que nos desviamos e cada um para o seu 
próprio caminho, mas no casamento, nós nos concentramos no outro indivíduo e buscamos 
o seu bem-estar e benefício.

 A Bíblia nos diz em Efésios que amar sua esposa é como amar seu próprio corpo. Nós 
maridos devemos apreciar e honrar a esposa que Deus nos deu, o que significa apreciá-la. 
Amar o seu próprio corpo não significa que você se senta consigo mesmo e segura sua 
própria mão ou se dá palmadinhas nas suas próprias costas e diz: “Oh, eu amo você”. Não 
é nada disso. Amar-se é proteger-se, alimentar-se e cuidar de si mesmo. Nunca devemos 
menosprezas as nossas esposas, nunca usar uma das suas fraquezas e expô-la publicamente, 
nunca fazer piadas dela nem fazer coisas que a machucam. Nós devemos amá-la como 
amamos a nós mesmos.
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 Levante-se a Deus em oração, e antes de mais, agradeça-O por amar você. Depois, 
agradeça-O pelo seu parceiro, o companheiro que Ele lhe deu. Isso poderia ser parte do 
problema. Você pode não ter apreciado seu conjuge, você pode te-lo menosprezado, e a 
Bíblia diz que isso basicamente é egoísmo e é pecado. Efésios 5 diz que Jesus purificou a 
igreja com a lavagem da água, pela palavra, por Suas palavras Ele proferiou sobre a igreja. 
Quando você declara palavras sobre o seu companheiro, ele se elevará ao nível das palavras 
que você proferiu. Se você diz: “Você é inútil, você é feio, você esta com excesso de peso”, você 
irá reprimir o seu casamento e não causará unicidade, mas causará separação e alienação. 
Mas se você proferir palavras de bondade como “Querida, eu aprecio as coisas que você faz. 
Eu aprecio você. Eu te amo”, e adicionar às palavras as suas ações, o seu companheiro se 
elevará ao nível dessas palavras.

 Não vê que hoje, muitos dos problemas em vossos casamentos são causados 
pelas palavras que você falou? Você tem trazido o seu conjuge para baixo ao em vez de  
elevá-lo? Eu encorajo você a proferir palavras boas sobre o seu conjuge hoje. O amor não é um 
sentimento; o amor é buscar o bem-estar e o benefício de outra pessoa, independentemente 
de como você se sinta. Da mesma forma como pintar várias camadas de verniz em um 
pedaço de madeira, comece hoje com atos de bondade. É assim que o amor é construído 
– por pequenos atos de bondade. Comece por estimar, honrar, valorizar e falar palavras 
de amor sobre o seu conjuge e você verá uma diferença. Deus o abençoe enquanto você 
implementa esses princípios.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Provérbios 18:22. Casamento é ...?

A. Uma coisa boa.
B. Terrível. 
C. Agradável ao Senhor.

PROVÉRBIOS 18:22 – “O que acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a 
benevolência do SENHOR.”

2. Leia Hebreus 13:4. Sexo no casamento (o leito matrimonial) é ...?

A. Pecado. 
B. Sujo e o mal.
C. Imaculado.

HEBREUS 13:4 – “Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula; porém 
aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará.”

3. Leia Eclesiastes 9:9 (Versão Novo Padrão Americano). Um casamento piedoso é um 
presente e uma recompensa do próprio Senhor para você nesta vida. Verdadeiro ou 
Falso?

ECLESIASTES 9:9 (Versão Novo Padrão Americano) – “Aproveite a vida com a 
mulher a quem você ama todos os dias da sua vida passageira que Ele lhe deu sob o 
sol; pois esta é a sua recompensa na vida e no seu trabalho em que você trabalhou 
arduamente sob o sol.”

4. Leia 1 João 3:18 (Versão do Novo Século). “Juiz Phillip Gilliam afirmou que dos 28.000 
casos do tribunal juvenil que ele julgou, a falta de carinho entre o pai e a mãe foram a 
maior causa delinquência juvenil que ele conhecia” (Livro: Juntos para Sempre, p. 152). 
Como devemos mostrar amor?

1 JOÃO 3:18 (Versão do Novo Século) – Meus filhos, nós devemos amar as pessoas não 
apenas com palavras e conversas, mas com nossas ações e cuidados verdadeiros.”

5. Leia Efésios 5:28. Não devo negligenciar minha esposa mais do que me descuido do 
meu próprio corpo. Verdadeiro ou falso?

EFÉSIOS 5:28– “Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio 
corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo.”
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6. Leia 1 João 3:16. As palavras “eu te amo” podem ser lindas se forem apoiadas por 
ações. Jesus apoiou suas palavras dando a Sua vida por nós. Devemos dar nossas vidas 
pelos nossos conjuge de todas as maneiras práticas que forem possível. Verdadeiro ou 
falso?

 Compartilhe algumas maneiras práticas de que você gostaria de ser amado.

1 JOÃO 3:16 – “Conhecemos a caridade nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós 
devemos dar a vida pelos irmãos.”

7. Leia Efésios 5:25-26. A minha esposa irá se elevar de acordo com o que eu falo sobre 
ela. Eu a levo ao potencial daquilo que eu falo sobre ela. Verdadeiro ou falso?

EFÉSIOS 5:25-26 –“Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou 
a igreja e a si mesmo se entregou por ela, [26] para a santificar, purificando-a com a 
lavagem da água, pela palavra.”

8. Leia Romanos 8:38-39 e 1 João 4:19. Somos cortejados (ou amados) pelas palavras 
íntimas que nos são faladas, seguidas de ação. Deus nos cortejou ao nos falar palavras 
íntimas de Suas cartas de amor, gravadas como Escrituras. Verdadeiro ou falso?

ROMANS 8:38-39 – “Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, [39] nem a 
altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de 
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor!” 

1 JOÃO 4:19 – “Nós o amamos porque ele nos amou primeiro.”

9. Leia 1 João 5:3 e 2 João 1:6. Os “como-fazer” do amor são expressos e conhecidos 
pelos mandamentos de Jesus. Podemos aprender esses princípios de amor através da 
Palavra de Deus. Verdadeiro ou falso?

1 JOÃO 5:3 – “Porque esta é a caridade de Deus: que guardemos os seus mandamentos;  
e os seus mandamentos não são pesados.”

2 JOÃO 1:6 – “E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é 
o mandamento, como já desde o princípio ouvistes: que andeis nele.”

10. Leia João 14:15. O amor não é uma questão de suas emoções, mas de sua vontade. 
Todo o mandamento na Escritura é dada à vontade do homem, nunca as suas emoções. 
Deus nunca lhe diz como sentir, mas Ele lhe diz como agir. Verdadeiro ou falso? 

JOÃO 14:15 – “Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.



142

LIÇÃO 11

11. Leia Gálatas 5:22-23. O amor não é natural. Deve ser aprendido e originar da humanidade 
pelo Santo Espírito. O amor é fruto:

A. Do pensamento do homem
B. Da natureza do homem
C. Do Espírito de Deus

GÁLATAS 5:22-23 – “Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade,fé,mansidão,temperança. [23] Contra essas coisas não há lei.”

12. Leia Efésios 5:31-32. Um bom casamento é um modelo (em pequena escala) do que? 

EFÉSIOS 5:31-32 – “Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; 
e serão dois numa carne. [32] Grande é este mistério; digo-o, porém, a respeito de Cristo e 
da igreja.”
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RESPOSTAS

1. Leia Provérbios 18:22. Casamento é ...?
A. Uma coisa boa e C. Agradável ao Senhor.

2. Leia Hebreus 13: 4. O sexo no casamento (o leito matrimonial) é ...?
C. Imaculado.

3. Leia Eclesiastes 9:9 (Versão Novo Padrão Americano). Um casamento piedoso é um 
presente e uma recompensa do próprio Senhor para você nesta vida. Verdadeiro ou Falso?
Verdade.

4. Leia 1 João 3:18 (Versão do Novo Século). “Juiz Phillip Gilliam afirmou que dos 28.000 
casos do tribunal juvenil que ele julgou, a falta de carinho entre o pai e a mãe foram a 
maior causa delinquência juvenil que ele conhecia” (Livro: Juntos para Sempre, p. 152). 
Como devemos mostrar amor?
Por ações e cuidados verdadeiros.

5. Leia Efésios 5:28. Não devo negligenciar minha esposa mais do que me descuido do 
meu próprio corpo. Verdadeiro ou falso?
Verdade.

6. Leia 1 João 3:16. As palavras “eu te amo” podem ser lindas se forem apoiadas por ações. 
Jesus apoiou suas palavras dando a Sua vida por nós. Devemos dar nossas vidas pelos 
nossos conjuge de todas as maneiras práticas que forem possível. Verdadeiro ou falso?
Verdade. 
Compartilhe algumas maneiras práticas de que você gostaria de ser amado.

7. Leia Efésios 5:25-26. A minha esposa irá se elevar de acordo com o que eu falo sobre ela. 
Eu a levo ao potencial daquilo que eu falo sobre ela. Verdadeiro ou falso.
Verdade. A palavra Grega usada em Efésios 5:26 é rhema, que significa “palavras 
faladas”.

8. Leia Romanos 8:38-39 e 1 João 4:19. Somos cortejados (ou amados) pelas palavras 
íntimas que nos são faladas, seguidas de ação. Deus nos cortejou ao nos falar palavras 
íntimas de Suas cartas de amor, gravadas como Escrituras. Verdadeiro ou falso?
Verdade. A Palavra de Deus está cheia de palavras amorosas para nós.

9. Leia 1 João 5: 3 e 2 João 6. Os “como-fazer” do amor são expressos e conhecidos pelos 
mandamentos de Jesus. Podemos aprender esses princípios de amor através da Palavra 
de Deus. Verdadeiro ou falso?
Verdade.
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10. Leia João 14:15. O amor não é uma questão de suas emoções, mas de sua vontade. Todo 
o mandamento na Escritura é dada à vontade do homem, nunca as suas emoções. Deus 
nunca lhe diz como sentir, mas Ele lhe diz como agir. Verdadeiro ou falso?
Verdade.

11. Leia Gálatas 5:22-23. O amor não é natural. Deve ser aprendido e originar da humanidade 
pelo Santo Espírito. O amor é fruto ...?
C. Do Espírito de Deus.

12. Leia Efésios 5:31-32. Um bom casamento é um modelo (em pequena escala) do que?
Cristo e Sua igreja.
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O AMOR DE DEUS – 1ª Parte
Por Don Krow

 Em 1 Coríntios 13:13, diz: “Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, a caridade 
(o amor), estas três; mas o maior destas é a caridade (amor)” (meus comentários entre 
parenteses). Então, 1 Coríntios 14:1 diz: “Segui a caridade (amor) e (ainda) procurai com zelo 
(sinceramente) os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar” (meus comentários 
entre parenteses). A Bíblia diz para seguir o amor, persegui-lo e torná-lo seu maior objetivo. 
Algumas traduções

dizem para torna-lo a sua maior missão. É a única coisa que vamos levar desta vida 
para a eternidade. Não vamos levar os nossos carros, as nossas casas ou nosso dinheiro, mas 
levaremos o amor que Jesus Cristo transmitiu em nossas vidas através do Espírito Santo. O 
amor é a única coisa que tem valor eterno e substância.

O que realmente significa o amor? Eu digo: “Eu amo minha esposa, amo um sorvete, 
e amo tarte de maçã”. Existe apenas uma palavra em Português para descrever o amor, 
então quando eu digo que eu amo minha esposa e depois digo que amo o gato, ficará a 
minha mulher impressionada? De modo nenhum. Você consegue entender o que estou 
dizendo? Quando usamos a palavra amor, algumas pessoas pensam que significa sexo, 
algumas pensam que significa um sentimento caloroso – as pessoas têm todos os tipos de 
definições para o amor. Na língua Grega existem quatro palavras principais. Uma é eros, 
que na realidade não é usado na Bíblia, e é definida como atração sexual ou amor sexual. 
Deus ordenou esse tipo de amor quando disse que um homem deixará o pai e a mãe, se 
unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O livro na Bíblia intitulado Cânticos de 
Salomão é sobre o amor sexual que Deus restringiu a relação matrimonial. Os outros tipos 
de amor, Deus diz que são livres para serem usados por toda a humanidade, mas o eros é 
restrito ao relacionamento matrimonial.

Outro tipo de amor é chamado storge e é o vínculo natural ou carinhoso numa relação 
famíliar. E depois há o phileo, que vem da palavra raiz philia. Esta palavra é usada cerca de 
setenta e duas vezes no Novo Testamento e significa um caloroso sentimento de carinho que 
vem e vai em intensidade. A maioria das pessoas que falam sobre o amor pensa que é isso 
que o amor realmente é, tal como “estar apaixonado ou desapaixonado”. Se o seu casamento 
é construído a base desse tipo de amor, haverá momentos em que você terá sentimentos 
altos e momentos de sentimentos baixos. Você poderia se apaixonar ou desapaixonar.

A Bíblia diz que devemos nos amar uns aos outros com o amor de Deus, que é o amor 
agape. O que é o amor agape? Existem muitas facetas, e 1 Corinthians 13 dá toda a definição 
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do que envolve o amor. Em 1 João 5:3 diz: “Porque esta é a caridade de Deus: que guardemos 
os seus mandamentos”. Os mandamentos de Jesus nos mostram expressões de amor, mas 
se eu fosse fazer um resumo, eu usaria Mateus 7:12: “Portanto, tudo o que vós quereis que 
os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas”. Não se trata 
de todas essas pessoas na igreja que não me amam, não se importam comigo, ou e isso e 
aquilo. Não, a Bíblia diz que o que você quer que façam a você, você faz primeiro aos outros. 
Isso é amor. Isso vai contra a nossa carnalidade, vai contra a nossa fibra natural de buscar o 
bem-estar e o benefício de outras pessoas acima do nosso. Precisamos de Deus. Não pense 
que estou dizendo que isso pode ser manifestado sem Deus. A Bíblia diz que o fruto do 
Espírito é amor, e Deus é amor. Ele é a fonte do amor e Aquele que nos mostrará como amar 
através dos Seus mandamentos. Ele é o Único que nos dará força, mesmo à luz de nossa 
carnalidade, para fazer as escolhas e tomar as decisões corretas e agir nos princípios certos.

Um dia, como estava acostumado a fazer depois do trabalho, eu queria ir orar. Eu 
estava num parque, e eu disse: “Deus, eu quero realmente ministrar a alguém”. Estava 
um dia bastante quente, e vi um menino e uma menina sentados nos baloiços. Havia um 
baloiço disponível, então eu fui e sentei-me nele. Eu virei-me para a menina e disse: “Está 
um dia lindo, não está?” Ela disse “Eu não falo inglês” e eu perguntei: “De onde você é?” Ela 
disse que era da Romênia. Eu sabia que haviam Romenos naquela área, e vi umas pessoas 
olhandopara mim, provavelmente se perguntando por que é que eu estava conversando 
com seus filhos. Eu fui até eles e disse: “Eu quero ajudá-los.” Eles disseram: “Você gostaria de 
nos ajudar? Por que você quer nos ajudar? Você nem nos conhece!” Eu disse: “Porque Deus 
quer ajudá-los.” Eu estava meditando sobre os princípios do amor em 1 João 3:18, onde diz: 
“Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.” Não 
devemos amar apenas com as palavras da nossa boca, mas também com as nossas ações. 
Embora eu geralmente não ande com dinheiro, naquele dia eu tinha um pouco de dinheiro 
no meu bolso. Eu estendi a mão e disse: “Isto é para você”, e dei-lhes o dinheiro. Uma vez 
que eu estava jejuando naquele dia, eu trazia um pouco de comida comigo, então eu disse: 
“E aqui está um pouco de comida para sua família.” Eles sentiram-se tocados e disseram: 
“Quem é você?” Eu disse a eles, “Deus marcou um encontro divino para nos encontrarmos 
hoje, e eu os verei novamente.”

Eu fui para casa e contei a minha esposa sobre o encontro com os Romenos. Removi 
uma carne para assar do congelador e a cozinhei. No dia seguinte, numa venda de garagem, 
comprei uma caixa cheia de pratos e voltei para o parque com a minha esposa. Lá estavam os 
Romenos e seus filhos, e eu disse: “Eu trago presentes para você. São pesados, então se vocês 
me mostrarem aonde vocês moram, eu voltarei para o meu carro e levarei os presentes para 
vossa casa.” Quando chegamos ao pequeno apartamento de um quarto deles, eu removi da 
caixa a louça e os talheres – tudo combinava – e começou a entregar-lhes as coisas, uma de 
cada vez. Enquanto os entregava, lágrimas começaram a rolar dos seu rostos, e a senhora 
disse: “Eu vou chorar! Eu vou chorar!” Eu disse: “Na segunda-feira à noite, temos um estudo 
Bíblico em nossa casa, e eu gostaria de convidá-los”. Eles disseram: “Queremos ir”, mas eu 
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disse: “Eu não quero que vocês venham porque eu lhes dei presentes.” Eles disseram: “Não, 
queremos ir e conhecer vossos amigos.”

Como eles não tinham transporte, eu os peguei, levei-os para minha casa e em pouco 
tempo, Deus começou a tocá-los. Eles não sabiam falar muito bem em inglês, mas Deus 
os tocou quando oravamos por eles. O amor de Deus estava sendo manifestado a eles. Em 
pouco tempo, conhecemos um outro casal da Romênia, e eu disse ao primeiro casal: “Você 
vai me ajudar a encontrar outro casal da Romênia?” Eles concordaram e um dia, eu recebi 
uma ligação deles: “Sr. Don, ouvimos falar de você. Nós estamos numa solidão ruim e 
queremos conhecê-lo.” Então peguei meus amigos Romenos e fui ao encontro deles. Levei 
comigo presentes, comida e todo tipo de coisas para eles. Conforme eu fazia isso e passava a 
visita-los, corria tudo ótimo até que um dos primeiros casais Romenos disse: “Você precisa 
ir ao estudo Bíblico. Eles falam sobre Jesus, e é maravilhoso!” Eles disseram: “Espere um 
minuto! Nós viemos de um país comunista e não sabemos se existe um Deus. Nós não 
queremos essas coisas de Jesus.”

Eu respondi: “Deixe-me ser um amigo”, e comecei a leva-los em passeios aos fins 
de semana e a comprá-los roupas, casacos e coisas que eles precisavam. Eles ficaram 
muito envergonhados e relutantes. “Então, você não precisa de um casaco?” “Bem, sim, 
precisamos sim, mas...” “Então vamos comprar esse casaco para você.” Comecei a amá-los 
em ação, mas eles não queria vir para o estudo Bíblico até que eu disse: “Provavelmente 
existem alguns americanos lá que o poderão ajudar a conseguir um emprego”. E assim eles 
vieram imediatamente. Naquela noite do estudo Bíblico, eu disse ao Senhor algo muito 
tolo: “Senhor, esta noite Você vai ter que me dar um dom de línguas genuíno, porque nem 
sequer nos conseguimos nos comunicar muito bem”. Haviam alguns americanos, na noite 
daquele estudo Bíblico, que deram seus testemunhos. Quando eu comecei a falar, a senhora 
do segundo casal Romeno começou a iluminar, e eu sabia que algo estava acontecendo. 
Após o estudo, eu disse: “Deixe-me orar por você”, e de repente, enquanto oravamos, Deus 
os tocou e encheu toda a atmosfera da sala com o Seu amor. E então, a senhora disse: “Sabe, 
enquanto os Americanos falavam, eu não consegui entender nada do que eles diziam, mas 
quando você se levantou e começou a falar sobre Jesus, Seu amor por nós e o que Ele fez 
para que possamos ter um relacionamento com Ele, entendi cada palavra do que você disse! 
Eu entendi perfeitamente! So pode ser Deus! So pode ser Deus!” Como resultado, todas as 
nossas vidas foram transformadas, e não apenas a dos Romenos.

Nas noites de segunda-feira, minha casa começou a ser preenchida com pessoas 
internacionais – Romenos, Búlgaros e pessoas da Rússia. Deus estava mudando vidas, e eles 
sabiam que os amamos. Nós até tivemos pessoas da África, e embora não nos pudéssemos 
nos comunicar tão bem, uma coisa eles sabiam: quando oravamos, Deus se manifestaria a 
eles. Eles também sabiam que eu faria qualquer coisa por eles e que eu os amava. Deus mudou 
suas vidas e a vida de muitas outras pessoas. Tudo aconteceu porque um dia num parque, 
eu vi algumas pessoas de outra cor, outra nacionalidade. Eu não tive nenhum sentimento 
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caloroso de carinho, mas sabia que o amor era o seguinte: seja o que você quiser que alguém 
faça com você, faça com eles. Eu busquei o bem-estar e benefício deles, independentemente 
do forma como me sentia, e sabe o que aconteceu? Eles apreciaram tanto isso, que o que 
surgiu deles por mim foi o amor philia, o amor que tem sentimentos, e eles começaram a 
dizer-me “Eu te amo” e me abraçavam e me beijavam. O que isso fez em mim foi gerar esse 
tipo de sentimento por eles. Se você quer ter um amor que tenha sentimentos na sua vida, 
pratique o amor agape. Procure o bem-estar e o benefício dos outros, independentemente 
de como você se sente, e isso gerará um amor que tenha sentimentos.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia 1 João 5:3. O amor de Deus é demonstrado através dos ...?

1 JOÃO 5:3 – “Porque esta é a caridade de Deus: que guardemos os seus mandamentos; 
e os seus mandamentos não são pesados.”

2. Leia Romanos 13:9-10. Explique como o mandamento neste versículo mostra 
amor?

ROMANOS 13:9-10 – “Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, 
não darás falso testemunho, não cobiçarás, e, se há algum outro mandamento, tudo 
nesta palavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. [10] O amor não 
faz mal ao próximo; de sorte que o cumprimento da lei é o amor.”

3. Leia Romanos 12:19-21. Como podemos amar nossos inimigos, mesmo quando 
não temos de vontade de o fazer?

ROMANOS 12:19-21 – Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar 
à ira, porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. 
[20] Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de 
beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. [21] Não te 
deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.”

4. Leia Tito 2:4. O que é que este versículo nos mostra sobre o amor?

TITO 2:4 – “para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus 
maridos, a amarem seus filhos,”

5. Leia 1 Coríntios 13:4-8. (Versão Inglês Contemporâneo). Descreva em detalhes o 
princípio do amor.

1 CORÍNTIOS 13:4-8 (Versão Inglês Contemporâneo) – “O amor é gentil e 
paciente, nunca com ciúmes, orgulhoso ou rude. [5] O amor não é egoísta ou rápido 
temperamento. Não mantém um registro dos erros que outros fazem. [6] O amor se 
alegra com a verdade, mas não no mal. [7] O amor é sempre solidário, leal, esperançoso 
e confiante. [8] O amor nunca falha!”

6. Leia 1 Jõao 3:18. Como nós devemos praticar o amor? 

1 JOÃO 3:18 – “Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por 
obra e em verdade.”
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RESPOSTAS

1. Leia 1 João 5:3. O amor de Deus é demonstrado através dos ...?
Seus mandamentos.

2. Leia Romanos 13:9-10. Explique como o mandamento neste versículo mostra amor?
O amor não faz errado para com o seu próximo. Cada mandamento demonstra amor 
mostrando como devemos responder ao nosso próximo.

3. Leia Romanos 12:19-21 Como podemos amar nossos inimigos, mesmo quando não 
temos de vontade de o fazer?
Se nosso inimigo está com fome, podemos alimentá-lo; se tiver sede, podemos 
dar-lhe algo para beber. Podemos buscar o bem-estar e o benefício dos outros, 
independentemente de como nos sentimos.

4. Leia Tito 2:4. O que é que este versículo nos mostra sobre o amor?
O amor pode ser ensinado. Não é simplesmente um sentimento.

5. Leia 1 Coríntios 13:4-8. (Versão Inglês Contemporâneo). Descreva em detalhes o 
princípio do amor.
O amor é gentil e paciente, nunca com ciúmes, orgulhoso ou rude. O amor não é 
egoísta ou rápido temperamento. Não mantém um registro dos erros que outros 
fazem. O amor se alegra com a verdade, mas não no mal. O amor é sempre solidário, 
leal, esperançoso e confiante. O amor nunca falha!”

6. Leia 1 Jõao 3:18. Como nós devemos praticar o amor.
Não apenas com nossas palavras, mas também em nossas ações.
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O AMOR DE DEUS – 2ª Parte
Por Don Krow

 Jesus Cristo foi a maior expressão de amor já manifestada na face da Terra, ainda 
assim, do que até então foi gravado na Bíblia, Ele nunca disse as palavras “Eu te amo”. Incrível 
isso, não é? A maior expressão de amor nunca disse “Eu te amo”. Você sabe por quê? Porque 
o amor é mais do que palavras; é ação. Suponhamos que eu diga a minha esposa “eu te 
amo” e depois saiuo e cometo adultério contra ela? Ela acreditaria nas minhas palavras, ou 
acreditaria nas minhas ações? Ela acreditaria em mim de acordo com minhas ações, porque 
95 por cento do amor não é verbal. Não está nas coisas que você diz; está no que você faz.

Em 1 João 3:18, lemos: “Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua 
(não amemos apenas com as palavras da nossa boca); mas por obra e em verdade.”  
(meus comentários entre parenteses). O amor é uma palavra de ação. Em Mateus 25:35-36, 
Jesus descreve o amor pelas ações que o amor incita, dizendo: “porque tive fome, e destes-me 
de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu,  
e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me.” Então, no versículo 
40, Ele diz: “E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes 
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” Sabe, o amor é uma ação, é algo 
que você faz. Hebreus 6:10 diz: “Deus não é injusto; ele não se esquecerá do trabalho de 
vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los”  
(Nova Versão Internacional). Em Mateus 22, quando perguntaram á Jesus qual é o maior 
mandamento, Ele disse que é amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Se entendido 
corretamente, esses dois mandamentos são realmente um. Jesus disse que você realmente 
está demonstrando amor a Ele, quando você demonstra amor ao menor de seus irmãos. A 
Bíblia nos ensina que temos uma oportunidade maravilhosa de amar Jesus Cristo de uma 
forma prática, amando os outros.

Na lição anterior, eu falei sobre os Romenos que conheci num parque. As suas vidas 
foram mudadas porque eu busquei o bem-estar e o benefício deles, independentemente de 
como eu me sentia. Eles eram de cor e nacionalidade diferentes, mas eu sabia que o amor 
de Deus se expressa quando buscamos e alcançamos o bem-estar e o benefício dos outros 
como Jesus fez. Ele não teve vontade de ir para a cruz. Ele disse: “Pai, se houver um outro 
jeito, que seja, mas ainda assim que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua vontade.” 
Jesus buscou o nosso bem-estar e benefício, independentemente de como Ele se sentiu.

Um dia recebi uma chamada dos Romenos. Eles estavam aos choros. Eles estavam nos 
Estados Unidos há sete anos e meio. Moravam agora em Kansas e estavam trabalhando. Eles 
disseram: “Finalmente recebemos uma decisão sobre o nosso processo de asilo político. Eles 
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nos deram trinta dias para recorrer, e depois seremos deportados.” Normalmente, existe 
apenas 2 a 5% de chance de obter asilo político neste país. Os Romenos foram a um advogado 
que basicamente lhes disse que eles não tinham chance. Eu disse a eles que iriamos orar e 
tentar ajudá-los. Como, eu não sabia. Eu pensei que seria uma grande injustiça mandá-los 
de volta – principalmente porque agora seus filhos mal falavam Romeno.

Um amigo meu contactou o nosso deputado de Colorado, e este nos disse para entrar 
em contato com o senador Sam Brownback em Kansas, uma vez que os Romenos moravam 
agora em Kansas. Isso foi ótimo porque tenho uma amiga chamada Kim, que trabalhou 
para o senador Brownback. Entrei em contato com a Kim e ela pôs quatro pessoas em 
Washington D.C. a trabalhar neste caso. Em Sublette, no Kansas, a comunidade apoiou os 
Romenos com uma petição de assinaturas afirmando que eles queriam que esses Romenos 
ficassem. “Eles são boas pessoas, pagam impostos e trabalham arduamente. Nós os 
queremos aqui.” Houve uma materia completa num artigo de jornal sobre o que aconteceu. 
Foi um milagre, e porque haviam altos funcionários do nosso governo que compreendiam 
o que estava acontecendo, os Romenos receberam uma carta dizendo que a decisão foi 
revertida e que eles poderiam permanecer nos Estados Unidos.

Eu fui até Sublette, no Kansas. Os meus amigos não sabiam que eu estava a caminho, 
e quando lá cheguei, eles estavam ao telefone agradecendo ao senador Brownback por lhes 
terem ajudado a obter o asilo político. Ele não podia estar lá pessoalmente, naquela altura 
decorria o último dia da audiência do impeachment do presidente Clinton, mas os canais 
de notícias ABC e NBC estavam lá com as suas câmeras. Assim que eles desligaram o 
telefone, eles correram e me abraçaram e as câmeras foram direto para mim. Os jornalistas 
perguntaram: “Quem é você, e como você conhece essas pessoas?” Eu contei a eles toda a 
história, como eu os conheci e que por causa de Deus e o que Jesus disse em Mateus 7:12, 
eu busquei o bem-estar e benefício deles.

De seguida, fomos para um ginásio que estava decorado por todos os cantos com 
balões vermelhos, brancos e azuis e cantavam músicas patrióticas. Quando os meus amigos 
entraram, todos fizeram gritos de animação, e os meus amigos choravam. O prefeito da 
cidade disse: “Hoje, 12 de Fevereiro, será o Dia da Família de Jucan, em homenagem a 
esses Romenos.” Eles levaram uma bandeira Americana que o senador fez sobrevoar sobre 
o Capitólio em Washington, DC, e os homenagearam presentendo-os com a bandeira. 
O prefeito também os apresentou os documentos que diziam que eles agora estavam 
legalmente autorizados a permanecer – praticamente para o resto de suas vidas. Todos 
eles partilharam um testemunho e pediram-me para orar. Eu disse: “Há uma pessoa que 
hoje nós ainda não agradecemos o suficiente, e é Deus Todo-Poderoso. Num parque em 
Colorado Springs de Colorado, há sete anos e meio atrás, eu estava buscando a Deus, 
dizendo a Ele que naquele dia eu queria alcançar alguém com o Seu amor. Eu fui guiado a 
esses Romenos.” Daí eu repeti a história e disse: “Deus quer ajudá-los – sejam bem-vindos 
aos Estados Unidos.”
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A maneira como tudo aconteceu foi um milagre. Eu conheci as pessoas certas no 
lugar certo na hora certa. A minha amiga Kim tomou providências para que o senador 
Brownback viesse me encontrar no Ministério de Andrew Wommack um ano antes de 
tudo isso acontecer. Ela disse: “Você precisa conhecer o Don Krow.” Eu não sabia porquê 
que eu estava muito desconfortável. Mal eu sabia que Deus estava preparando tudo para 
ajudar uma família a quem Ele Se revelou e revelou o Seu amor por eles, simplesmente por 
causa do mandamento de Jesus – o que você quer que alguém faça consigo, faça a eles. Será 
um milagre que eles nunca mais esquecerão, e eles lhe dirão hoje: “É por causa de Deus”.  
Anka, a senhora Romena, disse: “A minha fé vacilou, mas Deus é fiel e Ele nos permitiu ficar 
nos Estados Unidos da America.”

Existme multitudões de pessoas neste momento que estão chorando por amor. A única 
maneira deles poderem obter esse amor é quando você e eu tomamos a decisão de entender 
os princípios do amor na Palavra de Deus. O amor é gentil, o amor busca o bem-estar dos 
outros – tal como Jesus buscou o nosso bem-estar quando Ele foi pra cruz. Deus lhe abençoe 
hoje, conforme você continua buscando conhecer mais os princípios do que realmente 
significa amar com o amor de Deus.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Mateus 7:12. Em suas próprias palavras, diga qual é a regra de ouro?

MATEUS 7:12 – “Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho 
também vós, porque esta é a lei e os profetas.”

2. Leia Mateus 7:12. Ao tentar encontrar amor, muitas pessoas tentam encontrar a pessoa 
certa. Você deve tentar encontrar a pessoa certa ou se tornar na pessoa certa?

3. Leia 1 João 5:3. O amor é um sentimento ou é algo que voçê faz?

1 JOÃO 5:3 – “Porque esta é a caridade de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e 
os seus mandamentos não são pesados.

4. Leia 1 João 3:18. Se disser a sua esposa ou marido “eu amo você!”, mas vai e comete 
adultério, irá ele/ela acreditar nas suas palavras ou nas suas ações?

1 JOÃO 3:18 – “Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e 
em verdade.”

5. Leia Romanos 5:6-8. Você acha que Jesus teve vontade de morrer?

ROMANOS 5:6-8 – Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos 
ímpios. [7] Porque apenas alguém morrerá por um justo; pois poderá ser que pelo bom 
alguém ouse morrer. [8] Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu 
por nós, sendo nós ainda pecadores.”

6. Leia Gálatas 5:22. Podemos realmente amar sem que Deus seja o centro da nossa vida.

GÁLATAS 5:22 – “Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança,”

7. Leia 1 João 4:8. O motivo pela qual precisamos de Deus para nos ajudar a verdadeiramente 
amar aos outros é porque Deus é o Único que é ...?

1 JOÃO 4:8 – “Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade.”

8. Leia 1 Coríntios 13:5. (Versão Bíblia Viva). Das seguintes palavras, escolha uma descrição 
do que o amor não é: Rude, egoísta, implacável. 

1 CORÍNTIOS 13:5 (Versão Bíblia Viva) – “nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco 
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rude. O amor não exige que se faça o que ele quer. Não é irritadiço, nem melindroso. Não 
guarda o rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem”

9. Leia 1 Coríntios 13:8 (Versão Bíblia Viva). Qual é a única coisa que você levará dessa 
vida para a próxima, ou levará para além da sepultura. 

1 CORÍNTIOS 13:8 (Versão Bíblia Viva) – Todos os dons e poderes especiais que vêm de 
Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o 
falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial - os dons desaparecerão.”

10. Leia Provérbios 10:12. 1 Coríntios 13:5 (Versão Bíblia Viva) diz, “Não guarda o rancor 
e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem.” Qual é a quantidade de pecado que o 
amor cobrirá?

PROVÉRBIOS 10:12 – “O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões.”
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RESPOSTAS

1. Leia Mateus 7:12. Em suas próprias palavras, diga qual é a regra de ouro?
Fazer aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você.

2. Leia Mateus 7:12. Ao tentar encontrar amor, muitas pessoas tentam encontrar a pessoa 
certa. Você deve tentar encontrar a pessoa certa ou se tornar na pessoa certa?
Se tornar na pessoa certa.

3. Leia 1 João 5:3. O amor é um sentimento ou é algo que voçê faz?
É algo que fazemos ao andarmos nos princípios de Deus (mandamentos).

4. Leia 1 João 3:18. Se disser a sua esposa ou marido “eu amo você!”, mas vai e comete 
adultério, irá ele/ela acreditar nas suas palavras ou nas suas ações?
Nas suas ações. As ações falam mais alto que palavras.

5. Leia Romanos 5:6-8. Você acha que Jesus teve vontade de morrer?
Não, no entanto, Ele buscou o benefício e o bem-estar de todos nós, independentemente 
de como Ele se sentiu.

6. Leia Gálatas 5:22. Podemos realmente amar sem que Deus seja o centro da nossa vida.
Não.

7. Leia 1 João 4:8. O motivo pela qual precisamos de Deus para nos ajudar a verdadeiramente 
amar aos outros é porque Deus é o Único que é ...?
Amor.

8. Leia 1 Coríntios 13:5. (Versão Bíblia Viva). Das seguintes palavras, escolha uma descrição 
do que o amor não é: Rude, egoísta, implacável.
Todas essas palavras (rude, egoísta e implacácel) descrevem o que o amor não é.

9. Leia 1 Coríntios 13:8 (Versão Bíblia Viva). Qual é a única coisa que você levará dessa 
vida para a próxima, ou levará para além da sepultura.
O amor. Durará para sempre.

10. Leia Provérbios 10:12. 1 Coríntios 13:5 (Versão Bíblia Viva) diz, “O amor não guarda o 
rancor e dificilmente notará o mal que outros lhe fazem.” Qual é a quantidade de pecado 
que o amor cobrirá?
Todos os pecados.
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SITUAÇÃO FINANCEIRA – 1ª Parte
Por Andrew Wommack

 Jesus quer que você prospere financeiramente. Isso é algo importante para todos.  
É preciso dinheiro para viver, para que as suas necessidades sejam atendidas e para ser uma 
benção para os outros. Deus não nos deixou sozinhos nesta área dizendo: “Me preocupo com 
a sua parte espiritual, mas não Me importo com a sua parte financeira...nesta parte você está 
sozinho.” Não, Ele o ama em todos os sentidos – espírito, alma e corpo – e Ele ja fez provisão 
para você. A maioria das pessoas reconhece que é necessário algum grau de prosperidade 
financeira, mas a religião basicamente tomou uma posição contra o ter em abundância.

A Palavra de Deus nos ensina contra a ganância de diferentes maneiras, mas também 
deixa muito claro que as finanças são uma benção. Em 3 João 2, o apóstolo João disse: 
“Amado, desejo acima de tudo que você possa prosperar e estar em saúde, assim como sua 
alma prospera” (Versão King James).  Que afirmação poderosa. João diz: “Acima de tudo!” 
Está falando de cura, emoções, relacionamentos e finanças. O Senhor quer acima de tudo 
que você prospere e esteja em saúde. Ele quer que você prospere em espírito, alma e corpo. 
Essa é a vontade Dele para você.

Na verdade, muitas pessoas religiosas dizem que Deus quer que você seja pobre, que 
ser pobre é uma coisa piedosa, e que, quanto mais pobre você for, mais piedoso você é.  
Eu fui criado com esse tipo de pensamento, que os pregadores não deveriam ter muito, que 
um Cristão é uma pessoa que deveria passar necessidades. Isso certamente não pode ser 
fundamentado pela Escritura. Abraão foi o homem mais rico do seu tempo, tanto que os 
reis pediram que ele se afastasse pois as suas posses estavam afetar a riqueza de seus países. 
O mesmo aconteceu com Isaque e Jacó. José era um homem que prosperava e vivia super 
abundântemente. De seu próprio tesouro Davi deu ao Senhor, mais de 2,5 bilhões de dólares 
em ouro e prata para construir o templo. Salomão, filho de Davi, foi o homem mais rico 
que alguma vez viveu na face da terra. Quando você observa as Escrituras, as pessoas que 
realmente serviram a Deus eram abençoadas financeiramente.

Há exemplos de pessoas que passaram dificuldades e necessidades. Paulo disse 
em Filipenses 4:13 que ele podia todas as coisas através de Cristo e que tinha aprendido 
a contentar-se com qualquer situação em que ele estivesse. Ele disse que sabia como 
estar abatido e também como ter abundância. Houve momentos em que os servos de 
Deus passaram pobreza e dificuldades, mas você não pode encontrar nas Escrituras 
que quanto mais pobre você é, mais piedoso você é. Isso não é verdade, se você for as 
ruas, verá o contrário. Então, sim, existe aqui uma verdade de que a ganância é errada.  
Em 1 Timóteo 6:10 diz: “Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males.” 
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Algumas pessoas interpretam isso como dizendo que o dinheiro é a raiz de todo mal, 
mas a passagem diz que “o amor ao dinheiro é a raiz de todos mal.” Existem pessoas que 
amam o dinheiro e não têm um centavo; e outros têm grandes riqueza, mas não amam o 
dinheiro. Eles apenas usam-no.

Deuteronômio 8:18 mostra o verdadeiro propósito da prosperidade financeira.  
O Senhor estava falando com os Israelitas, que estavam prestes a entrar na Terra Prometida 
e experimentariam riqueza e prosperidade de uma maneira como nunca antes tinham. 
Ele disse a eles: “Antes, te lembrarás do SENHOR, teu Deus, que Ele é o que te dá força 
para adquirires poder; para confirmar o Seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê 
neste dia.” De acordo com esta passagem da Escritura, o propósito da prosperidade não 
é ter uma abundância de coisas para seus objectivos egoístas, mas para que você possa 
estabelecer a aliança de Deus aqui na Terra. Em outras palavras, Deus o abençoará para 
que você possa, por sua vez, ser uma benção. Em Gênesis 12:2, o Senhor disse a Abraão: 
“E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma 
bênção.” Antes de você poder ser uma benção para qualquer outra pessoa, você tem de 
ser abençoado.

Você precisa de certas coisas e tem certas necessidades que Deus quer atender, mas 
vai além de qualquer coisa egoísta. Ele quer prosperá-lo para que Ele possa fazer fluir  
o Seu dinheiro através de você para que assim você possa ser uma benção. Em 2 Coríntios 
9:8 diz: “E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra.” Isso nos diz o porquê que 
Deus lhe fará prosperar – para que você possa abundar em toda a boa obra. Na realidade, 
é como se fosse uma definição bíblica de prosperidade. O que é prosperidade? Será que  
é ter uma boa casa, um bom carro, boas roupas e comida na sua mesa? De acordo com este 
versículo, é ter o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades e abundar em toda 
a boa obra. Se você é incapaz de contribuir para as coisas que você sente que Deus tocou 
em seu coração, se você gostaria de ser uma benção para alguém, mas não pode, então 
você não está prosperando financeiramente de acordo com o que a Escritura diz. Deus 
diz que Ele o abençoará à medida em que todas as suas necessidades sejam atendidas, e 
você poderá abundar em toda a boa obra.

A verdadeira prosperidade bíblica não é apenas para satisfazer suas necessidades, mas 
para que você possa ser uma benção para outras pessoas. A pessoa que pensa apenas em si  
é realmente egoísta. Se alguém diz: “Eu estou acreditando pelo mais de Deus”, outros 
podem pensar dele como sendo ganancioso ou egoísta, mas depende do motivo. Se você 
pede mais a Deus para que você possa obter uma casa maior ou um carro melhor, essa 
não é a atitude bíblica correta. Mas se você acredita em Deus por mais porque você foi 
além de ver suas próprias necessidades supridas e quer ser uma benção para os outros, 
essa é a atitude que Ele quer que você tenha. Ele quer que você prospere. A vontade Dele 
é que você prospere.”
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Mateus 6 fala sobre as coisas que precisamos e depois diz que, se buscarmos primeiro 
o Reino de Deus e a Sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando você 
começa a colocar Deus em primeiro lugar, Ele lhe irá providenciar todas essas outras 
coisas. Todas as suas necessidades serão atendidas, e você será uma benção para outras 
pessoas. Deus quer que você prospere, mas isso é verdadeiramente dependente do seu 
motivo e suas ações nesta área.

Eu oro para que isso lhe tenha desafiado e que hoje você comece a crer no melhor 
de Deus, para que você prospere.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia 2 Coríntios 8:7-8 (Versão Bíblia Viva). Quando você dá aos outros em necessitadade, 
esta é uma maneira de provar o quê?

2 CORÍNTIOS 8:7-8 (Versão Bíblia Viva) – “Vocês ai são líderes em tantos sentidos - 
têm tanta fé, tantos pregadores bons, tanto saber, tanto entusiasmo, tanto amor por nós. 
Eu desejo, agora, que também sejam líderes no espírito de contribuir com alegria. [8] 

Não lhes estou dando uma ordem; não estou dizendo que vocês precisam fazê-lo, mas 
há outros que estão ansiosos para isso. Este é um modo de provar que o amor de vocês  
é verdadeiro, que vai além de simples palavras.”

2. Leia 2 Coríntios 8:13-14 (Versão Bíblia Viva). Quando todos nos unimos para dar,  
o que é que Deus quer que haja?

2 CORÍNTIOS 8:13-14 – “Não quero dizer tampouco que aqueles que recebem as ofertas 
de vocês devem ter a vida muito facilitada á custa de vocês, [14] mas sim que vocês devem 
repartir com eles. Agora mesmo vocês têm abundância e podem ajudá-los; depois, numa 
outra ocasião, eles poderão repartir com vocês, quando vocês precisarem. Desta maneira 
cada um terá tanto quando necessitar.”

3. Leia 2 Coríntios 8:13-14 (Versão Bíblia Viva). Como serão atendidas as necessidades de 
todos.

4. Leia Efésios 4:28. A pessoa que tem roubado não deve mais roubar, mas deve sim 
começar a trabalhar e a ganhar a sua própria vida. O que é que Efésios 4:28 também diz 
que eles deveriam fazer?

EFÉSIOS 4:28 – “Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as mãos 
o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.”

5. Leia Génesis 13:2 e 12:2. Deus poderia confiar em Abraão com riquezas porque Abraão 
não estava apenas pensando em si mesmo, mas era uma ...? para outros.

GÉNESIS 13:2 – “E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro.”

GÉNESIS 12:2 – E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu 
nome, e tu serás uma bênção.”

6. Leia 1 Timóteo 6:17-18 (Versão Bíblia Viva). Quais as 3 coisas que o rico deve fazer com 
o seu dinheiro?
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1 TIMÓTEO 6:17-18 (Versão Bíblia Viva) – “Diga àqueles aos ricos que não se 
orgulhem disso nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que seu orgulho e sua 
confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto 
necessitamos para nossa satisfação. [18] Diga-lhes que utilizem o dinheiro para fazer o 
bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em 
necessidade, e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu.”

7. Será que Deus pode confia-lo com finanças?
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RESPOSTAS

1. Leia 2 Coríntios 8:7-8 (Versão Bíblia Viva). Quando você dá aos outros em necessitadade, 
esta é uma maneira de provar que?
Que o seu amor é verdadeiro.

2. Leia 2 Coríntios 8:13-14 (Versão Bíblia Viva). Quando todos nos unimos para dar, o que 
é que Deus quer que haja?
Igualdade, todos devem dar o que podem.

3. Leia 2 Coríntios 8:13-14 (Versão Bíblia Viva). Como serão supridas as necessidades de 
todos.
Dando o que podem, quando podem.

4. Leia Efésios 4:28. A pessoa que tem roubado não deve mais roubar, mas deve sim 
começar a trabalhar e a ganhar a sua própria vida. O que diz também Efésios 4:28 que 
eles deveriam fazer?
Dar aos pobres, aqueles que têm necessidades.

5. Leia Génesis 13:2 e 12:2. Deus poderia confiar em Abraão com riquezas porque Abraão 
não estava apenas pensando em si mesmo, mas era uma ...? para outros.
Bênção.

6. Leia 1 Timóteo 6:17-18 (Versão Bíblia Viva). Quais as 3 coisas que o rico deve fazer com 
o seu dinheiro?
Fazer o bem, dar generosamente aos que precisam, partilhar com os outros o que 
Deus os deu.

7. Será que Deus pode confia-lo com finanças?
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SITUAÇÃO FINANCEIRA – 2ª Parte
Por Andrew Wommack

 Na aula anterior, expliquei que Deus quer que você prospere. Existem chaves 
fundamentais de como isso funciona. Lucas 6:38 diz: “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, 
recalcada, sacudida e transbordando vos darão; porque com a mesma medida com que 
medirdes também vos medirão de novo”. Há muitos princípios envolvidos aqui, mas não se 
pode tratar de prosperidade sem se falar em dar.

Quando se fala sobre prosperidade financeira, muitas pessoas dizem: “Tudo bem que 
Deus queira me prosperar, mas eu não tenho nada para dar”. Vemos na Bíblia a passagem 
onde Jesus fala da viúva que lançou duas pequenas moedas como oferta. Ele tinha observado 
os ricos lançarem grandes somas de dinheiro, porém, Ele chamou os Seus discípulos e disse 
que aquela mulher deu mais que todos aqueles homens ricos. Ele disse isso porque, os ricos 
deram do que lhes sobrava, mas ela ofertou de sua pobreza. Deus não avalia o tamanho da 
sua oferta pelo seu valor monetário, mas pela porcentagem que ela representa. Quando 
alguém diz: “não tenho nada para dar”, não é verdade. Se for o caso, você pode doar uma 
peça de roupa sua. Todo mundo tem algo para oferecer, portanto, acabe de uma vez por 
todas com esse argumento de que você não tem nada para dar. Na verdade, quando lhe 
parecer que você tem pouco para dar, a sua oferta representará uma porcentagem maior do 
que quando você tem muito para dar. Uma pessoa que tem dez dólares e oferta cinco deu 
uma oferta muito maior do que alguém que dá um milhão e ainda fica com vários bilhões. 
Deus estabeleceu isso de tal forma que todo mundo pudesse participar.

Por que Deus nos instrui a dar? Há várias razões, mas um dos principais propósitos 
é que Deus quer que você deposite sua nossa confiança nEle em todas as áreas da sua vida. 
Se não existe um Deus, e se Sua Palavra não for verdadeira quando diz: “deem, e lhes será 
dado”, então ofertar uma porção do que se tem é a coisa mais estúpida que se pode fazer. 
Se Deus não promete abençoar a pessoa que dá, ao invés de aproximar-se do objetivo de 
ter todas as suas necessidades atendidas, na verdade você irá se afastar disso. É necessário 
fé para ser capaz de dar da maneira que Deus nos instrui, e é por isso que Ele o instruiu a 
fazê-lo.

Em Lucas 16 há uma parábola sobre um administrador que enganou o seu senhor, 
e conclui-se o seguinte: Ele diz que se você não for fiel nas riquezas (mamon) injustas 
(mamon significa dinheiro), então quem lhe confiará as riquezas verdadeiras? Se você 
não crê em Deus no pouco, referindo-se ao dinheiro, então como você poderá ser digno 
de coisas mais importantes, como coisas de valor espiritual? Passagens bíblicas como esta 
fazem do dinheiro o nível mais baixo de administração. Se você não confia o lado financeiro 
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de sua vida à Deus, como poderá confiar-Lhe o seu destino eterno? Como poderá crer 
verdadeiramente que Jesus perdoou os seus pecados e que você passará a eternidade no 
céu? Comparativamente, os valores espirituais a respeito dos quais depositamos a fé no 
Senhor são muito mais importantes do que o dinheiro. O dinheiro é menos importância, 
no entanto, é a base para podermos começar a confiança em Deus. Provérbios 11:24 diz que 
há pessoas que dão mais do que parece ser necessário e, no entanto, prosperam, enquanto 
outros tendem a reter o que têm o que causa pobreza no seu interior.

Se buscar primeiro o Reino de Deus e Sua justiça, Ele lhe acrescentará todas essas 
coisas. Se você disser que quer a ajuda de Deus nas suas finanças, e estiver orando pela Sua 
ajuda – mas não estiver buscando em primeiro lugar o Seu Reino, nem dando um passo 
de fé, confinado nEle as suas finanças e ofertando – então você não está verdadeiramente 
depositando a sua confiança em Deus.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia João 3:16. O que motivou Deus a dar?

JOÃO 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

2. Leia 1 Coríntios 13:3. Quando ofertamos qual deve ser a nossa motivação? 

1 CORÍNTIOS 13:3 – “E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos 
pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, 
nada disso me aproveitaria.”

3. Leia Tiago 2:15-16. Explique o significado deste versículo.

TIAGO 2:15-16 – “E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento 
cotidiano, [16] e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e lhes não 
derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?”

4. Leia Lucas 6:38 (Versão Bíblia Viva). O que lhe diz este versículo?

LUCAS 6:38 – “Porque se vocês derem, receberão! Suas dádivas voltarão a vocês em 
medida cheia, e transbordante, apertada, sacudida para dar lugar a mais um pouco, até 
derramar. A medida que vocês usarem para dar, - grande ou pequena - será usada para 
medir o que lhes derem de volta.”

5. Leia Efésios 1:7. Deus deu suas riquezas ou de acordo com Suas riquezas? Explique a diferença.

EFÉSIOS 1:7 – “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça.”

6. Leia Provérbios 19:17. Quando você dá aos pobres, o que você está fazendo?
 Deus o pagará de volta?

PROVÉRBIOS 19:17 – “Ao SENHOR empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe 
pagará o seu benefício”

7. Leia Salmos 41:1-3 (Versão Bíblia Viva). Nomeie 5 coisas que Deus faz para aqueles que 
dão aos pobres.

SALMOS 41:1-3 (Versão Bíblia Viva) – “DEUS ABENÇOA QUEM ajuda o necessitado. 
Deus salva essas pessoas no dia da dificuldade. [2] O Senhor protege e guarda suas vidas. Faz 
com que elas sejam felizes e não permite que caiam nas mãos de seus inimigos. [3] Quando 
estiverem doentes, o Senhor estará ao seu lado, cuidando delas com muito carinho.”
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RESPOSTAS

1. Leia João 3:16. O que motivou Deus a dar?
O Seu amor.

2. Leia 1 Coríntios 13:3. Quando ofertamos qual deve ser a nossa motivação?
Amor; ou seja, buscando o bem-estar e os benefícios dos outros, independentemente 
do como nos sentimos (Mat. 2:12).

3. Leia Tiago 2:15-16. Explique o significado deste versículo.
Nevenva e cinco porcento de todo o amor não é verbal. Não está no que dizemos, 
mas no que fazemos.

4. Leia Lucas 6:38 (Versão Bíblia Viva). O que lhe diz este versículo?
Qualque medida que você for usar ao dar (grande ou pequena), também lhe medirão 
de novo.

5. Leia Efésios 1:7. Deus deu suas riquezas ou de acordo com Suas riquezas? Explique a 
diferença.
Segundo ou de acordo com as Suas riquezas. Ele deu tudo para nos redimir, o Seu 
Filho Unigênito.

6. Leia Provérbios 19:17. Quando você dá aos pobres, o que você está fazendo?
A emprestar ao Senhor.
Deus o pagará de volta?
Sim.

7. Leia Salmos 41:1-3 (Versão Bíblia Viva). Nomeie 5 coisas que Deus faz para aqueles que 
dão aos pobres.
Ele os salva em tempos difíceis. Ele os protege. Ele lhes dá prosperidade. Ele os 
resgata de seus inimigos. Ele os cura; ou seja, nutre-os de volta à saúde. 
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O QUE FAZER QUANDO AS SUAS 
ORAÇÕES PARECEM NÃO SER RESPONDIDAS

Por Andrew Wommack

 Eu gostaria de compartilhar sobre o que fazer quando as suas orações não parecem ser 
respondidas, e quero enfatizar o fato das orações “parecerem” estar sem resposta. A verdade 
é que Deus sempre – sempre – atende qualquer oração feita de acordo com a Sua Palavra em 
fé. Em 1 João 5:14-15 diz: “E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, 
segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos 
que alcançamos as petições que lhe fizemos.” Isso demonstra muita confiança. Deus sempre 
reponde as orações, mas nem sempre parece que foram respondidas. Mateus 7:7-8 afirma:  
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede 
recebe; e o que busca encontra; e, ao que bate, se abre.” Esses versículos explicam que Deus 
atende às orações. No entanto, todo mundo pode se lembrar de uma ocasião nas nossas 
vidas em que pedimos algo que acreditávamos ser certo, algo bom, não totalmente egoísta 
ou fora da vontade de Deus, mas não vimos a resposta.

A Palavra de Deus nos orienta a pedir, e ser-nos-á dado. Porém, a nossa experiência 
nos diz que pedimos, mas não nos foi dado. Qual deles é verdadeiro? A resposta pode 
lhe surpreender, mas provavelmente ambos estão corretos. A maioria das pessoas pensa:  
“Espera aí, a Palavra de Deus diz que Ele responderá, mas eu não vi isso acontecer”.  
João 4:24 declara, “Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito 
e em verdade”. Deus opera no domínio espiritual para atender às nossas orações, mas é 
necessário fé da nossa parte, para que a resposta se manifeste. A Fé é o que move as coisas 
do mundo espiritual para o físico. É basicamente isso que Hebreus 11:1 diz: “Ora, a fé é 
o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.” Esse 
versículo não afirma que a fé é a prova das coisas que não existem. Elas existem, mas elas não 
estão na região visível, no mundo físico, elas estão na região invisível, no mundo espiritual.  
A fé alcança o mundo espiritual e traz as coisas para o mundo natural.

É como uma onda de rádio. Os canais de televisão e rádio constantemente transmitem 
ondas. Você pode estar numa sala onde não se vê nem se ouve os sinais, mas isso não significa 
que não estejam presentes. É necessário ligar um rádio e sintonizá-lo na frequência desejada. 
Dessa maneira, o rádio capta as ondas no campo imperceptível e as transmite para o domínio 
no qual se pode escutá-las com ouvidos humanos. Deus responde as nossas orações de uma 
forma parecida: Ele dá as coisas no plano espiritual, e, pela fé, você necessita alcançá-las e 
trazê-las para o mundo físico. Os mundos espiritual e físico se movem paralelamente. Deus 
opera e atende suas orações, mas você pode nunca ver a manifestação da resposta, a menos 
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que você deixe que sua fé faça a ligação entre o plano espiritual invisível e o natural em que 
vive.

Por exemplo, Daniel, um homem de Deus, estava orando e pedindo para Deus lhe dar 
uma revelação. Vou resumir a história. O Senhor enviou o anjo Gabriel a Daniel e responde 
a Sua oração. Daniel 9:22-23 diz: “E me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora, saí 
para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para 
to declarar, porque és mui amado; toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão.” Aqui 
está o ponto principal: Gabriel disse que, no princípio da oração de Daniel, a ordem de Deus 
lhe foi dada para trazer a resposta à Daniel. Se for a ver quanto tempo levou para a resposta 
ser dada, verá que foi aproximadamente três minutos, houve um atraso de três minutos 
entre a ordem de Deus e sua manifestação física.

Nós supomos muito que, se Deus é verdadeiro e se algo é a Sua vontade, esse algo 
acontece num estalar de dedos, mas isso não é verdade. Neste exemplo, Deus deu a ordem, 
e Gabriel levou aproximadamente três minutos para cobrir a distância até Daniel. Não sei 
quais foram as razões para que isso tenha ocorrido assim, e, na verdade, não é o essencial. 
O que estou tentando esclarecer é que houve um período aproximado de três minutos entre  
a resposta de Deus e sua manifestação. Agora, se três minutos fossem o intervalo mais longo 
que pudéssemos esperar por uma resposta de oração, a maioria de nós poderia aguentar, 
mas nem sempre é assim.

Em Daniel 10, vemos o mesmo homem fazendo outra oração, e dessa vez, a resposta 
demorou três semanas para chegar. Ao ler isso, muitas pessoas dizem: “Por que Deus 
respondeu uma das orações de Daniel em três minutos e a outra em três semanas?”. Daniel 
10:11-12 diz: “E me disse: Daniel, homem mui desejado, está atento às palavras que te vou 
dizer e levanta-te sobre os teus pés; porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo esta 
palavra, eu estava tremendo. Então, me disse: Não temas, Daniel, porque, desde o primeiro 
dia, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são 
ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas palavras.” Esses versículos mostram 
que Deus enviou o anjo desde o primeiro dia da oração de Daniel. A resposta demorou 
três semanas para se manifestar, mas Deus é fiel. A Bíblia afirma que Ele é o mesmo ontem,  
e hoje, e eternamente (Heb. 13:8).

Se considerarmos os capítulos 9 e 10 de Daniel, creio que Deus respondeu ambas as 
orações instantaneamente. Uma resposta levou três minutos para se manifestar e a outra, 
três semanas, no entanto, Deus não foi a variável. A verdade é que Deus atende às orações. 
Ele opera, mas existem muitas variáveis que podem acontecer entre o momento da Sua 
resposta e a manifestação da mesma. Você precisa crer; a fé tem de alcançar a resposta no 
plano espiritual e trazê-la para o mundo físico. Portanto, fé é um dos ingredientes críticos.

De igual modo, você pode ver no versículo 13 de Daniel 10: “Mas o príncipe do 
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reino da Pérsia se pôs defronte de mim vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros 
príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.” Esse versículo não está 
se referindo a um ser humano, mas a um impedimento demoníaco. Satanás é outra variável 
neste processo. Às vezes, Deus responde às nossas orações, mas Satanás impede as respostas 
através de outras pessoas. Por exemplo, se você estiver a orar por provisão financeira,  
o próprio Deus não lhe dará dinheiro. Ele não falsificará qualquer moeda ou dinheiro do 
mundo. Ele não fabricará dinheiro, fazê-lo chover dos céus e pô-lo no seu bolso. Lucas 6:38 
expressa: “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão; 
porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo”. Deus irá operar 
e atenderá as suas orações, mas a resposta chegará por meio de pessoas. Algumas pessoas 
se encontram presas pela cobiça, e se estão com raiva de você ou se você estiver a fazer algo 
que as ofende, Satanás pode usá-las para impedir a manifestação da sua resposta. Ao orar, 
principalmente pela provisão financeira, é necessário reconhecer que outras pessoas podem 
fazer parte do seu milagre financeiro, e, portanto, você talvez precise de orar por elas.

Deus é fiel. Ele nunca deixou de responder a qualquer oração que tenha sido feita com 
base na Sua Palavra e com fé. Ele sempre atende, mas, dependendo de outros fatores, você 
pode não ver a manifestação da resposta. Oro para que esta lição o ajude a edificar a sua fé 
e a reconhecer que Deus sempre responde as suas orações.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Mateus 7:7-8. O que podemos esperar de Deus se pedirmos?

MATEUS 7:7-8 – “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.  
[8] Porque aquele que pede recebe; e o que busca encontra; e, ao que bate, se abre.”

2. Leia Mateus 7:7-8. Se buscarmos a Deus, o que podemos esperar?

3. Leia Mateus 7:7-8. O que podemos esperar acontecer se batermos a porta?

4. Leia João 10:35. Será que Deus dará algo a menos do que a Sua Palavra promete?

JOÃO 10:35 – “Pois, se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida 
(e a Escritura não pode ser anulada).”

5. Leia Tiago 4:1-3. Poruqe é que estas pessoa foram impedidas de receber de Deus?

TIAGO 4:1-3 – “Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vêm disto, a 
saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? [2] Cobiçais e nada tendes; 
sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar; combateis e guerreais e nada tendes, 
porque não pedis. [3] Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos 
deleites.”

6. Leia 1 Pedro 3:7. Se você estiver maltratando o seu cônjuge, qual será o resultado da sua 
vida de oração?

1 PEDRO 3:7 – “Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando 
honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da 
vida; para que não sejam impedidas as vossas orações.”

7. Leia 1 João 5:14-15. Qual é a chave para ter as suas orações atendidas?

1 JOÃO 5:14-15 – “E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, 
segundo a sua vontade, ele nos ouve. [15] E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, 
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos.”

8. Leia Marcos 11:24. Quando você ora, o que você deve fazer?

MARCOS 11:24 – “Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o 
recebereis e tê-lo-eis.”
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RESPOSTAS

1. Leia Mateus 7:7-8. O que podemos esperar de Deus se pedirmos?
Podemos esperar que nos será dado.

2. Leia Mateus 7:7-8. Se buscarmos a Deus, o que podemos esperar?
Encontrá-Lo.

3. Leia Mateus 7:7-8. O que podemos esperar acontecer se batermos a porta?
Que nos será aberta.

4. Leia João 10:35. Será que Deus dará algo a menos do que a Sua Palavra promete?
Não.

5. Leia Tiago 4:1-3. Poruqe é que estas pessoa foram impedidas de receber de Deus?
Seus corações e suas intenções estavam errados. Era sobre eles e para eles. Suas 
intenções erma totalmente egoístas.

6. Leia 1 Pedro 3:7. Se você estiver maltratando o seu cônjuge, qual será o resultado da sua 
vida de oração?
Suas orações serão impedidas.

7. Leia 1 João 5:14-15. Qual é a chave para ter as suas orações atendidas?
Pedir de acordo com a Sua Vontade.

8. Leia Marcos 11:24. Quando você ora, o que você deve fazer?
Acreditar que você recebeu, e você o terá.
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O FLUIR DE DEUS
Por Andrew Wommack

Agora você pode começar a deixar Deus fluir em você para ministrar à outras pessoas. 
Você tem o poder e a unção de Deus em seu interior, mas como exteriorizar isso para os 
outros? Podemos citar vários versículos. Em Filemom 1:6, Paulo ora “Para que a comunicação 
da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus.” O primeiro 
passo para que o poder de Deus flua para outras pessoas, por meio de você, é reconhecer as 
coisas boas que estão no seu interior. Você não pode dar o que não tem, mas, uma vez que 
você reconhecer o que tem em seu interior, o fluir começa a acontecer automaticamente. 
Você começará a compartilhar o seu entusiasmo com os outros, testemunhando o que Deus 
tem feito na sua vida e, dessa forma, algumas pessoas serão automaticamente ajudadas.

1 João 4:7-8 orienta: “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de 
Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus...porque Deus é caridade”. 
Sempre que você sentir amor a fluir de você para outra pessoa, Deus está fluindo do seu 
interior para aquela pessoa. Há, de fato, quatro palavras principais para “amor” na língua 
Grega. A forma mais elevada de amor, amor ágape, é o tipo do amor sobrenatural de Deus.  
É necessário que você reconheça a diferença entre atração, ou desejo, por alguém e essa forma 
elevada e sobrenatural do amor de Deus. Sempre que você discernir o amor de Deus fluindo 
de você para outros, não é um amor de interesse. Podemos verificar isso em 1 Coríntios 13:4-8 
que descreve as características da natureza do amor precedente de Deus – não é invejoso, 
egoísta, interesseiro, não se ira facilmente, etc. Você precisa analisar o que chama de amor 
e se certificar de que é verdadeiramente o amor de Deus – um amor que não pensa em, 
nem serve a, si mesmo – e não um amor que você tem por outra pessoa pelo que ela pode 
fazer por você. À medida que você for amadurecendo nesse entendimento e que literalmente 
começar a reconhecer o tipo do amor Dele, então, sempre que você sentir esse amor fluir de 
você para os outros, é Deus que está fluindo. Uma vez que você discernir o amor de Deus 
a fluir de você para outra pessoa, tudo que terá a fazer é acompanhar esse fluir com uma 
palavra ou um ato de encorajamento – ou seja, faça alguma coisa.

Por vezes, quando eu estava orando, alguém vinha à mente, e então eu sentia o amor 
e a compaixão de Deus por essa pessoa. Não havia razão para aquilo acontecer; era algo 
sobrenatural. Aprendi que, quando isso acontecesse, eu deveria telefonar, enviar uma 
carta ou entrar em contato de alguma outra forma com ela. Quase todas às vezes, a pessoa 
respondia: “Uau, foi Deus falando comigo através de você, Deus tocou em mim através de 
você.” Sabe como isso acontecia? Pelo amor e divina compaixão que eu sentia fluindo dentro 
de mim para com aquele indivíduo. Agora, quando me sinto assim, reconheço que não 
vem de mim – vem de Deus. Deus é amor, e quando eu amo outras pessoas, é Ele amando 
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as outras pessoas através de mim. Era assim que Jesus ministrava. Mateus 14:14 conta que  
“E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou 
os seus enfermos.” A maneira que o poder de Deus fluía por intermédio de Jesus era pelo amor 
e pela compaixão que Ele sentia pelas pessoas para quem ministrava. Em Mateus 8:2-3, um 
leproso, que era considerado impuro e não podia ser tocado de acordo com a Lei Judaica 
(ninguém podia ter contato com ele sem que ficasse contaminado e se tornasse impuro 
também), elevou sua voz e clamou a Jesus a distância: “Senhor, se quiseres, podes tornar-me 
limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado 
da lepra.” Jesus foi movido pela compaixão por aquele leproso e tocou-o. À medida que for 
estudar a bíblia, encontrará essa compaixão, esse amor divino, em várias passagens. Não se 
trata simplesmente de um sentimento, mas uma beneficência que flui por meio de nós.

Quando Jesus estava na cruz, amou tanto os que estavam ao seu redor que disse:  
“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34). Aquelas eram as próprias 
pessoas que O crucificaram, e, mesmo assim, teve compaixão para com elas, e pediu para que 
Deus as perdoasse. Sabemos que, naquele momento, Ele não ficou todo arrepiado – ou seja, 
aquilo não era simplesmente um sentimento ou uma emoção – foi uma escolha. No entanto, 
Ele aquele amor e o fez fluir àquelas pessoas. Todos vos que são renascidos têm Deus vivendo 
em seu interior. Conforme o verso que lemos no início da lição, 1 João 4:8, Deus é amor, e 
Ele quer fluir em você para alcançar outros. Para conseguir isso, Ele libera essa compaixão. 
Você sentirá isso fluir de você para outra pessoa, e quando houver esse sentimento, terá de 
responder de alguma forma.

Nem sempre é necessário fazer algo especial. Não tem de ser nada do tipo: “Assim diz o 
Senhor”. Às vezes, quando sentir compaixão para com uma pessoa, aproxime-se simplesmente 
dela, coloque o braço ao seu redor e diga: “Deus ama você, e eu também”. Eu sei que, certa 
vez isso funcionou, quando eu mesmo fui o receptor deste amor. Era numa situação em que 
eu estava prestes a ser expulso de uma igreja. As pessoas contaram mentiras a meu respeito, 
e uma delas até me ameaçou de morte. Fiquei muito desanimado. “Deus, qual o propósito? 
Ninguém aprecia o que estou tentando fazer”, murmurei. Eu estava enfrentando uma batalha 
contra o diabo, e aí um amigo de longe me telefonou. Ele falou por alguns minutos, e então 
perguntei: “Então, por que você me ligou?” Sua resposta foi: “Quis ligar para dizer que amo 
você. Eu estava orando quando senti o amor de Deus pela sua vida. Eu o estimo”. Foi tudo o 
que ele disse. Ele não sabia nada do que estava acontecendo em minha vida, mas Deus usou 
aquilo para mostrar Seu amor por intermédio dele. Por causa disso, fiquei no ministério, e 
minha vida mudou.

Não é necessário ser algo profundo ou serem necessariamente grandes palavras. Deus 
é amor, e quando você sentir esse tipo de amor fluir em você, é um fluir divino – a vida divina 
de Deus. Quando perceber isso, você precisa de se expressar – faça ou diga algo, abençoe 
alguém. Deus colocará palavras em nossa boca. Ele lhe usará para libertar os outros à medida 
que você for movido por compaixão e ministrar aos que estão ao nosso redor.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 
Nota: Nesta lição, examinaremos como deixar o que Deus colocou em nós fluir para os outros.

1. Leia Filemon 1:6. Qual é o primeiro passo para permitir que Deus possa fluir por nós?

FILEMON 1:6 – “Para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o 
bem que em vós há, por Cristo Jesus.”

2. Leia 1 João 4:7-8. Qual é a verdadeira fonte de alcance para amar os outros?

1 JOÃO 4:7-8 – “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus; e qualquer 
que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. [8] Aquele que não ama não conhece a De.”

3. Andrew afirma que: “Quando sentimos o amor fluir de nós para alguém, Deus está fluindo 
de nosso interior para aquela pessoa”. Que frase no versículo de 1 João 4:7 prova esse fato?

4. Leia 1 Coríntios 13:4-8. Quais são algumas das características do amor de Deus? 

1 CORÍNTIOS 13:4-8 – “A caridade é sofredora, é benigna; a caridade não é invejosa; a 
caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, [5] não se porta com indecência, 
não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; [6] não folga com a injustiça, 
mas folga com a verdade; [7] tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. [8] A caridade 
nunca falha; mas, havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo 
ciência, desaparecerá;”

5. Leia Mateus 14:14. O que moveu Jesus ao ministrar às pessoas?

MATEUS 14:14 – “E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima 
compaixão para com ela, curou os seus enfermos.”

6. Leia Mateus 25:37-40. Quando alcançamos outras pessoas com amor e compaixão, de 
quem verdadeiramente estamos cuidando e amando?

MATEUS 25:37-40 – “Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos 
com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? [38] E, quando te vimos 
estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? [39] E, quando te vimos enfermo ou na 
prisão e fomos ver-te? [40] E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando 
o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”

HEBREUS 6:10 (Nova Versão Internacional) – “Porque Deus não é injusto para se esquecer 
da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto 
servistes aos santos e ainda servis.”
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RESPOSTAS

1. Leia Filemon 1:6. Qual é o primeiro passo para permitir que Deus possa fluir por nós?
Reconhecer todas as coisas boas que Ele depositou em nós por Cristo Jesus.

2. Leia 1 João 4:7-8. Qual é a verdadeira fonte de alcance para amar os outros?
Deus, porque Deus é amor (1 João 4:8).

3. 3. Andrew afirma que: “Quando sentimos o amor fluir de nós para alguém, Deus está 
fluindo de nosso interior para aquela pessoa”. Que frase no versículo de 1 João 4:7 prova 
esse fato?
“A Caridade – o Amor – é de Deus” (Ele é a fonte).

4. Leia 1 Coríntios 13:4-8. Quais são algumas das características do amor de Deus?
O amor não se ira facilmente e é paciente. Isso está no tempo verbal do presente, o 
que significa que o amor se comporta continuamente assim. O amor é bondoso. Ele se 
demonstra em atos bondosos. Isso está no tempo verbal do presente, isto é, o amor age 
continuamente assim. O amor não inveja. Não se ressente da prosperidade e sucesso 
de outros. O amor não se vangloria. Não se gaba nem se enaltece. Não é orgulhoso. 
Não se envaidece. Não está centrado em si mesmo. Não é soberbo nem arrogante. O 
amor não comporta despreocupadamente. Não se comporta em contravenção do que 
está certo. Não é rude. O amor não busca seus próprios interesses. Não é egocêntrico. 
O amor não se ofende facilmente nem se enfurece com facilidade. Não perde a calma. 
O amor não guarda rancor. Não está sempre pensando o pior das pessoas. Não regista 
os erros dos outros. O amor não se alegra com a injustiça. Não tem prazer no que 
é injusto ou errado. O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. Sempre 
oferece apoio. Nunca desiste. O amor tudo crê. Sempre confia. O amor nunca perece. 
Sempre persevera. Vai até o fim e dura para sempre.

5. Leia Mateus 14:14. O que moveu Jesus ao ministrar às pessoas?
Ele se moveu de compaixão pelos outros. O dicionário define “compaixão” como 
“um sentimento piedoso; de simpatia; misericórdia”.

6. Leia Mateus 25:37-40. Quando alcançamos outras pessoas com amor e compaixão, de 
quem verdadeiramente estamos cuidando e amando?
Do próprio Jesus. Veja Hebreus 6:10.
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O USO DOS DONS PARA SERVIR
Por Andrew Wommack

 Como você poderá partilhar o amor que você recebeu de Deus com outras pessoas – 
como poderá ministrar eficazmente aos outros? Em 1 Pedro 4:11 diz que “Se algum homem 
falar, fale segundo os oráculos de Deus” (Versão King James). A frase “oráculos de Deus” 
refere-se à Palavra de Deus que, conforme o Antigo Testamento relata, encontrava-se na 
arca da aliança, e esta, por sua vez, no Lugar Santíssimo. A isso se chamavam “os oráculos 
de Deus”, portanto, quando se diz “fale segundo os oráculos de Deus”, significa falar como 
o porta-voz de Deus, fale como se proferisse as palavras de Deus. O versículo continua por 
dizer que “se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo 
Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. 
Amém!” Isso significa que você precisa ministrar a outras pessoas, não por meio de sua 
própria capacidade, mas através da habilidade que Deus dá.

Uma das coisas maravilhosas da vida Cristã é que não falamos ou compartilhamos 
algo com alguém puramente a através da nossa própria aptidão, mas o próprio Deus entra 
e habita em nosso espírito, e por isso, Ele fala e flui através de nós. Podemos, literalmente, 
estar possuídos por Deus e deixar Seu Espírito fluir de nosso interior. À medida que 
partilhamos nossa experiência com outras pessoas, temos de nos lembrar que o fazemos 
pelos dons do Espírito cujo propósito é de nos capacitar para ministrar aos outros. Deus 
dá dons específicos a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, explica 
que a cada um, Deus concede diferentes dons conforme a Sua vontade. Nos versos 4-6, 
lemos: “Ora, há diversidades de dons, mas o mesmo Espírito. E há diferentes [diversidades] 
de administrações [ministrações], mas o mesmo Senhor. E há diversidades de operações 
[funcionamentos], mas é o mesmo Deus que trabalha em tudo.” (Versão King James, meus 
comentários entre parênteses). Isso significa que é Deus quem opera esses dons em cada 
um de nós para o bem de todos, conforme 1 Coríntios 12:7 afirma: “Mas a manifestação do 
Espírito é dada a cada um para o que for útil.”

Esses versículos dizem que Deus depositou habilidade sobrenatural em cada um de 
nós. Você pode não sentir isso, pode não estar ciente disso, mas isso é uma promessa da 
Palavra de Deus. Se você chegou até este ponto do curso de Discipulado e Evangelismo, 
se você já fez de Jesus seu Senhor, se já aprendeu como receber de Deus e já começou 
a aplicar o que recebeu à sua vida, então dou-lhe a minha palavra de que o poder do 
Espírito Santo está operando no seu interior. Você carrega dentro de si milagres de outras 
pessoas. Cabe a você liberá-los e fazê-los chegar as suas vidas. A Bíblia nos ensina que 
isto foi dado a todos, sem exceção, pelo Espírito. 1 Coríntios 12 lista nove diferentes dons 
como, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, as 
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operações de milagres, os dons de curar, etc. Encontramos outros dons em Romanos 12. 
Você precisa estuda-los e estar ciente de que cada um de nós recebeu uma unção especial 
do Espírito Santo – uma habilidade – que nos capacita para ministrar a outras pessoas. Por 
exemplo, nem todos poderão ministrar da mesma forma como eu ministro. Você pode 
não têr o dom de ensinar, mas todos que estão no corpo de Cristo são capazes de ensinar 
compartilhando sua fé com outra pessoa. Há pessoas que são chamadas especificamente 
para ensinar; outros, para pregar e pastorear igrejas. Outro dom encontrado em Romanos 
12 é a hospitalidade. Muitos de vocês dispõem de uma habilidade – ou dom – sem ter 
consciência disso. Simplesmente sentem um desejo de ser uma bênção para alguém. 
Você pode ser o tipo de pessoa que, quando entra numa sala, aproxima-se de pessoas que 
estejam constrangidas e sente empatia por elas, entende o que estão passando e deseja 
fazê-las sentir-se à vontade e ministrar a elas. Você sabia que isso é um dom sobrenatural 
de Deus?

Romanos 12 explica que algumas pessoas foram chamadas ao dom de repartir – ou 
seja, a capacidade que têm de enriquecer e contribuem para a obra do Evangelho. Esse é 
o dom deles, o chamado de suas vidas, e alguns de vocês podem ter esse chamado. Outros 
têm o dom é exortação ou, ainda, o dom de ministério – tipicamente chamado, pela igreja, 
de dom de servir. Há todo tipo de coisas que podem ser feitas, não só na igreja, mas ao 
lidar com pessoas no dia a dia. Existem alguns de vocês que têm a habilidade de encorajar 
os desanimados – algo que eu jamais poderia fazer só através do dom de ensinar – graças a 
uma habilidade sobrenatural de aproximar-se de alguém e abraçá-lo, abençoá-lo e capacitá-lo.  
O que quero dizer é que, você não precisa considerar tal situação simplesmente natural 
ou do tipo “isso é fruto da minha personalidade”. Você pode até ter se classificado como 
sendo esse tipo de pessoa, mas, na verdade, foi Deus que depositou em você uma habilidade 
sobrenatural e lhe deu dons e talentos que lhe movem a fazer certas coisas.

A Bíblia ensina que, quando você estiver a ministrar a outras pessoas, precisa fazê-
lo a partir daquilo que Deus depositou no seu interior. Todos precisamos nos tornar 
ministros, quer como vocação em tempo integral, quer em nossos empregos ou onde quer 
que estejamos. Se fizer isso com seus vizinhos ou com pessoas numa loja, é necessário que 
o faça pela habilidade vinda de Deus, e não pela sua. Por isso, quero encorajá-lo a buscar 
a Deus, descobrir os dons que Ele depositou no seu interior e não os menospreze caso não 
tenha sido chamado a um dos dons vocacionais. Reconheça que o Espírito Santo proveu 
uma habilidade sobrenatural em cada um de vocês, e ministre a outras pessoas através dos 
dons que estão dentro de você.

Isso levará tempo e prática. Não será perfeito na primeira vez, por isso, não tenha 
medo de praticar. Se cometer um erro, Deus não cairá do Seu trono, e as pessoas verão a 
sinceridade do seu coração. O seu amor irá ministrar a elas mesmo quando não fizer algo 
perfeitamente. Reconheça que você tem dons e habilidades de Deus e comece a partilhar as 
habilidades sobrenaturais que Ele depositou em você como outras pessoas.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia 1 Pedro 4:11. De quem é a habilidade na qual devemos ministrar?

1 PEDRO 4:11 – “Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus; se alguém administrar, 
administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus 
Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém!”

2. Leia 1 Coríntios 12:4. Existem variedades e diferentes tipos de dons espirituais, mas 
quem é a fonte de cada um deles?

1 CORÍNTIOS 12:4 – “Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo.”

3. Leia 1 Coríntios 12:6. Escolha a afirmação frase correta.

A. Deus opera de uma só forma.
B. Deus opera de diferentes formas através das pessoas.
C. Deus opera somente através do pregador.

1 CORÍNTIOS 12:6-10 – “E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. [7] Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.  
[8] Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, 
a palavra da ciência; [9] e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, 
os dons de curar; [10] e a outro, a operação de maravilhas; e a outro, a profecia; e a outro, o 
dom de discernir os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a outro, a interpretação 
das línguas.”

4. Leia 1 Coríntios 12:7. A presença do Espírito Santo e os dons espirituais são dados a 
cada um de nós para o bem de todos. Verdadeiro ou Falso?

5. Leia 1 Coríntios 12:8-10. Nomeie e descreva alguns dos dons que Deus dá as pessoas?

6. Leia Romanos 12:6-8. Nomeie e defina os dons espirituais que Deus dás as pessoas?

ROMANOS 12:6-8 – “De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é 
dada: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; [7] se é ministério, seja em ministrar; 
se é ensinar, haja dedicação ao ensino; [8]. ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que 
reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, 
com alegria.”

7. Você já reparou nalgum desses dons a operar através de si? Se sim, quais?
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2 TIMÓTEO 4:11 – “Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é 
muito útil para o ministério.”

ATOS 13:1 – “Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a 
saber: Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém, que fora criado 
com Herodes, o tetrarca, e Saulo”

ATOS 13:15 – “E, depois da lição da Lei e dos Profetas, lhes mandaram dizer os principais 
da sinagoga: Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai.”

PROVÉRBIOS 22:9 – “O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre” 

ATOS 20:28 – “Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu 
bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.”

MATEUS 5:7 – “Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.”

8. Leia 1 Coríntios 12:7. Quem é suposto beneficiar-se desses dons? 

1 CORÍNTIOS 12:7 – “Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil.” 
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RESPOSTAS
1. Leia 1 Pedro 4:11. De quem é a habilidade na qual devemos ministrar?

Na habilidade de Deus.

2. Leia 1 Coríntios 12:4. Existem variedades e diferentes tipos de dons espirituais, mas 
quem é a fonte de cada um deles?
Deus/o Espírito Santo.

3. Leia 1 Coríntios 12:6. Escolha a afirmação frase correta.
B. Deus opera de diferentes formas através das pessoas.

4. Leia 1 Coríntios 12:7. A presença do Espírito Santo e os dons espirituais são dadas a 
cada um de nós para o bem de todos. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

5. Leia 1 Coríntios 12:8-10. Nomeie e descreva alguns dos dons que Deus dá as pessoas?
• A palavra da sabedoria = Uma revelação sobrenatural de Deus, da Sua mente e 

propósito. Veja Atos 27:21-25.
• A palavra do conhecimento = Uma revelação sobrenatural de Deus de algum 

fato ou evento. Veja Atos 9:11-12.
• O dom da fé = A habilidade sobrenatural de acreditar em Deus sem dúvida ou 

raciocínio. Veja 1 Coríntios 13:2.
• O dom da cura = Capacidade sobrenatural de curar doenças sem ajuda humana 

ou medicação. Veja Marcos 16:18.
• Operação de milagres = Intervenção sobrenatural que produz milagres contrários 

às leis naturais. Veja Hebreus 2:3-4.
• Profecia = Um enunciado sobrenatural, inspirado por Deus, falado por alguem 

num idioma conhecido. Veja Atos 11:27-28 e 1 Coríntios 14:3.
• Discernimento de espíritos = Uma revelação sobrenatural de Deus da presença 

ou atividades de espíritos. Veja Atos 16:16-18.

6. Leia Romanos 12:6-8. Nomeie e defina os dons espirituais que Deus dás as pessoas?
• Profecia = Um enunciado sobrenatural, inspirado por Deus falado por alguem 

num idioma conhecido
• Ministério = Servindo outros, serviço prático. Veja 2 Timóteo 4:11.
• Ensino = Explicar, expor, emitir instrução. Veja Atos 13:1.
• Exortação = Exortar, aconselhar, encorajar, suplicar, admoestar, consolar ou 

avisar. Veja Atos 13:15.
• Dar = Compartilhar generosamente presentes oferecidos a Deus e aos outros. 
 Veja Provérbios 22:9.
• Liderar = reger ou governar. Veja Atos 20:2
• Misericórdia = Compaixão mostrada a um ofensor ou vítima. Veja Mateus 5:
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7. Você já notou algum desses dons a operar através de si? Se sim, quais?

8. Leia 1 Coríntios 12:7. Quem é suposto beneficiar-se desses dons?
Todos. Ao usar os dons para ajudar aos outros, você está deixando Deus operar em você.

ESCRITURAS ADICIONAIS DA LIÇÃO

ATOS 27:21-25 – “Havendo já muito que se não comia, então, Paulo, pondo-se em pé no 
meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir 
de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. [22] Mas, agora, vos admoesto 
a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente 
o navio. [23] Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, 
esteve comigo, [24] dizendo: Paulo, não temas! Importa que sejas apresentado a César, e eis 
que Deus te deu todos quantos navegam contigo. [25] Portanto, ó varões, tende bom ânimo! 
Porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito”

ATOS 9:11-12 – “E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta 
em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está orando;  
[12] e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a 
mão, para que tornasse a ver.”

1 CORÍNTIOS 13:2 – “E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os 
mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse 
os montes, e não tivesse caridade, nada seria.”

MARCOS 16:18 – “Pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.”

HEBREUS 2:3-4 – “Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande 
salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, depois, confirmada 
pelos que a ouviram; [4] testificando também Deus com eles, por sinais, e milagres, e várias 
maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade?”

ATOS 11:27-28 – “Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia.  

[28] E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria 
uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César.”

1 CORÍNTIOS 14:3 – “Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e 
consolação.”

ATOS 16:16-18 – “E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que 
tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 



183

O USO DOS DONS PARA SERVIR

[17] Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o 
caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. [18] E isto fez ela por muitos dias. Mas 
Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que 
saias dela. E, na mesma hora, saiu.”

ATOS 2:4-11 – “E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. [5] E em Jerusalém estavam 
habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu.  
[6] E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um 
os ouvia falar na sua própria língua. [7] E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo 
uns aos outros: Pois quê! Não são galileus todos esses homens que estão falando? [8] Como 
pois os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? [9] Partos e 
medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia,  

[10] e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos (tanto 
judeus como prosélitos), [11] e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias 
línguas falar das grandezas de Deus.”

1 CORÍNTIOS 14:13-14 – “Pelo que, o que fala língua estranha, ore para que a possa 
interpretar. [14] Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu 
entendimento fica sem fruto.”
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OS MILAGRES GLORIFICAM A DEUS 
Por Andrew Wommack

 Conversamos sobre caminhar no poder de Deus e ministrar a outras pessoas através 
dos dons que Ele nos dá. Gostaria de compartilhar algumas coisas sobre como isso realmente 
glorifica à Deus e como Ele espera que usemos Sua habilidade sobrenatural. Há tantas 
escrituras sobre isso que eu só poderei tocar em alguns. Em Mateus 9, há um exemplo em 
que Jesus curou um homem paralítico – estarei lidando com isso mais detalhadamente em 
Marcos 2. Mateus 9:8 diz “E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que 
dera tal poder aos homens.” Você sabia que os dons do Espírito – milagres – glorificam a 
Deus, e que por esta razão, Ele nos deu essa habilidade milagrosa?

Quando você começa a compartilhar com outras pessoas, há uma tendência natural 
deles duvidarem e começarem a questionar: “Bem, como poss saber que o que você está 
dizendo é verdade?” Uma vez ouvi T. L. Osborne – um famoso evangelista que levou milhares 
de pessoas ao Senhor – falando sobre sua experiência quando ele estava em missões no 
estrangeiro. Ele tentava testemunhar as pessoas, e elas simplesmente não acreditavam no 
que ele dizia. Finalmente, um dia ele estava falando com um homem, dizendo: “Mas a Bíblia 
diz...”, e o homem returquiu: “O que torna o seu livro preto diferente de qualquer outro 
livro preto?” Então T. L. Osborne pensou: “como é que essas pessoas sabem que a Bíblia é 
verdadeira? Eu tenho fé que a Bíblia é a Palavra de Deus, mas como eu os convenço?”

Ele deixou o campo de missões derrotado e desencorajado, chegou em casa e começou 
a buscar a Deus. O Senhor lhe disse que ele tinha que usar a Sua habilidade sobrenatural. 
Sinais e maravilhas são para o propósito de validar a Palavra de Deus, e isso é o que 
mudará a vida das pessoas. Em 1 Pedro 1:23, diz: “sendo de novo gerados, não de semente 
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.”  
A palavra de Deus é o que muda a vida das pessoas, mas como você pode fazer com que eles 
acreditem que a Palavra é realmente Deus falando? Bem, esse é o propósito dos milagres. 
Quando pregamos e dizemos que é a vontade de Deus para que uma pessoa seja curada, 
demonstramos isso declarando sobre eles em nome de Jesus. Seus olhos cegos ou ouvidos 
surdos se abrirão, validando que é Deus falando. Os milagres não vão mudar as pessoas, 
mas farão com que acreditem que a palavra que você falou é a Palavra de Deus.

Um exemplo bíblico é o de Marcos 2:1-9, onde vemos a cura de um paralitico:  
“E, alguns dias depois, [Jesus] entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em 
casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam; e 
anunciava-lhes a palavra E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. 
E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava 
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e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, 
disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns 
dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? 
Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim 
arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual 
é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, 
e toma o teu leito, e anda?” (meus comentárosn entre parênteses).  A verdade é que ambas 
as coisas são tecnicamente impossíveis. É impossível para um homem perdoar pecados, 
e também é impossível para um homem curar outra pessoa de paralisia. Então, se Deus 
pudesse fazer um, Ele certamente poderia fazer o outro.

Jesus disse nos versículos de Marcos 2:10-12, “Ora, para que saibais que o Filho do 
Homem tem na terra poder para perdoar pecados (disse ao paralítico), a ti te digo: Levanta-te, 
e toma o teu leito, e vai para tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença 
de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos.” 
Jesus deixou bem claro quando disse: “Mas para que saibais que o Filho do Homem tem 
na terra poder para perdoar pecados (disse ao paralítico).” Ele produziu a cura para que as 
pessoas pudessem saber que se Ele pudesse fazer coisas no domínio físico, que os demais 
pudessem ver acontecer por meio de Sua palavra, então coisas espirituais como o perdão 
dos pecados também podem ocorrer. Jesus usou milagres para validar a Sua palavra.

Isso é exatamente o mesmo dito em Hebreus 2:2-3: “Porque, se a palavra falada pelos 
anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição como 
escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a 
ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, depois, confirmada pelos que a ouviram;” Diz que Deus 
confirmou esta palavra pelo poder do Espírito Santo. Coloque isso junto com Marcos 16:20,  
“E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e 
confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.” O ponto que estou querendo realçar 
é que Deus quer que você use sua habilidade e poder sobrenatural para ministrar a outras 
pessoas. Ele usa os milagres que ocorrem através dos dons do Espírito Santo para confirmar 
às pessoas que Ele realmente está falando com eles. Em última análise, Ele quer que as 
pessoas sejam liberadas em seus corações, mas às vezes o caminho para o coração de uma 
pessoa é através de seus corpos e suas emoções. Se você poder lidar com essas áreas e ver 
uma pessoa liberta, então eles se abrirão e permitirão que o Senhor toque no resto de suas 
vidas e, literalmente, comprometer seu ser inteiro para Ele.

Em 1 Coríntios 2:1-5, Paulo estava escrevendo aos Coríntios, contando como ele havia 
se aproximado deles: “E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho 
de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Porque nada me propus 
saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em 
temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras 
persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a 
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vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.” Ele deixou bem 
claro que a razão pela qual ele não veio enfatizando e usando apenas palavras, mas veio em 
demonstração do Espírito e do poder, era para que assim que a fé ficaria no poder de Deus 
e não na sabedoria do homem. 

O cristianismo tem uma lógica maravilhosa. Uma vez que você vê a verdade, você se 
pergunta como você nunca sentiu falta e porque todos não a abraçam. Mas o cristianismo 
não é apenas lógica... é uma experiência real com um Deus real. Ele está vivo hoje, e Ele quer 
manifestar-se no poder exatamente do mesmo modo que Ele fez em Sua Palavra. Hebreus 
13:8 diz: “Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente.” Jesus veio e Ele foi um homem 
aprovado de Deus entre nós por sinais e maravilhas e milagres. Atos 10:38 diz: “Como 
Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo o 
bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.” Ele confirmou Sua 
Palavra, e esses milagres soaram como um sino para atrair pessoas para sua mensagem. 
Eles glorificaram a Deus. Muitas escrituras dizem que esses milagres glorificaram a Deus e, 
se Jesus tive que usar o poder do Espírito Santo para ministrar e mudar a vida das pessoas, 
como poderemos pensar que nós podemos fazer melhor do que Ele? Se Jesus se baseou em 
milagres para levar as pessoas a Si mesmo para receber Sua mensagem, como podemos 
pensar que podemos convencer o mundo hoje sem operar no poder sobrenatural de Deus? 
A verdade é que os milagres glorificam a Deus. Eles são um sino que atrai pessoas. É como 
tocar o sino do jantar – é a comida que irá satisfaze-lo, mas é o sino que chama a sua 
atenção. Sem o sino, algumas pessoas perderão a refeição. Sem o poder milagroso de Deus, 
muitas pessoas vão perder o fato de que Deus é real e pode mudar seus corações e perdoar 
seus pecados.

Eu encorajo você a perceber que Deus deseja fluir através de cada um de nós e trabalhar 
esses milagres através de nós na vida de outras pessoas. Alguns de vocês podem dizer: “Mas 
isso me intimida. O que acontece se eu orar por uma pessoa e ela não for curados? Como eu 
sei que isso vai acontecer?” Você precisa reconhecer que você não está fazendo os milagres;  
Deus está fazendo isso. Você não assume a responsabilidade se o milagre funciona e a pessoa 
fica livre, e nem se culpa se não funcionar. Você apenas faz a oração; Deus é Aquele que faz 
a cura, mas Ele deve fluir através de você. Deus quer usá-lo de maneiras milagrosas. Você 
precisa entrar na Palavra de Deus, ver como ela funcionou para outras pessoas, aplique essas 
coisas em sua vida e deixe o poder milagroso e sobrenatural de Deus começar a fluir através 
de você hoje. 
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. O que é um milagre? 

2. Leia Marcos 2:10-12. O que o milagre de Jesus demonstrou que Ele tinha poder para fazer? 

MARCOS 2:10-12 – “Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder 
para perdoar pecados (disse ao paralítico), [11] a ti te digo: Levanta-te, e toma o teu leito, e 
vai para tua casa.[12] E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de 
sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos.”

3. Leia Marcos 16:15-18. Como crentes, o que devemos fazer?

MARCOS 16:15-18 – “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 
criatura. [16] quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.  
[17] E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão 
novas línguas; [18] pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes 
fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.”

4. Leia Atos 8:5-8 e 12. O que é que as pessoas viram e como responderam?

ATOS 8:5-8 – “E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. [6] E as multidões 
unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que 
ele fazia, [7] pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta 
voz; e muitos paralíticos e coxos eram curados. [8] E havia grande alegria naquela cidade.” 

5. Leia Atos 3:12. O que o apóstolo Pedro disse sobre sua própria santidade produzindo milagres? 

ATOS 3:12 – “E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos 
maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude 
ou santidade fizéssemos andar este homem?”

6. Leia Atos 3:16. Como acontecem os milagres?

ATOS 3:16 – “E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis; 
e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.”

7. Existem casos de milagres acontecendo no novo testamento que não foram pelos apóstolos?

8. Leia 1 Coríntios 1:7. Quando cessará o dom dos milagres?

1 CORÍNTIOS 1:7 – “De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação 
de nosso Senhor Jesus Cristo.” 



188

LIÇÃO 3 

RESPOSTAS

1. O que é um milagre?
Um evento extraordinário ou incomum que é considerado como uma manifestação 
de poder divino. É também uma intervenção sobrenatural do poder de Deus em 
relação à lei natural.

2. Leia Marcos 2: 10-12. O que o milagre de Jesus em Marcos 2: 10-12 demonstra que Ele 
teve poder fazer?
Para perdoar pecados.

3. Leia Marcos 16: 15-18. Como crentes, o que devemos fazer?
Pregar o Evangelho, batizar convertidos, expulsar demônios, falar em línguas e 
curar os doentes.

4. Leia Atos 8: 5-8 e 12. O que as pessoas viram e como responderam?
Eles viram milagres (versículo 7), eles creram em Jesus e foram batizados pela água 
(versículo 12).

5.  Leia Atos 3:12. O que o apóstolo Pedro disse sobre sua própria santidade produzindo 
milagres?
Não foi a sua própria santidade ou o seu poder que curou o homem; foi o poder de 
Deus.

6. Leia Atos 3:16. Como acontecem os milagres?
Através do nome de Jesus e fé Nele.

7. Há casos de milagres acontecendo no Novo Testamento que não eram pelos apóstolos?
Sim. Um seguidor sem nome de Cristo (Marcos 9:38-39), Felipe (Atos 8:5-7),  
Ananias (Atos 9:10-18).

8. Leia 1 Coríntios 1: 7. Quando cessará o presente dos milagres?
Na vinda do Senhor Jesus; ou seja, quando Ele retorna.
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ESCRITURAS ADICIONAIS DA LIÇÃO

MARCOS 9:38-39 – “E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que, em teu nome, 
expulsava demônios, o qual não nos segue; e nós lho proibimos, porque não nos segue.  
[39] Jesus, porém, disse: Não lho proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu 
nome e possa logo falar mal de mim.” 

ATOS 9:10-18 – “E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-
lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor! [11] E disse-lhe o 
Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um 
homem de Tarso chamado Saulo; pois eis que ele está orando; [12] e numa visão ele viu que 
entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. 
[13] E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem 
feito aos teus santos em Jerusalém; [14] e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para 
prender a todos os que invocam o teu nome. [15] Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este 
é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos 
filhos de Israel. [16] E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. [17] E Ananias 
foi, e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te 
apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do 
Espirito Santo [18] E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista; 
e, levantando-se, foi batizado.”
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O PODER DE RELACIONAMENTOS PIEDOSOS
Por Don Krow

 Hoje vamos falar sobre o poder dos relacionamentos piedosos. Quando paramos 
para analisar, vemos que a Bíblia inteira aborda esse assunto. Por exemplo, na língua 
Grega, a palavra “igreja” é ekklesía que significa “grupo de pessoas convocadas”. Ao ler a 
Palavra de Deus, você verá que a igreja – o povo de Deus – é incentivada a se reunir, orar 
juntos e se encoragarem diariamente. As pessoas da igreja são encoragadas pelo poder dos 
relacionamentos piedosos no seu caminhar em conjunto. Se considerar também a palavra 
“presbítero”, verá que ela é usada muitas vezes na Bíblia para descreve alguém mais velho, 
maduro, que tem vivido a vida de Cristo e tem uma família e um casamento bem-sucedidos. 
Se eu tivesse problemas matrimoniais, eu procuraria uma pessoa piedosa que alcançou 
sabedoria divina durante os anos de seu relacionamento matrimonial.

Também precisamos de perceber que, a Bíblia descreve o Corpo de Cristo como um 
corpo físico com mãos, olhos, orelhas e outras partes. Estamos todos integrados uns nos 
outros e, desta forma, fortalecemo-nos mutuamente. Cada ligamento, cada parte do corpo, 
tem seu próprio dom, talento e uma maneira única de compartilhar força e conhecimento.

A Bíblia diz em Tiago 5:16: “Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos 
outros, para que sareis; a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.” Esse é um 
exemplo Bíblico do poder dos relacionamentos divinos. Sabe, algo está faltando no Corpo 
de Cristo. Eu penso que, ao enfatizarmos o sacerdócio do crente, ao enfatizarmos que 
devemos nos dirigir diretamente a Deus e não uns aos outros, acabamos perdendo algumas 
coisas. A Bíblia fala sobre confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Tenho um amigo 
de idade, Dr. Loren Lewis, com quem convivi durante muito tempo. Ele é um estudioso de 
Grego e lê diretamente do Grego. Quando não consigo entender algo na Bíblia, pergunto 
a ele o que o Grego diz. Também indago sobre os tempos verbais na língua Grega, e ele 
me ajuda muito nos estudos bíblicos. Já passei horas incalculáveis com esse homem. Ele é 
um homem sábio, devoto, com uma família e um casamento prósperos. Há momentos em 
que precisamos confessar nossas culpas. Sei que a Bíblia nos ensina a confessar os pecados 
à Deus e, portanto, não estou dizendo que deveríamos nos confessar com alguém, como 
se essa pessoa pudesse perdoar nossos pecados – para isso, necessitamos ir diretamente a 
Deus. No entanto, nós precisamos de parceiros de responsabilidade mútua.

O poder de ter relações piedosas é o poder que precisamos para responsabilidade mútua 
e para nos encorajarmos a buscar o Senhor. Em Hebreus, a Bíblia nos instrui à exortação 
mútua diária, a não deixarmos de nos congregar, a nos encorajarmos e admoestarmos 
uns aos outros a fim de que nenhum de nós sejamos endurecidos pelo engano do pecado. 
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Isso tudo diz respeito à importância de termos relacionamentos piedosos ou divinos. No 
lado negativo, a Bíblia nos adverte, muitas vezes, a respeito dos relacionamentos ímpios e 
como estes relacionamentos podem afetar nossa mente e nosso modo de pensar. Antes de 
nos apercebermos, podemos ser levados a nos envolver com coisas que não deveríamos 
por não termos nos protegido e rodeado de conselhos piedosos (Provérbios 11:14, 13:20 e  
1 Coríntios 15:33). Conforme a Bíblia diz, “que sociedade tem a justiça com a injustiça?”  
(2 Coríntios 6:14).

À medida que você caminha nesta vida Cristã, quero encorajá-los a buscar companhias 
piedosas e fugir daquelas que os influenciam negativamente. É muito importante termos 
crentes divinos em nossas vidas com quem possamos nos afiar (Provérbios 27:17) e a 
quem possamos ter parceiria de responsabilidade mútua. Deus os abençoe à medida que 
continuem a pensar e a meditar nesse assunto.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia 1 Coríntios 15:33. O que é que este versículo nos ensina sobre relacionamentos?

1 CORÍNTIOS 15:33 – “Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons 
costumes.”

2. Leia 1 Coríntios 12:12. O que é que este versículo nos revela sobre a nossa vida Cristã?

1 CORÍNTIOS 12:12 – Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos 
os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.”

3. Leia Hebreus 10:24. O que podemos aprender, em Hebreus 10:24, sobre relacionamentos 
piedosos?

HEBREUS 10:24 – E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade 
e às boas obras, [25] não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes, 
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando 
aquele Dia.”

4. Leia Hebreus 10:25. Deste versículo o que podemos aprender sobre relacionamentos?

5. Leia Provérbios 5:22-23. Porque devemos guardar nossos corações de relacionamentos 
ímpios?

PROVÉRBIOS 5:22-23 – “Quanto ao ímpio, as suas iniqüidades o prenderão, e, com 
as cordas do seu pecado, será detido. [23] Ele morrerá, porque sem correção andou, e, pelo 
excesso da sua loucura, andará errado,”

6. Leia 2 Timóteo 2:22. Devemos buscar justiça, fé, amor e paz com quem?

2 TIMÓTEO 2:22 – “Foge, também, dos desejos da mocidade; e segue a justiça, a fé, a 
caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.”

7. Leia Hebreus 13:7. De quem nos devemos lembrar e padronizar as nossas vidas?

HEBREUS 13:7 – “Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, 
a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.”
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RESPOSTAS

1. Leia 1 Coríntios 15:33. O que é que este versículo nos ensina sobre relacionamentos?
Más companhias corrompem os bons costumes.

2. Leia 1 Coríntios 12:12. O que é que este versículo nos revela sobre a nossa vida Cristã?
Assim como o corpo físico, todos precisamos dos outros membros do corpo de Cristo.

3. Leia Hebreus 10:24. O que podemos aprender, em Hebreus 10:24, sobre relacionamentos 
piedosos?
Aqueles em relacionamentos piedosos estimulam os outros a amar e a boas obras.

4. Leia Hebreus 10:25. Deste versículo o que podemos aprender sobre relacionamentos?
Nós precisamos de estar juntos, de comunhão e de encorajar uns aos outros.

5. Leia Provérbios 5:22-23. Porque devemos guardar nossos corações de relacionamentos 
ímpios?
Para que não nos desviem pela loucura (versículo 23).

6. Leia 2 Timóteo 2:22. Devemos buscar justiça, fé, amor e paz com quem?
Com aqueles que invocam o Senhor de um coração puro.

7. Leia Hebreus 13:7. De quem nos devemos lembrar e padronizar as nossas vidas?
Seus líderes que vos falaram a Palavra de Deus.
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PERSEGUIÇÃO
Por Don Krow

 Em Mateus 10:16-23, Jesus queria preparar Seus discípulos para a oposição; Ele 
queria que eles soubessem que a oposição viria. Todos cujas vidas são piedosas e centrada 
em Cristo serão perseguidos (2 Timóteo 3:12). Isso não é algo que se pode repreender. O 
inimigo pode até estar a traz, mas a perseguição faz parte da posição que tomamos em 
favor da justiça. A Bíblia declara que aqueles que vivem piamente sofrerão perseguições. 
Jesus estava a preparar os Seus discípulos ao dizer “Eis que vos envio como ovelhas ao meio 
de lobos” (Mateus 10:16). A palavra “eis” quer dizer: “Pessoal, escutem o que Eu digo. Eu 
quero que entendam isso: estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos”. As 
ovelhas são os animais mais indefesos e dependentes que conheço. Uma ovelha não têm 
presas, nem veneno como as cobras – não têm defesa alguma. A única defesa que ela 
realmente tem é o pastor.

A responsabilidade de um pastor de ovelhas é manter os lobos longe do rebanho, 
mas Jesus está dizendo exatamente o oposto: “Eu vos envio como ovelhas para o meio 
de um bando lobos”. Não é surpreendente? A razão pela qual Ele adverte Seus discípulos 
dessa maneira é para prepará-los para a oposição. Efésios 6:12 diz “porque não temos que 
lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra 
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares 
celestiais.” Haverá oposição. Faz parte da vida Cristã sofrer oposição, e Jesus quer que 
você saiba disso. Ele quer prepara-lo ao dizer: “portanto, sede prudentes como as serpentes” 
(Mateus 10:16). A palavra “prudente” denota que, em todas as situações, não incitaremos 
problemas desnecessariamente, mas usaremos a sabedoria que conosco carregamos. Seja 
prudente como as serpentes e símplices como as pombas.

Jesus continua, em Mateus 10:17: “Acautelai-vos, porém, dos homens”. O inimigo irá usa-
los. Efésios 2:2 diz que “o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos 
da desobediência”. Satanás usará pessoas para criar oposição, para se oporem dos propósitos 
de Jesus Cristo e para se oporem à Palavra de Deus. “Acautelai-vos, porém, dos homens, porque 
eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas” (Mateus 10:17). Paulo disse 
“cinco vezes fui açoitado, cinco vezes recebi trinta e nove açoites por causa de Jesus Cristo 
e da Sua mensagem e do Evangelho” (2 Coríntios 11:23-24). Jesus disse que seríamos 
levados à presença de governadores – até o governo será algumas vezes usado para se opor 
aos propósitos de Jesus Cristo. Você será levado à presença de governadores e de reis, por 
causa de Jesus, para ser testemunho para ele ou contra eles.

Eu estava lecionando um curso sobre evangelismo e explicava aos alunos como é que 
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eles poderiam usar uma carta evangelística e seus próprios testemunhos para alcançar as 
pessoas não salvas. Eu mesmo fiz uma carta isso e enviei para umas cem pessoas. Dali a 
uns dois dias, recebi um telefonema de uma senhora naquela cidade chamada Mary Anne. 
Ela disse: “Você não vai se safar dessa; você não pode me falar de Jesus Cristo! Dessa 
você não se livra. Aliás, onde conseguiu meu nome?”. Eu respondi, “Na lista telefônica”. 
“Mentiroso!”, disse ela, “meu nome e endereço não estão na lista!”. “Foi lá onde consegui”, 
afirmei. Ela me ameaçou dizendo: “A polícia o contatará amanhã”. Então questionei a mim 
mesmo: “Será que a Bíblia é realmente verdadeira?”. A polícia de fato entrou em contato 
comigo no dia seguinte e passou aproximadamente duas horas me interrogando.

Entende o que quero dizer? Enquanto existem criminais na rua, os polícias 
desperdiçaram duas horas de seu tempo comigo. Por quê? Por causa de Jesus Cristo e do 
Evangelho. Será que a Palavra de Deus é realmente verdadeira? Se você se firma na Palavra 
de Deus, se for ousado em seu testemunho, for ousado em proclamar Jesus e em viver uma 
vida reta perante as pessoas, então haverá oposição. Existem forças do bem e forças do 
mal. Jesus quis que Seus discípulos estivessem preparados.

Jesus adverte em Mateus 10:19: “Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado 
[não fiquem ansiosos] como ou o que haveis de falar, porque, naquela mesma hora, vos será 
ministrado o que haveis de dizer” (meus comentários entre parênteses). Pelo Espírito de 
Deus, você terá sabedoria como o Estevão teve. As pessoas não conseguiam lidar com 
as suas palavras sábias. Nos versos 22-23, Jesus continua: “E odiados de todos sereis por 
causa do meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos 
perseguirem nesta cidade, fugi para outra”. Se você for um praticante da Palavra e não 
somente um ouvinte, a oposição contra a justiça e os propósitos de Jesus Cristo será uma 
realidade.

Há um tempo atrás, eu estava num parque quando vi uma senhora de idade 
num baloiço. Pensei comigo mesmo: “Ela é inofensiva e não pode me fazer mal”. Então 
perguntei-lhe se eu poderia me sentar num dos balouços e comecei a conversar com ela. 
Descobri que seu nome era Jane e disse-lhe: “A propósito, Jane, o que você faz?” “Bem, sou 
uma senhora idosa. Não trabalho mais. Sou aposentada” disse ela, continuando: “Aliás, e 
você, o que você faz?”. Eu disse-lhe: “Trabalho para um ministério interdenominacional, 
uma organização independente.” De repente, o seu semblante mudou, e disse: “Não me 
fale de Deus! Não me diga nada sobre Jesus!”. Eu disse-lhe: “Jane, não fale dessa maneira”; 
mas ela insistiu: “Se Jesus Cristo estivesse na minha frente, cuspiria na Sua cara!” ao que 
eu disse: “Jane, não fale esse tipo de coisas! Você deve ter sido magoada por muitas pessoas 
de igreja para expressar-se assim. Não fale dessa forma, Jane. Deixe-me contar-lhe sobre 
minha família”. Ela disse: “Não! Eu já disse que você não pode conversar comigo. Você vai 
me falar sobre Jesus Cristo e o que Deus fez na sua família, e não vou permitir isso. Não 
diga nada”. Eu disse-lhe mais uma vez, “Jane, por favor. Eu preciso de lhe falar sobre Jesus”, 
mas ela recusou e disse: “Não! Estou lhe dizendo para CALAR A BOCA!”
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Ela tinha um cão pequenino na correia, e ela o atiçou até que o cão começou a rosnar, e 
então ela foi embora. Ali estava uma mulher fora de controle porque um espírito de rebeldia 
e desobediência se levantou no seu interior. Ela foi controlada pelo Inimigo. Pensei comigo 
mesmo: “Eu não estou acostumado a ter pessoas gritando e sendo agressivas comigo”. 
Porém, não senti nada além de compaixão e amor por Jane. Ela se descontrolou, mas eu 
estava em total controle. Fui para casa e orei: “Senhor, sabe de uma coisa? O maior milagre 
foi que eu me controlei. Enquanto alguém estava contra mim, eu tive somente compaixão 
e amor por ela”. 

Perseguição e oposição surgirão quando fizermos algo em nome de Jesus. O mesmo 
Espírito de Deus que nos dá ousadia para proclamar Jesus, mesmo quando somos rejeitados 
por Sua causa, este mesmo Espírito nos conforta e nos fortalece em qualquer situação.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia 2 Timóteo 3:12. Todos os que querem viver piamente irão padecer o que?

2 TIMÓTEO 3:12 – “E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 
padecerão perseguições.”

2. Como você definiria “perseguição”?

3. Leia Marcos 4:16-17. Por que motivo vêm as aflições e perseguição?

MARCOS 4:16-17 – “E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, 
ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem; [17] mas não têm raiz em si mesmos; antes, 
são temporãos; depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se 
escandalizam.”

4. Leia Atos 8:1 e 4. A perseguição em Jerusalém deu lugar ao quê?

ATOS 8:1 – “E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande 
perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras 
da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos.”

ATOS 8:4 – “Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra”

5. Leia Mateus 5:10-12. Existe uma benção sobre aqueles que são perseguidos por ...?

MATEUS 5:10-12 – “bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, 
porque deles é o Reino dos céus; [11] bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e 
perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. [12] Exultai 
e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perseguiram os 
profetas que foram antes de vós.”

6. Leia Mateus 5:12. Quando os crentes são perseguidos por causa da justiça, o que podem 
eles esperar no futuro?

7. Leia Atos 9:4-5. A quem Saulo perseguia? 

ATOS 9:4-5 – “E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que 
me persegues?  [5] E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu 
persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.”

8. Leis Atos 9:1. Na verdade, a quem Saulo perseguia?
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ATOS 9:1 – “E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, 
dirigiu-se ao sumo sacerdote.”

9. Leia Gálatas 6:12. Os Judeus no livro de Gálatas tentaram adicionar o cumprimento da 
Lei religiosa ao Evangelho. Ao fazê-lo, eles evitaram o que?

GÁLATAS 6:12 – “Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam 
a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.” 
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RESPOSTAS

1. Leia 2 Timóteo 3:12. Todos os que querem viver piamente irão padecer o que?
Perseguição.

2. Como você definiria “perseguição”?
Molestar; causar sofrimento por causa da crença.

3. Leia Marcos 4:16-17. Por que motivo vêm as aflições e perseguição?
Por causa da Palavra, ou seja, para roubar a Palavra.

4. Leia Atos 8:1 e 4. A perseguição em Jerusalém deu lugar ao quê?
Que as pessoas que andavam dispersas iam por toda parte anunciando a palavra.

5. Leia Mateus 5:10-12. Existe uma benção sobre aqueles que são perseguidos por ...?
Por causa da justiça.

6. Leia Mateus 5:12. Quando os crentes são perseguidos por causa da justiça, o que podem 
eles esperar no futuro?
Um grande galardão nos céus.

7. Leia Atos 9:4-5. A quem Saulo perseguia?
Jesus.

8. Leis Atos 9:1. Na verdade, a quem Saulo perseguia?
Os discipulos (Cristãos) do Senhor.

9. Leia Gálatas 6:12. Os Judeus no livro dos Gálatas tentaram adicionar o cumprimento da 
Lei religiosa ao Evangelho. Ao fazê-lo, eles evitaram o que?
Evitavam sofrer a perseguição pela cruz de Cristo. Em outras palavras, eles evitaram 
a perseguição que veio da pregação de que a salvação é somente pela graça através 
da fé em Cristo.
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O REI E O SEU REINO
Por Don Krow

 No Antigo Testamento, o que diferenciava Israel de todas as outras nações era por ser 
uma teocracia. Em outras palavras, era governado diretamente por Deus (Isaías 43:15). Com o 
passar do tempo, Israel queria ser como as outras nações do mundo, e ser liderado por um rei 
humano (1 Samuel 8:5-19). Por isso, Deus atendeu ao seu pedido e escolheu um rei chamado 
Saul (1 Samuel 10:24-25). Mais tarde, devido à desobediência de Saul, Deus levantou Davi 
como rei, um homem segundo Seu próprio coração (Atos 13:21-22, 1 Reis 15:3).

O rei deveria ser a representação visível do Deus invisível (Deuteronômio 17:14-20). 
Quando o rei obedecia a Deus, tanto ele como o seu reino prosperavam. Quando o rei 
deixasse de obedecer ao Senhor, o rei e o seu reino eram levados em cativeiro e a ruína  
(1 Samuel 15:22-23).

Quando Deus escolhia um rei, Ele enviava um profeta para ungi-lo com óleo. Isso 
representava a vinda do Espírito Santo sobre o rei para capacitá-lo e ungi-lo para reinar. 
Naquela altura, o Espírito de Deus descia sobre o rei e mudava o seu coração para que 
reinasse com justiça, pois Deus era com ele (1 Samuel 10:1, 6-7, 9). Dessa unção para reinar 
(ou para se tornar um rei), é de onde surge o conceito do Messias que estava por vir. A 
palavra “ungido” em Hebreu é Mashiac (Messias) e é traduzida como Christos (Cristo) 
em Grego. Os profetas do Antigo Testamento prenunciaram que, no futuro, o Messias  
(ou O Ungido) viria, e o Deus celestial estabeleceria um Reino que jamais seria destruído 
(Daniel 2:44, 7:14, 7:27). Nota-se que, na Bíblia, Jesus nunca explicou para os Judeus o que 
Ele queria dizer quando falava do Reino. Era um conceito do Antigo Testamento que eles já 
estavam à espera (Isaías 9:6-7, 11:1-6; Daniel 2:44, 7:13-14, 18, 27).

É impossível compreender o ensinamento de Jesus sem um entendimento básico 
do Reino. O Reino foi a mensagem que Jesus ministrou e a única mensagem que Ele 
instruiu os Seus discípulos a pregarem (Marcos 1:14-15; Lucas 9:1-2, 16:16; Atos 28:23-31;  
Mateus 24:14). Esta mensagem também era referida como “salvação” ou como a oferta de “vida 
eterna” (Hebreus 2:3; Mateus 19:16 comparada com19:23; Atos 28:23, 24, 28 e 30-31). Na frase 
“o Reino de Deus”, está contida a ideia de um grupo de pessoas que seria governado por Deus. 
Para que se pudesse entrar no Reino de Deus, algumas condições teriam de ser satisfeitas. 
Uma mudança de coração seria necessária. Essa mudança de coração é o que a Bíblia se refere 
ao arrependimento. É uma mudança de coração para Deus; ou seja, afastar-se de Satanás, do 
pecado e dos caminhos pecaminosos, e aproximar-se de Deus, Cristo e Seus caminhos.  
À medida que alguém se arrepende, Deus oferece (como um dom gratuito através do sangue 
derramado de Jesus) o perdão dos pecados e a vida eterna (Romanos 6:23). Essas “boas 
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novas” são conhecidas como o “Evangelho da graça” ou a proclamação do “Reino de Deus” 
(Atos 20:24-25). O Reino de Deus é caracterizado pela graça (Mateus 20:1-16) e chegou até 
nós silenciosa e secretamente pelo ministério de Jesus (Mateus 13:33). Um dia, no futuro, 
será consumado de forma gloriosa e visível (Mateus 13:36-43).
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Daniel 2:44. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam que no futuro, o 
Messias (O Ungído) viria, e o Deus celestial estabeleceria um Reino que:

A. Duraria 1000 anos.
B. Nunca seria destruído.
C. Seria temporário.

DANIEL 2:44 – “Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será 
jamais destruído; e esse reino não passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos esses 
reinos e será estabelecido para sempre.”

2. Leia Mateus 4:17, 23. Qual foi a mensagem de Jesus? 

MATEUS 4:17 – “Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque 
é chegado o Reino dos céus.”

MATEUS 4:23 – “E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e 
pregando o evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.”

3. Leia Marcos 1:14-15. Jesus pregou o Evangelho do ...?

MARCOS 1:14-15 – “E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, 
pregando o evangelho do Reino de Deus [15] e dizendo: O tempo está cumprido, e o Reino 
de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.”

4. Leia Lucas 4:43. O motivo pela qual Jesus foi enviado por Deus foi para ...?

LUCAS 4:43 – “Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras 
cidades o evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado.”

5. Leia João 4:25. Nas Escritura, Jesus nunca explicou aos Judeus o que Ele queria dizer 
quando falava sobre o Reino. Isso era um conceito do Antigo Testamento que eles:

A. Pouco conheciam.
B. Pensavam que nunca aconteceria.
C. Já esperavam.

6. Leia Lucas 9:1-2. Quais as 3 coisas que os discípulos fizerem? 

LUCAS 9:1-2 – “E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre 
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todos os demônios e para curarem enfermidades; [2] e enviou-os a pregar o Reino de Deus 
e a curar os enfermos.”

7. Leis Lucas 10:1-2, 8-9. Que mensagem Jesus intruiu aos setenta para proclamarem?

LUCAS 10:1-2 – “E, depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os 
adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir.  
[2] E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos; rogai, pois, ao 
Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara.”

LUCAS 10:8-9 – “E, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que 
vos puserem diante. [9] E curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: É chegado a vós o 
Reino de Deus.”

8. Leia Lucas 23:2. De acordo com a definição dos Judeus, a palavra “Cristo” significa, um 
que é ...?

LUCAS 23:2 – “E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a 
nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei.”

9. Leia Atos 17:7. Ao contrário da Lei Romana, Os Judeus disseram que o Apostolo Paulo 
ensinada que havia outro ...? um ...? 

ATOS 17:7 – “os quais Jasom recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, 
dizendo que há outro rei, Jesus.” 

10. Leia Atos 19:8-10. Em Éfeso Paulo falou com ousadia, contestando e persuadindo os 
outros a respeito ...? 

ATOS 19:8-10 – “E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, 
disputando e persuadindo-os acerca do Reino de Deus. [9] Mas, como alguns deles se 
endurecessem e não obedecessem, falando mal do Caminho perante a multidão, retirou-
se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo Tirano.  
[10] E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na 
Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos.”

11. Leia Atos 28:23-31. No verso 31, o que é que os Apóstolos pregavam? 

ATOS 28:23-31 – “E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à 
pousada, aos quais declarava com bom testemunho o Reino de Deus e procurava persuadi-
los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à 
tarde. [24] E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. [25] E, como ficaram 
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entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo 
a nossos pais pelo profeta Isaías, [26] dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido, ouvireis 
e de maneira nenhuma entendereis; e, vendo, vereis e de maneira nenhuma percebereis.  
[27] Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e 
fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do 
coração entendam, e se convertam, e eu os cure. [28] Seja-vos, pois, notório que esta salvação 
de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. [29] E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, 
tendo entre si grande contenda. [30] E Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação 
que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, [31] pregando o Reino de Deus e ensinando 
com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum.”

12. Leia Mateus 24:14. Qual é a mensagem que deve ser pregada em todo o mundo?

MATEUS 24:14 – “E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em 
testemunho a todas as gentes, e então virá o fim.”

13. Leia Atos 20:24-25. Por vezes, o Evangelho do Reino é referido como o Evangelho da ...?

ATOS 20:24-25 – “Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra 
com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho 
do evangelho da graça de Deus. [25] E, agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei 
pregando o Reino de Deus, não vereis mais o meu rosto.”

14. Leia Lucas 16:16. É impossível compreender a mensagem de Jesus sem uma compreensão 
básica da Reino. O Reino foi a mensagem que Jesus abordou e a única que Ele instruiu 
os Seus discípulos a ...?

A. Pregar.
B. Desprezar.
C. Ponderar.

LUCAS 16:16 – “A Lei e os Profetas duraram até João; desde então, é anunciado o Reino 
de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele.”

15. Leia Mateus 6:10. O Reino de Deus é praticamente o governo de Deus. Como podemos 
explicar isso a partir deste versículo?

16. Leia Colossenses 1:13-14 e Romanos 14:9. Na frase “O Reino de Deus” está a ideia de 
um grupo de pessoas que iriam ...?

A. Pedir que Jesus entrasse em seus corações.
B. Aceitar o governo de Deus (e rejeitar o de Satanás) e receber o Seu perdão.
C. Se juntariam a Igreja.
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17. Leia Mateus 4:17. Para entrar no Reino de Deus, uma mudança de coração é necessária. 
Essa mudança de coração é o que a Bíblia chama de:

A. Penitência.
B. Obras da Lei.
C. Arrependimento.

MATEUS 4:17 – “Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque 
é chegado o Reino dos céus.”

18. Leia Atos 26:18. Você já se afastou das ...? para a luz, do ...? de Satanás para ...? receber o 
perdão dos seus pecados? 

ATOS 26:18 – “para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de 
Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados 
pela fé em mim.”

19. Leia Ezequiel 36:26-27 e Atos 11:15-18. Já lhe foi dado um novo coração e um novo 
espírito que o leva a andar nos caminhos de Deus?

Ezequiel 36:26-27 E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e 
tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. [27] E porei dentro 
de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os 
observeis.

ATOS 11:15-18 – “E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como 
também sobre nós ao princípio. [16] E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João 
certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. [17] Portanto, 
se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem 
era, então, eu, para que pudesse resistir a Deus? [18] E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-
se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento 
para a vida.”

20. Leia Lucas 18:13-14. Você já invocou a Deus para o perdão de seus pecados?

LUCAS 18:13-14 – “O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria 
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, 
pecador! [14] Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque 
qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha 
será exaltado.”
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RESPOSTAS

1. Leia Daniel 2:44. Os profetas do Antigo Testamento profetizavam que no futuro, o 
Messias (O Ungído) viria, e o Deus celestial estabeleceria um Reino que ...?
B. Nunca seria destruído.

2. Leia Mateus 4:17, 23. Qual foi a mensagem de Jesus?
Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus.

3. Leia Marcos 1:14-15. Jesus pregou o Evangelho do ...?
Reino de Deus.

4. Leia Lucas 4:43. O motivo pela qual Jesus foi enviado por Deus foi para ...?
Pregar o Reino de Deus.

5. Leia João 4:25. Nas Escritura, Jesus nunca explicou aos Judeus o que Ele queria dizer 
quando falava sobre o Reino. Isso era um conceito do Antigo Testamento que eles:
C. Já esperavam.

6. Leia Lucas 9:1-2. Quais as 3 coisas que os discípulos fizerem?
Para expulsar demônios, curar enfermidades e enviou-os a pregar o Reino de Deus.

7. Leis Lucas 10:1-2, 8-9. Que mensagem Jesus intruiu aos setenta para proclamarem?
O Reino de Deus.

8. Leia Lucas 23:2. De acordo com a definição dos Judeus, a palavra “Cristo” significa, um 
que é ...?
Rei.

9. Leia Atos 17:7. Ao contrário da Lei Romana, Os Judeus disseram que o Apostolo Paulo 
ensinada que havia outro ...? um ...?
Rei / Jesus.

10. Leia Atos 19:8-10. Em Éfeso Paulo falou com ousadia, contestando e persuadindo os 
outros a respeito ...?
Do Reino de Deus.

11. Leia Atos 28:23-31. No verso 31, o que é que os Apóstolos pregavam?
O Reino de Deus e ensinavam as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo.

12. Leia Mateus 24:14. Qual é a mensagem que deve ser pregada em todo o mundo?
O Evangelho do Reino.
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13. Leia Atos 20:24-25. Por vezes, o Evangelho do Reino é referido como o Evangelho de  ...?
Da graça de Deus.

14. Leia Lucas 16:16. É impossível compreender a mensagem de Jesus sem uma compreensão 
básica da Reino. O Reino foi a mensagem que Jesus abordou e a única que Ele instruiu 
os Seus discípulos a ...?
A. Pregar.

15. Leia Mateus 6:10. O Reino de Deus é praticamente o governo de Deus. Como podemos 
explicar isso a partir deste versículo?
Como a vontade de Deus sendo feito na terra tal como a Sua vontade é feita nos céus.

16. Leia Colossenses 1:13-14 e Romanos 14:9. Na frase “O Reino de Deus” está a ideia de 
um grupo de pessoas que iriam:
A. Aceitar o governo de Deus (e rejeitar o de Satanás) e receber o Seu perdão.

17. Leia Mateus 4:17. Para entrar no Reino de Deus, uma mudança de coração é necessária. 
Essa mudança de coração é o que a Bíblia chama de:
C. Arrependimento.

18. Leia Atos 26:18. Você já se afastou das ...? para a luz, do  ...? (autoridade ou governo) de 
Satanás para  ...? receber o perdão dos seus pecados?
Trevas / Poder / Deus.

19. Leia Ezequiel 36:26-27 e Atos 11:15-18. Já lhe foi dado um novo coração e um novo 
espírito que o leva a andar nos caminhos de Deus?

20. Leia Lucas 18:13-14. Você já invocou a Deus para o perdão de seus pecados?
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O CENTRO DA FÉ REDENTORA
Por Don Krow

 Imagine um homem que, no dia de seu casamento, diante do pastor, o pastor começa 
de repente por dizer as seguintes palavras: “Você recebe essa mulher como sua cozinheira 
pessoal, para limpar a sua casa e lavar a sua louça? Você a toma, de agora em diante, para 
aspirar o chão e limpar o pó da mobília, até que a morte os separe?” Ao que a noiva diz, 
“Pare! Se você me quer só para fazer as coisas por você, pode contratar uma empregada. 
Quero que você me ame e me aceite como sou. Se me receber tal como sou, eu farei tudo 
isso por você, mas quero que você me receba a mim! Por completo! Não quero que me tome 
somente pelos meus benefícios.”

 A. W. Tozer disse isso, “É curioso como alguns mestres da Palavra nunca notam que 
o único e verdadeiro foco da fé redentora é o próprio Cristo e nada mais; não é a qualidade 
que Ele tem de salvar nem o Seu senhorio, mas o centro da fé é o próprio Cristo. Deus não 
oferece a salvação para quem crê em uma das funções ou nos cargos de Cristo, nem tão 
pouco foram estes cargos ou funções de Cristo apresentados como foco da fé. Também 
não somos exortados a crer na expiação, na cruz e nem no sacerdócio do Salvador. Todas 
essas coisas foram personificadas em Cristo, mas essas coisas nunca foram separadas e nem 
foram jamais isoladas das outras. Não temos a permissão de aceitar uma função ou cargo 
de Cristo e rejeitar outro. A noção de que isso nos seja permitido é uma heresia moderna, 
repito, e como toda heresia, tem produzido consequências malignas entre os Cristãos”  
(Livro: A Raiz dos Justos, p. 84-86).

 Você entende a questão? Por que é que enfatizamos uma parte de Cristo (os benefícios), 
uma função ou cargo de Cristo, e não o próprio Cristo? Isso equivale a tomar uma mulher 
em matrimônio como uma cozinheira pessoal e não como pessoa que ela é.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia João 1:12. A todos quantos o receberam:

A. A Ele (o Senhor Jesus Cristo).
B. Jesus como Salvador.
C. Jesus como Senhor.
D. Jesus como sacerdote, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 

JOÃO 1:12 – “Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus: aos que crêem no seu nome.”

2. Leia Atos 16:31. Em quem nós devemos crer (isto é acreditar ou confiar)?

ATOS 16:31 – “E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.”

3. Leia Lucas 6:46. O que a palavra “Senhor” implica?

LUCAS 6:46 – “E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?”

4. Leia Mateus 1:21. O que a palavra “Jesus” implica? 

MATEUS 1:21 – “E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de JESUS, porque ele 
salvará o seu povo dos seus pecados.”

5. Leia Lucas 23:2. O que a palavra “Cristo” implica?

LUCAS 23:2 – “E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a 
nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei.”

6. Leia Romanos 1:16. De acordo com este versículo, O Evangelho ou a Boa Nova, é ...?

ROMANOS 1:16 – “Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de 
Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.”

7. Leia Romanos 1:1-3. O Evangelho de Deus tem o foco em torno de ou concernente a ...? 

ROMANOS 1:1-3 – “Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado 
para o evangelho de Deus, [2] o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas 
Escrituras, [3] acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne.”

Parte de Seu Filho ou a Sua plenitude? 
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8. Leia João 6:54. De acordo com este versículo, o que implica quando você ingere alguma 
coisa?

JOÃO 6:54 – Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último Dia.”

9. Leia Gálatas 3:27. Quando uma pessoa é baptizada em Cristo, ela se reveste de ...?
Com que parte de Cristo ela se reveste?

GÁLATAS 3:27 – “Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de 
Cristo.”

10. Leia Atos 9:5-6. Quando Saulo se converteu, quais as duas perguntas que fez a Jesus?

ATOS 9:5-6 – “E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu 
persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. [6] E ele, tremendo e atônito, disse: 
Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será 
dito o que te convém fazer.”

11. Leia Romanos 7:4. A quem nos devemos casar? 
 Com que parte dEle nos casamos?

ROMANOS 7:4 – “Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei pelo corpo 
de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que 
demos fruto para Deus.”

12. Você está a desfrutar de um bom matrimônio com Cristo? Você conversa, se comunica, 
ama e adora o Senhor?
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RESPOSTAS

1. Leia João 1:12. A tantos quantos o receberam ...?
A. Ele (o Senhor Jesus Cristo), deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.

2. Leia Atos 16:31. Em quem nós devemos crer (isto é acreditar ou confiar)?
No Senhor Jesus Cristo.

3. Leia Lucas 6:46. O que a palavra “Senhor” implica?
Mestre, governante, chefe, aquele que tem o direito de controlar as nossas vidas. Essa 
palavra também implica divindade.

4. Leia Mateus 1:21. O que a palavra “Jesus” implica?
Jesus como Salvador.

5. Leia Lucas 23:2. O que a palavra “Cristo” implica?
Jesus como nosso Rei e Messias.

6. Leia Romanos 1:16. De acordo com esse versículo, O Evangelho ou a Boa Nova, é ...?
O próprio Cristo, que inclui todos os Seus benefícios.

7. Leia Romanos 1:1-3. O Evangelho de Deus tem o foco em torno de ou concernente a ...?
Ao Filho de Deus, Jesus Cristo o Senhor. 
Parte de Seu Filho ou a Sua plenitude?
A Sua plenitude.

8. Leia João 6:54. De acordo com este versículo, o que implica quando você ingere alguma 
coisa?
Implica que você toma tudo dentro de si. De certa forma, o que você come torna-se 
a sua vida, a sua força.

9. Leia Gálatas 3:27. Quando uma pessoa é batizada em Cristo, ela se reveste de ...?
De todo o Cristo.

10. Leia Atos 9:5-6. Quando Saulo se converteu, quais as duas perguntas que fez a Jesus?
Quem és Senhor, e que queres que eu faça?

11. Leia Romanos 7:4. A quem nos devemos casar?
Ao Senhor Jesus Cristo.

 A que parte dEle nos casamos?
Seu Todo.

12. Você está a desfrutar de um bom matrimônio com Cristo? Você conversa, se comunica, 
ama e adora o Senhor?
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O USO APROPRIADO DA LEI DE DEUS
Por Don Krow

 Certo dia, Joe e eu estávamos conversando ao pé do lago com Bill e Steve. Surgiu 
uma pergunta: “Como é possível que as pessoas que nunca ouviram falar de Deus ou 
de Jesus Cristo sejam consideradas responsáveis por isso?” Respondi: “Bill, suponhamos 
que você tivesse ido a casa de Steve para visita-lo, mas que ele tivesse saído e a mulher 
dele estivesse em casa. Se você tivesse um caso de adultério com ela, sentirias-te culpado 
por teres desonrado a esposa de teu amigo? Ainda que nunca tivesses ouvido falar 
dos Dez Mandamentos ou lido a Bíblia? De onde viria aquele sentimento de culpa ou 
responsabilidade?”

Pela Lei e pela consciência humana, Deus deu a todo indivíduo a habilidade de perceber 
o certo e sentir-se culpado pelo errado. A Lei e a consciência humana têm uma função de 
autojulgamento, que nos acusa ou nos defende pela nossa conduta (Romanos 2:14-15).

Bill havia me contado o quão bom ele era. Ele realmente não via a necessidade alguma 
de um Salvador. Eu abri a Bíblia em Êxodo 20 e comecei a citar os Dez Mandamentos. 
“Bill, você sempre colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, e sempre O amou mais do 
que qualquer outra coisa no mundo? Se não, você desobedeceu o primeiro mandamento” 
(Êxodus 20:3). “Você já exaltou algo acima de Deus? Se sim, então você não cumpriu 
o segundo mandamento” (Êxodus 20:4). “Você já usou o nome de Jesus Cristo como 
palavrão? Se usou, é culpado por quebrar o terceiro mandamento” (Êxodus 20:7). 
“Sempre separou um dia para honrar e adorar a Deus? Se não, deixou de cumprir o quarto 
mandamento” (Êxodus 20:8). “Você sempre honrou seu pai e sua mãe em sua juventude? 
Não? Então violou o quinto mandamento” (Êxodus 20:12). “Já ficou extremamente irado 
com alguém? Transgrediu o sexto mandamento” (Êxodus 20:13, Mateus 5:21-22). “Olhou 
para uma mulher e a cobiçou? Infringiu o sétimo mandamento” (Êxodus 20:14, Mateus 
5:27-28). “Alguma vez se apoderou de algo que não lhe pertencia? Infringiu o oitavo 
mandamento” (Êxodus 20:15). “Você sempre disse a verdade? Se não então quebrou o 
nono mandamento” (Êxodus 20:16). “Chegou a desejar algo que pertencia a outrem? 
Então você desrespeitou o décimo mandamento” (Êxodus 20:17). “Agora você percebe 
por que Jesus disse que veio para salvar pecadores?” (Marcos 2:16-17).

O problema de nos julgarmos bons o suficiente, ou de tentarmos ser suficientemente 
bons para ir para o céu, é o fato de que todos desobedecemos aos Dez Mandamentos. 
Tiago 2:10 diz que quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se 
CULPADO de quebrá-la inteiramente. O propósito da Lei nunca foi justificar uma pessoa, 
mas revelar o seu pecado (Romanos 3:19-20).
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Todos nós precisamos de um Salvador! A palavra “Salvador” denota alguém que pode 
lhe socorrer da penalidade do pecado. Jesus livra os que perecem para que possam ter vida 
eterna (Mateus 1:21).

Para que pudéssemos ser bons o suficiente para ir para o céu, teríamos de ter a mesma 
justiça de Deus (2 Coríntios 5:21). As boas novas do Evangelho são que, Jesus não somente 
perdoa os pecados, mas também nos oferece – gratuitamente – a Sua própria justiça como 
um presente (Romanos 5:17: “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito 
mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, 
Jesus Cristo.”
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Marcos 2:16-17. Quem Jesus veio salvar?

MARCUS 2:16-17 – “E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, 
disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?  
[17] E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que 
estão doentes; eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores.”

2. Leia Romanos 2:1. Quando julgamos aos outros o que estamos a fazer a nós mesmos?
 Porque?

ROMANOS 2:1 – “Portanto, és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que 
sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro; pois tu, que julgas, 
fazes o mesmo.”

3. Leia Tiago 2:10. Se nós mantivermos a Lei de Deus, e apenas quebramos em alguns 
pontos, do que nos tornamos culpados?

TIAGO 2:10 – “Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-
se culpado de todos.”

4. Leia Gálatas 3:10.  Se quisermos ser justos ao manter a Lei de Deus, quanto dela temos 
que manter?

 E por quanto tempo temos de manter estes mandamentos?
 Você vê porque não podemos ser salvos tentando ser suficientemente bons?

GÁLATAS 3:10 – “Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição; 
porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão 
escritas no livro da lei, para fazê-las.”

5. Leia Gálatas 2:16. A justificação é uma dádiva da justiça, proveniente de Deus, que leva 
uma pessoa a ser justa diante de Deus e a um relacionamento com Ele. A justificação dos 
pecadores é oferecida através da fé em Jesus Cristo e é realizada de uma vez por todas 
através da Sua morte e ressurreição (1 Coríntios 15:3-4). Então, o que é que não torna 
um homem justificado?

 Como a pessoa é salva?
 Quantos serão justificados pela Lei?

GÁLATAS 2:16 – “Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé 
em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de 
Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada.”
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6. Leis Romanos 6:14. Como Cristão, você está?

A. Debaixo da Lei.
B. Debaixo da Graça.

ROMANOS 6:14 – “Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo 
da lei, mas debaixo da graça.”

7. Leia Ezequiel 18:20. Se estivesse debaixo da Lei, qual seria a punição pelos seus pecados?

EZEQUIEL 18:20 – “A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a maldade do pai, 
nem o pai levará a maldade do filho; a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do 
ímpio cairá sobre ele.”

8. Leia Romanos 4:6-8. Debaixo da graça, quais as três coisas que Deus faz com os seus pecados?

ROMANOS 4:6-8 – “Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem 
Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: [7] Bem-aventurados aqueles cujas maldades 
são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. [8] Bem-aventurado o homem a quem o Senhor 
não imputa o pecado.”

9. Leia Romanos 5:1. Agora que somos justificados, que beneficios aproveitamos?

ROMANOS 5:1 – “Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor 
Jesus Cristo.”

10. Leia Romanos 5:9. Agora que somos salvos pelo sangue de Jesus, do que seremos salvos?

ROMANOS 5:9 – “Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos 
por ele salvos da ira.”

11. Leia Romanos 10:4. Cristo pôs fim à Lei para obtermos ...perante à Deus.

ROMANOS 10:4 – “Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.”

12. Leia 1 Coríntios 1:30. Deus tornou Jesus Cristo nossa ...?, ...?, ...? e ...?

1 CORÍNTIOS 1:30 – “Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por 
Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção.”

13. Leia Filipenses 3:9. Quando você esta debaixo da Lei Mosaica, você está tentando obter 
a sua própria ...?
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FILIPENSES 3:9 – “e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a 
que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé.”

14. Leia 1 Coríntios 11:1. Como Cristãos, vivemos debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo 
não consiste em um número de regras a ser obedecido, mas em um viver em atenção a 
uma pessoa. Essa pessoa é ...?

1 CORINTIOS 11:1 – “Sede meus imitadores, como também eu, de Cristo.”

15. Leia Romanos 8:3. A Lei jamais poderia nos salvar, não por ser errada, mas porque não 
poderíamos cumpri-la devido à fraqueza de nossa ...?

ROMANOS 8:3 – “Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma 
pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado 
condenou o pecado na carne.”
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RESPOSTAS

1. Leia Marcos 2:16-17. Quem Jesus veio salvar?
Pecadores.

2. Leia Romanos 2:1. Quando julgamos aos outros o que estamos a fazer a nós mesmos?
Condenando-nos; isto é, a pronunciar juízo contra nós mesmos.

 Porque?
Porque, embora condenemos aos outros, fazemos o mesmo que eles fazem.

3. Leia Tiago 2:10. Se nós mantivermos a Lei de Deus, e apenas quebramos em alguns 
pontos, do que nos tornamos culpados?
Nos tornamos culpados de toda a Lei.

4. Leia Gálatas 3:10.  Se quisermos ser justos ao manter a Lei de Deus, quanto dela temos 
que manter?
Toda ela.

 E por quanto tempo temos de manter estes mandamentos?
Devemos sempre continuar neles (sem uma quebra).

 Você vê porque não podemos ser salvos tentando ser suficientemente bons?
Sim.

5. Leia Gálatas 2:16. A justificação é uma dádiva da justiça, proveniente de Deus, que leva 
uma pessoa a ser justa diante de Deus e a um relacionamento com Ele. A justificação dos 
pecadores é oferecida através da fé em Jesus Cristo e é realizada de uma vez por todas 
através da Sua morte e ressurreição (1 Coríntios 15:3-4). Então, o que é que não torna 
um homem justificado?
As suas próprias obras, ou seja, as obras da Lei.

 Como a pessoa é salva?
Pela fé (confiança) em Jesus Cristo.

 Quantos serão justificados pela Lei?
Ninguém; ou seja, nenhuma pessoa.

6. Leis Romanos 6:14. Como Cristão, você está?
B. Debaixo da Graça.

7. Leia Ezequiel 18:20. Se estivesse debaixo da Lei, qual seria a punição pelos seus pecados?
Morte.

8. Leia Romanos 4:6-8. Debaixo da graça, quais as três coisas que Deus faz com os seus 
pecados?
Perdoa-os, cobre-os e não os imputa a minha pessoa.
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9. Leia Romanos 5:1. Agora que somos justificados, que beneficios aproveitamos?
Paz com Deus (Ele não está zangado cononsco).

10. Leia Romanos 5:9. Agora que somos salvos pelo sangue de Jesus, do que seremos salvos?
Da íra (do julgamento dos nossos pecados).

11. Leia Romanos 10:4. Cristo pôs fim à Lei para obtermos ...? perante à Deus.
Justiça.

12. Leia 1 Coríntios 1:30. Deus tornou Jesus Cristo nossa ...?, ...?, ...?e ...?
Sabedoria, justiça, santificação e redenção.

13. Leia Filipenses 3:9. Quando você está debaixo da Lei Mosaica, você está tentando obter 
a sua própria ...?
Justiça.

14. Leia 1 Coríntios 11:1. Como Cristãos, vivemos debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo 
não consiste em um número de regras a ser obedecido, mas em um viver em atenção a 
uma pessoa. Essa pessoa é ...?
Cristo.

15. Leia Romanos 8:3. A Lei jamais poderia nos salvar, não por ser errada, mas porque não 
poderíamos cumpri-la devido à fraqueza de nossa ...?
Carne.
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DEBAIXO DA GRAÇA E NÃO DA LEI
Por Don Krow

 Sonhei com uma mulher que estava sendo constantemente punida por todas as coisas 
más que ela fazia (seus pecados). Um homem a seguia e sempre que ela cometesse um erro, 
ele abanava a cabeça com desgosto, tirava o seu cinto e espancava a mulher. Se ela proferisse 
uma palavra errada ou fizesse algo errado, ela era punida. Ela mancava (coxeava) tentando 
sorrir e manter uma boa atitude, mas continuava fazendo coisas que a levavam a ser punida. 
Não eram grandes coisas, mas por cada coisa pequena que ela cometesse, levavam-na a ser 
espancada por aquele homem. Parecia uma situação sem esperança. Ela não podia evitar 
de fazer as coisas que a levavam a ser espancada. Lembro-me de sentir pena dela e querer 
ajudá-la a se afastar do homem malvado que sempre a batia. E então eu acordei.

Comecei a pensar sobre a graça de Deus, o imerecído favor e a habilidade de Deus. 
Quando o coração está estabelecido na graça, nós não tentamos mais ganhar a aceitação de 
Deus através do nosso desempenho ou tentando manter a Sua Lei com esforço e habilidade 
próprio. E assim, finalmente conseguimos nos afastar dos espancamentos que apanhavamos 
por quebrar a Lei de Deus. Somos resgatados por Jesus.

Pense no favor. Favor significa obter a aprovação, o apoio ou a benção de alguém. 
Quando você quer o favor de alguém, o que você faz? Você tenta dizer e fazer tudo o que 
lhes agradaria, e nada que os desagradasse; isto é, agir certo o tempo inteiro. Será que isso é 
realmente possível? É como desafiar a gravidade – você pode fazê-lo por algum tempo, mas 
no final, você irá falhar – é mais forte do que você é.

Eu pude me rever na mulher do meu sonho. Também me senti assim, quando tentava 
com muito esforço fazer tudo certo, mas cometia um pequeno erro e falhava. Eu pensava, 
“quem me dera poder conseguir passar um dia sem falhar, eu teria alcançado alguma 
coisa”. Mas não, as minhas falhas sempre me fizeram ser imperfeito. Eu pensava que não só 
tinha desapontado o meu Pai Celestial, como também me condenava e me sentia abatido. 
Eu estava me derrotando. Eu estava focado nas minhas habilidades e incapacidades. Eu 
precisava que alguém me resgatasse, pois nunca atingia a meta, nunca fui bom o suficiente 
para chegar a meta!

Deus, em Sua misericordia nos enviou ajuda – O Seu nome é Jesus. Deus O enviou 
para nos livrar de nós mesmos e das nossas tentativas impotentes de cumprir a Sua Lei. Jesus 
tomou o castigo pela Lei que nós não poderíamos manter, e assim não teriamos que morrer, 
mas para que podessemos estar livres e ter a vida eterna com Ele. Jesus nos deu o dom da 
justiça para podermos ser justos e santos diante de Deus Pai e cumprir todos os requisitos 
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da Lei. Temos paz com Deus através do que Ele fez por nós na Sua morte, sepultura e 
ressurreição. Nós temos o favor imerecido de Deus. Isso é graça.

Crendo nisso, seu coração deve estar sossegado e sem dúvida, sabendo que Ele fez isso 
porque Ele o ama. Faça seu coração sadio, seguro, estável e firme na Sua graça; isto é, seja 
estabelecido sem sombra de duvida que Ele nos deu tudo o que precisamos para viver uma 
vida abundante dentro e através de Jesus.

Se continuarmos a olhar e nos concentrar nas nossas deficiências, erros e pecados, 
ao em vez focarmos em Jesus, o autor e finalizador de nossa fé, nossos corações estarão 
tristes e impotentes para acreditar que podemos receber qualquer coisa de Deus. É com 
o coração que nós acreditamos e recebemos a Sua justiça e graça. Nossos corações devem 
ser inteiramente Dele. E então, estaremos completos e em completo repouso. “Acima de 
tudo, meu filho, tome muito cuidado com suas emoções porque elas afetam toda a sua vida” 
( Provérbios 4:23, Bíblia Viva).
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Como definimos a “graça” nesta lição?

2. Quando o coração está estabelecido na graça, jamais tentamos ganhar a aceitação de 
Deus através do nosso ...?

3. Leia Hebreus 10:14. As falhas de Don (autor desta lição) sempre o tornaram imperfeito. 
De acordo com este versículo, como nos tornamos perfeitos?

HEBREUS 10:14 – “Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são 
santificados.”

4. Leia Romanos 5:17. Jesus nos deu o ...? da justiça para que fossemos feitos justos e santos 
diante de Deus Pai e cumprir todos os requisitos da Leis.

ROMANOS 5:17 – “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais 
os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, 
Jesus Cristo.”

5. Leia Isaías 26:3. Se continuarmos a olhar e nos concentrar nas nossas falhas, erros e 
pecados –  ao em vez de olharmos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé – nossos 
corações permanecerão tristes e impotentes para crer que podemos receber qualquer 
coisa de Deus. Em que devemos focar as nossas mentes?

ISAÍAS 26:3 – “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele 
confia em ti.”

6. Leia Efésios 3:17. Nossos corações devem ser inteiramente Dele. Desta forma estaremos ...?

EFÉSIOS 3:17 – “para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração; a fim de, estando 
arraigados e fundados em amor.”

7. Leia Romanos 4:5. A salvação é um dom a ser conquistado ou um presente gratuito da 
graça de Deus?

ROMANOS 4:5 – “Mas, àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, 
a sua fé lhe é imputada como justiça.”

8. Leia Romanos 5:17. Justificação (ser justo diante de Deus) é um presente. Você precisa 
de trabalhar para receber um presente? 

 Como se recebe um presente?
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ROMANOS 5:17 – “Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito 
mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por 
um só, Jesus Cristo.”

9. Leia Romanos 6:23. Neste versículo, qual é o dom gratuíto da graça de Deus?

ROMANOS 6:23 – “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é 
a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.”

10. Leia Tito 3:5. Quantas das suas boas obras e ações contribuem para a sua salvação?

TITO 3:5 – “não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua 
misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.”

11. Leia Romanos 6:14. Explique em suas próprias palavras, o que quer dizer “estar debaixo 
da graça de Deus”.

ROMANOS 6:14 – “Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo 
da lei, mas debaixo da graça.”

12. Leia Romanos 11:6 (Versão Almeida Corrigida Fiel). Se as bênçãos de Deus nos são 
dadas pela graça, então não nos são dadas pelas nossas ...? 

ROMANOS 11:6 (Versão Almeida Corrigida Fiel) – “Mas se é por graça, já não é pelas 
obras; de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais 
graça; de outra maneira a obra já não é obra.”

13. Leia Romanos 3:24. Explique, em suas próprias palavras, o que este versículo significa.

ROMANOS 3:24 – “sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que 
há em Cristo Jesus.”

14. Leia Efésios 1:7. O perdão dos nossos pecados foi de acordo com ...?

EFÉSIOS 1:7 – “Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, 
segundo as riquezas da sua graça.”
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RESPOSTAS

1. Como definimos a “graça” nesta lição?
O imerecido favor e habilidade de Deus.

2. Quando o coração está estabelecido na graça, jamais tentamos ganhar a aceitação de 
Deus através do nosso ... ?
Desempenho.

3. Leia Hebreus 10:14. As falhas de Don (autor desta lição) sempre o tornaram 
imperfeitos. De acordo com este versículo, como nos tornamos perfeitos?
Pela oblação (oferta) de Jesus, fomos aperfeiçoados eternamente.

4. Leia Romanos 5:17. Jesus nos deu o ...? da justiça para que fossemos feitos justos e 
santos diante de Deus Pai e cumprir todos os requisitos da Leis.
Dom.

5. Leia Isaías 26:3. Se continuarmos a olhar e nos concentrar nas nossas falhas, erros 
e pecados –  ao em vez de olharmos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé – 
nossos corações permanecerão tristes e impotentes para crer que podemos receber 
qualquer coisa de Deus. Em que devemos focar as nossas mentes?
Devemos focar as nossas mentes no Senhor.

6. Leia Efésios 3:17. Nossos corações devem ser inteiramente Dele. Desta forma 
estaremos ...?
Arraigados e fundados em amor.

7. Leia Romanos 4:5. A salvação é um dom a ser conquistado ou um presente gratuito 
da graça de Deus?
É um dom gratuito da Graça de Deus.

8. Leia Romanos 5:17. Justificação (ser justo diante de Deus) é um presente. Você 
precisa de trabalhar para receber um presente?
Não.
Como se recebe um presente?
Simplesmente alcançando-o e pegando-o. 

9. Leia Romanos 6:23. Neste versículo, qual é o dom gratuíto da graça de Deus?
Vida eterna (ao em vez de morte eterna).

10. Leia Tito 3:5. Quantas das suas boas obras e ações contribuem para a sua salvação?
Nenhuma.
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11. Leia Romanos 6:14. Explique em suas próprias palavras, o que quer dizer “estar debaixo 
da graça de Deus”.
Nós não estamos a receber o que os nossos pecados merecem, mas o melhor de Deus 
através de Cristo. A justiça, a aceitação, o perdão são nossos (tudo como um dom da 
misericórdia de Deus).

12. Leia Romanos 11:6 (Versão Almeida Corrigida Fiel). Se as bênçãos de Deus nos são 
dadas pela graça, então não nos são dadas pelas nossas ...?
Obras.

13. Leia Romanos 3:24. Explique, em suas próprias palavras, o que este versículo significa.
A justiça (justificação) é um dom gratuito da graça de Deus dada ao crente por causa 
do trabalho redentor de Cristo na cruz.

14. Leia Efésios 1:7. O perdão dos nossos pecados foi de acordo com ...?
As riquezas da sua graça.
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O FIM DA CONCIÊNCIA DO PECADO
Por Don Krow

 Um dia, um homem bêbado entrou em seu automóvel, pôs-se a dirigir na direção 
errada da estrada e teve uma colisão frontal com um outro carro. Neste acidente, uma jovem 
moça de dezoito anos foi morta. A família desta menina processou o homem e ganhou  
$1,5 milhão Dolares no processo.

Em vez de receberem esse dinheiro, a família se contentou por $936 Dolares. O motivo 
era que eles queriam que o homem pagasse essa quantia de uma forma específica – queriam 
que o homem que estava bêbado se lembrasse bem do que ele havia feito. Ele teria que 
escrever semanalmente, um cheque de $1 Dolar, em nome da garota que ele havia morto, e 
enviá-lo para a família. Você poderia pensar que uma liquidação de $936 Dolares fosse um 
bom negócio comparado com $1,5 milhão. À primeira, pagar um dólar por semana seria 
fácil, mas depois de algum tempo, escrever um cheque em nome da garota que ele havia 
morto começou a dominar o seu pensamento. Todas as semana ele entrava em depressão, 
pensando na garota que ele havia morto.

Depois de alguns anos, ele finalmente desistiu de fazer os pagamentos. A família o 
levou de volta ao tribunal e ordenou que ele continuasse fazendo pagamentos. Nos últimos 
seis ou sete anos, ele não faz os pagamentos, quatro ou cinco vezes. No entanto, cada vez que 
ele deixava de pagar, era levado de volta ao tribunal e era novamente obrigado a retormar 
os pagamentos.

A família disse que eles não estavam mais irados, mas queriam apenas faze-lo lembar 
do que ele havia feito.

Se você analisar bem isso, essa família estava em escravidão, assim como o homem 
que fazia os pagamentos. Todas as semanas eles recebiam um cheque que os lembrava da 
sua perda, e então de certo modo, eles também não poderiam deixar para tras a morte de 
sua filha.

Esse homem está agora processando a família pelo que ele chama de “punição cruel e 
incomum”. Ele disse: “Isso está me matando! Está destruindo minha vida! Nunca mais posso 
colocar o passado para atrás e seguir com a minha vida”.

Face a esta história, conheci muitos Cristãos que sentem que estão sob o mesmo tipo de 
julgamento. Já lhes foi dito que “Jesus pagou por tudo”, mas ainda sentem como se tivessem 
que fazer um pagamento semanal de deveres religiosos ou então Deus não os aceitaria.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Que tipo de relacionamento pode este homem ter com a família enquanto decorre esta 
situação?

2. Leia Hebreus 10:1. O que é que a Lei não poderia fazer?

HEBREUS 10:1-2 – “Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata 
das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode 
aperfeiçoar os que a eles se chegam. [2] Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, 
porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado.”

3. Leia Hebreus 10:1. O que este versículo nos diz, que nos dá a indicação de que, os 
sacrifícios do Antigo Testamento eram inadequados para nos tornarem perfeitos?

4. Leia Hebreus 10:2. Se houvesse um sacrifício que fosse realmente lidar com o pecado, o 
que faria pelos ministrantes?

5. O que foi o motorista embreagado forçado a fazer?

6. Leia Hebreus 10:14. Deus aperfeiçoa as pessoas ...?

A. Pelas suas boas obras.
B. Por irem à Igreja.
C. Por cumprirem os Dez Mandamentos.
D. Pela oferta (sacrifício) de Jesus.

HEBREUS 10:14 – “Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são 
santificados.”

7. Leia Hebreus 10:14. A oferta de Jesus (recebida pela Fé) aperfeiçoa o crente ...?

A. Até a próxima vez que ele pecar.
B. Dos seus pecados do passado.
C. Para sempre.

8. Leia Génesis 20:1-18. Quem são os dois homens mencionados nesta história?

GÉNESIS 20:1-18 – “E partiu Abraão dali para a terra do Sul e habitou entre Cades e 
Sur; e peregrinou em Gerar. [2] E, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: É minha irmã, 
enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. [3] Deus, porém, veio a Abimeleque em 
sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste; porque ela 
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está casada com marido. [4] Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela; por isso, 
disse: Senhor, matarás também uma nação justa? [5] Não me disse ele mesmo: É minha 
irmã? E ela também disse: É meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das 
minhas mãos, tenho feito isto. [6] E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade 
do teu coração fizeste isto; e também eu te tenho impedido de pecar contra mim; por isso, 
te não permiti tocá-la. [7] Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e 
rogará por ti, para que vivas; porém, se não lha restituíres, sabe que certamente morrerás, 
tu e tudo o que é teu. [8] E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou 
todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos; e temeram muito aqueles 
varões. [9] Então, chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que 
pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste 
aquilo que não deverias ter feito. [10] Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto, para 
fazeres tal coisa? [11] E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de 
Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. [12] E, na verdade, é ela 
também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe; e veio a ser minha 
mulher. [13] E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe 
disse: Seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde viermos: dize de mim: É meu 
irmão. [14] Então, tomou Abimeleque ovelhas, e vacas, e servos, e servas e os deu a Abraão; e 
restituiu-lhe Sara, sua mulher. [15] E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da 
tua face; habita onde bom for aos teus olhos. [16] E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu 
irmão mil moedas de prata; eis que elas te sejam por véu dos olhos para com todos os que 
contigo estão e até para com todos os outros; e estás advertida. [17] E orou Abraão a Deus, e 
sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos; 
[18] porque o SENHOR havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, 
por causa de Sara, mulher de Abraão.”

9. Leia Génesis 20:2 e 5. Nesta história, quem foi o homem que mentiu e enganou o outro?

GÉNESIS 20:2 – “E, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: É minha irmã, enviou 
Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara.”

GÉNESIS 20:5 – “Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu 
irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto.”

10. Leia Génesis 20:7. Tenho a certeza de que Deus não aprovou as ações de Abraão. Porém, 
Deus ficou do lado de quem, de Abraão ou de Abimeleque? 

GÉNESIS 20:7 – “Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará 
por ti, para que vivas; porém, se não lha restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e 
tudo o que é teu.”

 Porquê? Leia Génesis 15:1, 18; Tiago 2:23.
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GÉNESIS 15:1 – “Depois destas coisas veio a palavra do SENHOR a Abrão em visão, 
dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão.”

GÉNESIS 15:18 – “Naquele mesmo dia, fez o SENHOR um concerto com Abrão, dizendo: 
À tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates.”

TIAGO 2:23 – “e cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso 
imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.”

11. Leia Génesis 20:7 e 17-18. Embora Abraão estivesse errado, a quem Deus disse que 
deveria orar pelo outro?

A. Abraão teria que orar por Abimeleque.
B. Abimeleque teria de orar por Abraão.
C. Ambos teriam de orar um pelo outro.

GÉNESIS 20:7 – “Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é e rogará 
por ti, para que vivas; porém, se não lha restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e 
tudo o que é teu.”

GÉNESIS 20:17-18 – “E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, 
e as suas servas, de maneira que tiveram filhos; [18] porque o SENHOR havia fechado 
totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.”

12. Leia Romanos 8:31. Embora as vezez falhamos, quem está do nosso lado?

ROMANOS 8:31 – “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós?”

13. Leia Romanos 4:8. Embora cometemos erros, o que é que Deus disse que não faria?

ROMANOS 4:8 – “Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.”

14. Leia Hebreus 8:12-13. Na Nova Aliança, o que é que Deus prometeu que não faria?

HEBREUS 8:12-13 – “Porque serei misericordioso para com as suas iniqüidades e de 
seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. [13] Dizendo novo concerto, 
envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar.”

15. Leia Efésios 2:5 e 8-9. Como somos salvos? 
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EFÉSIOS 2:5 – “Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente 
com Cristo (pela graça sois salvos).”

EFÉSIOS 2:8-9 – “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é 
dom de Deus. [9] Não vem das obras, para que ninguém se glorie.”

16. Leia Tito 3:5. E como é que não somos salvos?

TITO 3:5 – “Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua 
misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo.” 

17. Leia Efésios 1:6. Nós louvaremos a Deus, para toda a eternidade, por nos ter salvo pela 
Sua ...? Ele nos fez ...? em si no Seu amado (Cristo Jesus)? 

EFÉSIOS 1:6 – “Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis (aceite) a 
si no Amado.”
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RESPOSTAS

1. 1. Que tipo de relacionamento pode este homem ter com a família enquanto decorre 
esta situação?
Um relacionamento sem perdão, com muita amargura e conflito. 

2. Leia Hebreus 10:1. O que é que a Lei não poderia fazer?
A Lei não poderia fazer os adoradores perfeitos (sem defeito ou falha).

3. Leia Hebreus 10:1. O que este versículo nos diz, que nos dá a indicação de que, os 
sacrifícios do Antigo Testamento eram inadequados para nos tornarem perfeitos?
Os sacrifícios eram repetidos continuamente – diariamente, semanalmente, 
mensalmente. O fato deles serem repetidos provaram que não poderiam lidar 
permanentemente com o problema do pecado.

4. Leia Hebreus 10:2. Se houvesse um sacrifício que fosse realmente lidar com o pecado, o 
que faria pelos adoradores?
Faria com que eles não fossem mais conscientes do pecado (constantemente 
derrotados pelo fracasso).

5. O que o motorista bêbado foi forçado a fazer?
A sempre pensar no seu pecado.

6. Leia Hebreus 10:14. Deus aperfeiçoa as pessoas:
D. Pela oferta (sacrifício) de Jesus.

7. Leia Hebreus 10:14. A oferta de Jesus (recebida pela Fé) aperfeiçoa o crente:
C. Para sempre.

8. Leia Génesis 20:1-18. Quem são os dois homens mencionados nesta história?
Abraão e Abimeleque.

9. Leia Génesis 20:2 e 5. Nesta história, quem foi o homem que mentiu e enganou o outro?
Abraão.

10. Leia Génesis 20:7. Tenho a certeza de que Deus não aprovou as ações de Abraão. Porém, 
Deus ficou do lado de quem, de Abraão ou de Abimeleque?
De Abraão.

 Porquê? Leia Génesis 15:1, 18; Tiago 2:23.
Porque Abraão tinha uma Aliança com Deus a era amigo de Deus.

11. Leia Génesis 20:7 e 17-18. Embora Abraão estivesse errado, a quem Deus disse que 



231

O FIM DA CONCIÊNCIA DO PECADO

deveria orar pelo outro?
A. Abraão teria que orar por Abimeleque.

12. Leia Romanos 8:31. Embora as vezez falhamos, quem está do nosso lado?
Deus.

13. Leia Romanos 4:8. Embora cometemos erros, o que é que Deus disse que não faria?
Não nos imputaria os nossos pecados; isto é, não nos culpabiliza dos nossos pecados

14. Leia Hebreus 8:12-13. Na Nova Aliança, o que é que Deus prometeu que não faria?
Deus não se lembrará dos nossos pecados e não nos culpará deles.

15. Leia Efésios 2:5 e 8-9. Como somos salvos?
Pela Sua graça.

16. Leia Tito 3:5. E como é que não somos salvos?
Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito.

 Como somos salvos?
Pela Sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem do novo nascimento (regeneração) 
e nos fez novos pelo Espírito Santo.

17. Leia Efésios 1:6. Nós louvaremos a Deus, para toda a eternidade, por nos ter salvo pela 
Sua ...? Ele nos fez  ...? em Si no Seu amados (Cristo Jesus)?
Graça/Aceites.
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EU SOU AMADO E QUERIDO
Por Don Krow

 Um dia, Michael entrou no meu escritório para me contar algumas informações 
muito confidenciais sobre um de seus colegas da escola. Enquanto eu estava dando algumas 
aulas numa de minhas sessões na Charis Bible College, parecia que Patricia estava fazendo 
anotações no seu bloco de notas. Suas anotacões continham essas declarações: “Eu sou 
amada, eu sou bonita”, etc. Patricia era também do tipo de pessoa que sempre se vestia de 
uma maneira que chamava a atenção para si mesma. A verdadeira razão pela qual Patricia 
expressou essas palavras foi pelo fato de que ela não se sentia amada ou bonita, mas sentia-
se mal amada e rejeitada.

Como humanos, todos nós temos as mesmas necessidades básicas: o desejo de ser 
amado, aceito e valorizado, assim como ter uma boa sensação de auto-estima e saber que 
estamos bem com Deus. A religião de hoje nos faz sentir mal amados, desvalorizados e 
rejeitados. Uma das maiores fortalezas que Satanás usa contra os crentes é o sentimento de 
culpa e de condenação, ao mesmo tempo nos fazendo sentir bastante espirituais quanto a 
isso.

Aqui está uma pergunta: quantos de vocês quando receberam Jeus pela primeira 
vez, foram informados que não somente Ele vos ama, mas ao aceitá-Lo, Ele se tornaria 
sua perfeita justiça? Na verdade, a justiça que Ele forneceria seria toda a justiça que você 
precisaria (1 Coríntios 1:30 diz: “Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito 
por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção;”). Esta é a boa notícia do Evangelho: 
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de 
todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça 
de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá da fé” (Romanos 1:16-17). “Mas, 
àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como 
justiça” (Romanos 4:5). Deus não nos chamou para termos fé na fé ou fé nas coisas, mas nos 
chamou a uma Fé, segurança, certeza, e confiança dependente Nele.

Deus não pode lhe amar mais do que Ele já o ama. Ele é amor (1 João 4:8). Mas você 
podereceber mais deste amor, pode sentir e experimentar mais desse amor. Quanto mais 
você cre, mais você se encontrará amando a Deus. A Escritura diz: “Nós o amamos porque 
Ele nos amou primeiro” (1 João 4:19). Pense nisso, acredite e receba!
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS 

1. Leia Romanos 8:38-39. Do que o Apostolo Paulo estava persuadido?

ROMANOS 8:38-39 – “Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os 
anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, [39] nem a 
altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de 
Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor!”

2. Quando eu estava na faculdade Bíblica, tive um professor que distribuiu algumas 
anotações que diziam: “A justificação é o ato judicial pelo qual Deus não faz justo 
mas declara justo aquele que crê”. Ao estudar as Escrituras por mim mesmo, fiquei 
convencido de que a justificação é um dom de justiça que o torna justo diante de Deus. 
Leia Romanos 5:19. Pela obediência de Jesus Cristo (por ter cumprido a Lei e ir para a 
Cruz), muitos:

A. Serão declarados justos.
B. Pensarão ser justos. 
C. Serão feitos justos.

ROMANOS 5:19 – “Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos foram 
feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos.”

3. Leia 2 Coríntios 5:21. “Àquele [Jesus] que não conheceu pecado [que nunca pecou], 
[Deus] o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos ...?” (meus comentários entre 
parenteses).

2 CORÍNTIOS 5:21 – Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, 
nele, fôssemos feitos justiça de Deus.”

4. Leia Colossenses 1:21-22. Jesus Cristo veio a terra e morreu pelos nossos pecados. Por 
este motivo, nós estamos diante da presença de Deus como pessoas que são santas, sem 
defeitos e inocentadas:

A. Aos olhos do seu cônjuge.
B. Aos olhos de seus amigos.
C. Aos olhos de Deus.

COLOSSENSES 1:21-22 – “A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos 
no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou [22] no corpo 
da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, e irrepreensíveis, e 
inculpáveis.”
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5. Leia Efésios 1:6. Nós louvaremos a Deus para toda a eternidade pela a Sua graça porque 
Ele nos fez ...?

EFÉSIOS 1:6 – “Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no 
Amado.”

6. Leia Hebreus 10:14. Através de Jesus e o Seu sacrifício na Cruz, nós fomos aperfeiçoados 
por quanto tempo?

A. Até você pecar novamente.
B. Até você ir à Igreja.
C. Para sempre.

HEBREUS 10:14 – “Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são 
santificados. [15] E também o Espírito Santo no-lo testifica, porque, depois de haver dito: 
[16] Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas 
leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta: [17] E jamais me 
lembrarei de seus pecados e de suas iniqüidades.”

7. Leia Hebreus 10:15-17. Na Nova Aliança, Deus prometeu se lembrar dos nossos pecados:

A. Todas as vezes que cometemos um.
B. Todas as vezes que não pagarmos os nossos dízimos. 
C. Jamais.

8. Leia Romanos 6:1-2. A graça de Deus é maior que todos os nossos pecados. Devemos 
continuar a pecar para que a graça de Deus seja demonstrada como sendo maior ainda?

ROMANOS 6:1-2 – “Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça 
seja mais abundante? [2] De modo nenhum! Nós que estamos mortos para o pecado, como 
viveremos ainda nele?”

9. Leia Hebreus 9:12. Que tipo de redenção (libertação da pena dos nossos pecados) Jesus 
obteve por nós?

A. Redenção Temporária.
B. Redenção Parcial.
C. Redenção Eterna.

HEBREUS 9:12 – “Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, 
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.”
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10. Leia Romanos 8:33. Nomeie alguém que possa fazer uma acusação contra os escolhidos 
de Deus. 

ROMANOS 8:33 – “Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 
quem os justifica.” 

11. Leia Romanos 8:34. Nomeie alguém que possa condenar (isto é, levar em julgamento) 
o povo de Deus. 

ROMANOS 8:34-35 – “Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou, antes, quem 
ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.  
[35] Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, 
ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?”

12. Leia Romanos 8:35. Nomeie alguém que possa separar um Cristão do amor de Deus.

13. Leia Romanos 8:31. Qual é a conclusão desta aula do Discipulado?

ROMANOS 8:31 – “Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será 
contra nós?”
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RESPOSTAS

1. Leia Romanos 8:38-39. Do que o Apostolo Paulo estava persuadido?
Ele estava persuadido de que nada pode nos separa do amor de Deus – nem a 
morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem 
o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos poderá 
separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.

2. Quando eu estava na faculdade Bíblica, tive um professor que distribuiu algumas 
anotações que diziam: “A justificação é o ato judicial pelo qual Deus não faz justo 
mas declara justo aquele que crê”. Ao estudar as Escrituras por mim mesmo, fiquei 
convencido de que a justificação é um dom de justiça que o torna justo diante de 
Deus. Leia Romanos 5:19. Pela obediência de Jesus Cristo (por ter cumprido a Lei e 
ir para a Cruz), muitos:
C. Serão feitos justos.

3. 3. Leia 2 Coríntios 5:21. “Àquele [Jesus] que não conheceu pecado [que nunca 
pecou], [Deus] o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos ...?” (meus comentários 
entre parenteses).
“Feitos justiça de Deus em Cristo”.

4. Leia Colossenses 1:21-22. Jesus Cristo veio a terra e morreu pelos nossos pecados. Por 
este motivo, nós estamos diante da presença de Deus como pessoas que são santas, 
sem defeitos e inocentadas:
C. Aos olhos de Deus.

5. Leia Efésios 1:6. Nós louvaremos a Deus para toda a eternidade pela a Sua graça 
porque Ele nos fez ...?
Aceites em Si no Amado (ou seja, em Cristo).

6. Leia Hebreus 10:14. Através de Jesus e o Seu sacrifício na Cruz, nós fomos aperfeiçoados 
por quanto tempo?
C. Para sempre.

7. Leia Hebreus 10:15-17. Na Nova Aliança, Deus prometeu se lembrar dos nossos 
pecados ...?
C. Jamais.

8. Leia Romanos 6:1-2. A graça de Deus é maior que todos os nossos pecados. Devemos 
continuar a pecar para que a graça de Deus seja demonstrada como sendo maior 
ainda?
De modo nenhum. Não!
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9. Leia Hebreus 9:12. Que tipo de redenção (libertação da pena dos nossos pecados) Jesus 
obteve por nós?
C. Redenção Eterna.

10. Leia Romanos 8:33. Nomeie alguém que possa fazer uma acusação contra os escolhidos 
de Deus.
Não existe ninguém.

11. Leia Romanos 8:34. Nomeie alguém que possa condenar (isto é, levar em julgamento) 
o povo de Deus.
Não existe ninguém.

12. Leia Romanos 8:35. Nomeie alguém que possa separar um Cristão do amor de Deus.
Não existe ninguém.

13. Leia Romanos 8:31. Qual é a conclusão desta aula do Discipulado?
Se Deus é por nós, quem será contra nós.
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O FRUTO DA SALVAÇÃO – 1ª Parte
Por Don Krow

 É possível um só ato de fé “salvar” se não for continuo? É possível que esse ato cesse 
e ainda assim receber a promessa? Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como 
justiça (Génesis 15:6). Se a fé de Abraão cessasse (parasse), teria cessado a justiça que a ele 
havia sido imputado.

Das Escrituras sabemos que, a “Fé” começa como uma só ação completa uma vez 
(do Grego tempo aorista), mas continua na vida Cristã tal como é apresentado pelo tempo 
verbal do presente no Grego. Os mandamentos que são dados no tempo verbal do presente 
são supostos ter uma aplicação contínua ou repetida. Ao usar o tempo verbal do presente, 
se fornecêssemos as seguintes palavras ou frases para o leitor da Bíblia, melhoraríamos 
significativamente a sua compreensão das passagens da Bíblia. Essas palavras são: 
repetidamente; isto é, uma e outra vez, constantemente, continuamente, habitualmente, 
como hábito ou estilo de vida ou ininterruptamente.

Considere as seguintes passagens e como no Grego o tempo verbal do presente afeta 
elas.

João 3:16 – Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê [tempo verbal presente: acredita e continua a 
acreditar] não pereça, mas tenha a vida eterna. (Meus comentários entre parênteses)

Hebreus 10:14 – Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que 
são santificados [tempo verbal presente: aquela oblação/oferta aperfeicoou para sempre 
aqueles que são separado e continuam a ser separados. A Versão King James diz “sendo 
santificados”. A Nova Versão Internacional diz “sendo feito santos”]. (Comentários entre 
parênteses e enfase minha)

1 João 3:9 – Qualquer que é nascido de Deus não comete [tempo verbal presente: 
ou seja, não continua mais a pecar como um estílo de vida, mostrando um coração sem 
arrependimento] pecado; porque a sua semente permanece [tempo verbal presente: a 
sememente de Deus permanece e continua permanecendo] nele; e não pode [tempo verbal 
presente: como um estilo de vida ou ininterruptamente] pecar, porque é nascido de Deus. 
(Meus comentários entre parênteses)

Marcos 1:15 – E dizendo: O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. 
Arrependei-vos [tempo verbal presente: ou seja, arrependa-se e continue a arrepender-se 
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sempre que houver necessidade ou surgir alguma situação] e crede [tempo verbal presente: 
creia e continue a crer] no evangelho. (Meus comentários entre parênteses)

João 5:24 – Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê 
[tempo verbal presente: e continua crendo] naquele que me enviou tem a vida eterna e 
não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. (Meus comentários entre 
parênteses)

Lucas 15:7 – Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se 
arrepende [tempo verbal presente: e continua se arrependendo], mais do que por noventa e 
nove justos que não necessitam de arrependimento. (Meus comentários entre parênteses)

Atos 17:30 – Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 
[tempo verbal presente: e continua anunciando] agora a todos os homens, em todo 
lugar, que se arrependam [tempo verbal presente: e continuem se arrependendo].  (Meus 
comentários entre parênteses)

João 6:47 – Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê [tempo verbal 
presente: e continua crendo] em mim tem a vida eterna. (Meus comentários entre 
parênteses)

Romanos 4:5 – Mas, àquele que não pratica, porém crê [tempo verbal presente: e 
continua crendo] naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. 
(Meus comentários entre parênteses)

Atos 26:20 – Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em 
Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem [tempo 
verbal presente: e continuem se emendando/arrependendo],  e se convertessem a Deus, 
fazendo [tempo verbal presente: e continuem a fazer obras ou feitos que provem o seu 
arrependimento], obras dignas de arrependimento. (Meus comentários entre parênteses)

 Conlusão: o tempo verbal do presente é usado centenas de vezes nas Escrituras. 
Não é minha intenção mostrar todas as escrituras que se relacionam com este assunto. A 
verdade sobre a Fé que Salva é que ela é contínua e é ensinada tanto pelas teorias tanto do 
Arminianismo quanto pelo Calvinismo.

O Calvinismo, que professa a segurança eterna, ensina que crentes genuínos podem 
tropeçar ou cair, mas, no entanto, perseverarão na fé Cristã (1 Coríntios 1:8). Aqueles 
que acreditam na segurança eterna acreditam também que os verdadeiros Cristãos já 
experimentaram uma morte ao pecado e não permanecerão nele (Romanos 6:1-3). Então, 
aqueles que mais tarde se afastariam completamente de Cristo, mostram que na verdade 
nunca nasceram de verdade (1 João 2:19).
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A teologia Arminiana ensina que os crentes genuínos podem se afastar da fé Cristã. Eles 
geralmente acreditam e ensinam que aqueles que se afastam e caem, perdem a sua salvação. 
O seu sistema não da espaço para os chamados Cristãos (só de nome) viverem em rebelião 
contínua ou pecado deliberado sem nenhum fruto que comprove o seu arrependimento.

O apóstolo João disse: “Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos” (1 João 1:8),  
mas ele também disse: “Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado” (1 João 3:9). 
Aqui temos um paradoxo e não uma inconsistência na Escritura. Todos os Cristãos pecam 
(1 João 1:8), mas todos os Cristãos também obedecem (1 João 2:3). O pecado e a carnalidade 
ainda estão presentes com os Cristãos, mas o pecado não pode ser seu mestre ou a sua 
marca distinta (1 João 3:9). O verdadeiro arrependimento e fé requer uma mudança de 
mente, uma mudança de coração, uma mudança de direção, mesmo que não seja a perfeição 
(Atos 26:18 e 1 João 1:8). “Fruto” continua sendo um teste da realidade e da autenticidade 
da fé. A Fé é uma firme convicção sobrenatural que rege o comportamento do verdadeiro 
crente e resulta em ações correspondentes. Isso é mostrado a partir dos exemplos de Fé em 
Hebreus, capítulo 11, que resultam em ações correspondentes. Em outras palavras, o que 
fazemos é o resultado do que acreditamos. O livro de Tiago 2:18 diz: “mostra-me a tua fé sem 
as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras”.

Quando os apóstolos falam de maneira negativa sobre as obras, eles estão se referindo 
a “obras da Lei”; isto é, qualquer coisa que alguem esteja fazendo para ganhar ou trabalhar 
para a sua salvação.

As Escrituras também falam do fruto da salvação, que são as boas obras ou obras de

Fé. Essas são as obras ou ações que procedem do arrependimento e da Fé (Atos 26:20, 
Mateus 3:7-10, 1 Tessalonicenses 1:3 e Tiago 2:14-26), elas mostram a evidência da salvação. 
A unidade que se manifesta entre o arrependimento e a fé é que ambos têm o mesmo fruto 
ou evidência: boas obras. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas 
obras (Efésios 2:8-10, contrasteando o ser salvo pelas e para). As obras são uma prova da 
realidade da fé, e a graça que eventualmente não afetar a vida e as ações de alguém, não 
podem ser consideradas como a verdadeira graça de Deus (Tito 2:11-12). Jesus ensina 
que, pelos frutos, os verdadeiros crentes serão conhecidos (Mateus 3:8, 7:16-20, 25:34-40;  
João 13:35, 14:23; Atos 26:20; Romanos 2:6-11; Tiago 2:14-18; e 1 João 3:10).
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Os mandamentos que são dados no tempo verbal presente devem ter ...?

2. Leia João 3:16. De acordo com o tempo verbal do presente, o que diz João 3:16? 

JOÃO 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”

3. Leia 1 João 3:9. “Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado”. O que isso 
significa?

1 JOÃO 3:9 – “Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua 
semente permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus.”

4. Leia Lucas 15:7. Haverá alegria no céu por um pecador que ...?

LUCAS 15:7 – “Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que 
se arrepende, mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de 
arrependimento.”

5. Leia Atos 17:30. Deus anuncia agora a todos os homens em todos os lugares a ...?

ATOS 17:30 – Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia 
agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam.”

6. Leia Atos 26:20. O que é que este versículo nos afirma?

ATOS 26:20 – “Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em 
Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se 
convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento.”

7. Leia 1 João 2:3. Qual é o resultado de ter um relacionamento pessoal com Deus, isto 
é, de conhecendo-Lo? 

1 JOÃO 2:3 – “E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos.”

8. Leia Tiago 2:18. Tiago diz: “Mostra-me a tua fé sem as tuas obras (o que é impossivel 
de fazer), e eu te mostrarei a minha fé pelas ....?”

TIAGO 2:18 – “Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua 
fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.”
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9. Leia 1 Tessalonicenses 1:3. Obras ou ações, provenientes da Fé são referidas como ...?

1 TESSALONICENSES 1:3 – “Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do 
trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de 
nosso Deus e Pai.”

10. Leia Gálatas 2:16, 21. Obras da Leis são obras que as pessoas fazem para tentarem obter 
salvação ou  ...? (versículo 21). Essas obras não podem salvar, não têm qualquer poder 
para salvar?

GÁLATAS 2:16 – “Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela 
fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela 
fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será 
justificada.”

GÁLATAS 2:21 – “Não aniquilo a graça de Deus; porque, se a justiça provém da lei, 
segue-se que Cristo morreu debalde.”

11. Leia Romanos 2:7-10. Esses versículos estão descrevendo o fruto de que dois grupos de 
pessoas?

ROMANOS 2:7-10 – “a saber: a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, 
procuram glória, e honra, e incorrupção; [8] mas indignação e ira aos que são contenciosos 
e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade; [9] tribulação e angústia sobre toda 
alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego; [10] glória, 
porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao 
grego.”
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RESPOSTAS

1. Os mandamentos que são dados no tempo verbal presente devem ter ...?
Applicação continua ou repetida.

2. Leia João 3:16. De acordo com o tempo verbal do presente, o que diz João 3:16?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê [tempo verbal presente: acredita e continua a acreditar] não pereça, 
mas tenha a vida eterna.

3. Leia 1 João 3:9. “Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado”. O que isso significa?
Qualquer que é nascido de Deus não comete [tempo verbal presente: ou seja, não continua 
mais a pecar como um estílo de vida, mostrando um coração sem arrependimento] pecado.

4. Leia Lucas 15:7. Haverá alegria no céu por um pecador que ...?
Se arrepende e continua em arrependimento.

5. Leia Atos 17:30. Deus anuncia agora a todos os homens em todos os lugares a ...?
Se arrepende e continua em arrependimento.

6. Leia Atos 26:20. O que é que este versículo nos afirma?
Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a 
terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem [tempo verbal presente: e continuem se 
emendando/arrependendo], e se convertessem a Deus, fazendo [tempo verbal presente: 
e continuem a fazer obras ou feitos que provem o seu arrependimento], obras dignas de 
arrependimento.

7. Leia 1 João 2:3. Qual é o resultado de ter um relacionamento pessoal com Deus, isto é, de 
conhecendo-Lo?
Fazer o que Ele diz, manter os Seus mandamentos.

8. Leia Tiago 2:18. Tiago diz: “Mostra-me a tua fé sem as tuas obras (o que é impossivel de fazer), 
e eu te mostrarei a minha fé pelas ...?”
Obras, ou pelo o que faço.

9. Leia 1 Tessalonicenses 1:3. Obras ou ações, provenientes da Fé são referidas como ...?
Obras da Fé.

10. Leia Gálatas 2:16, 21. Obras da Leis são obras que as pessoas fazem para tentarem obter salvação 
ou ...? (versículo 21). Essas obras não podem salvar, não têm qualquer poder para salvar?
Justificação.

11. Leia Romanos 2:7-10. Esses versículos estão descrevendo o fruto de que dois grupos de pessoas?
Crentes e não-crentes.
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O FRUTO DA SALVAÇÃO – 2ª Parte
Por Don Krow

 Observe esta escritura: “Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os 
filhos do diabo: quem não pratica a justiça não procede de Deus; e também quem não ama seu 
irmão” (1 João 3:10, Nova Versão Internacional). Ela não diz: “Desta forma nos salvamos”.  
Ela diz: “Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus” (1 João 3:10, ênfase minha).

 Jesus diz da seguinte maneira: “Portanto, pelos seus frutos os conhecereis” (Mateus 7:20, 
ênfase minha).

 Na Escritura, Deus fala da salvação de duas maneiras: (1) que a salvação é pela graça 
através da fé (Efésios 2:8-9) e (2) em relação as boas obras que toda pessoa salva realizará 
(Efésios 2:10). Porque é que temos receio de falar sobre o fruto do crente? A Bíblia não se 
acanha em falar de tal assunto. É desta forma podemos saber que estamos no reino de Deus 
e sob o domínio de Deus:

1 João 2:3-5 – E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus 
mandamentos. Aquele que diz: “Eu conheço-o” e não guarda os seus mandamentos é 
mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor 
de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado; nisto conhecemos que estamos nele. 
(Ênfase minha). 

Se você sabe que Ele é justo, você sabe que todos os que fazem o que é certo/justo são 
nascido Dele (1 João 2:29). (Faz sentido, não faz? A natureza de Deus e de Cristo é a justiça, 
e todo aquele que pratica a justiça está dando provas de compartilhar Sua natureza ou, como 
João diz, é nascido Dele).

1 João 3:5-10 – E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados; e 
nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca [No Grego, este é o tempo 
verbal presente; implica uma ação contínua ou habitual. O leitor da Bíblia pode melhorar 
significativamente a compreensão da passagem, fornecendo as palavras: continuamente, 
repetidamente, uma e outra vez, ininterruptamente, constantemente, seguidamente, 
habitualmente, como um estilo de vida.]; qualquer que peca [tempo verbal do presente] não 
o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica [tempo verbal do 
presente: repetidamente, uma e outra vez] justiça é justo, assim como ele é justo. Quem 
comete o pecado [tempo verbal do presente: habitualmente como um estilo de vida porque 
é a sua natureza] é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de 
Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus 



245

O FRUTO DA SALVAÇÃO – 2ª PARTE

não comete pecado [tempo verbal do presente: ou seja, como um estilo de vida, mostrando 
um coração sem arrependimento]; porque a sua semente permanece nele; e não pode 
pecar [tempo verbal do presente: ininterruptamente], porque é nascido de Deus. Nisto são 
manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: qualquer que não pratica [tempo verbal 
do presente] a justiça e não ama [tempo verbal do presente] a seu irmão não é de Deus.  
(Meus comentários e ênfase entre parênteses). (João diz: “Nisto são manifestos os filhos de 
Deus e os filhos do diabo.” Aqueles que não praticam a justiça e o amor, mostram que eles não 
têm a natureza do Pai. Então, será que evidências do novo nascimento não são importante?)

1 João 3:14 – Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os 
irmãos; quem não ama a seu irmão permanece na morte. (Ênfase minha)

1 João 4:6 – Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos [os Apostolos]; 
aquele que não é de Deus não nos [os Apostolos] ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da 
verdade e o espírito do erro. (Meus comentários e ênfase entre parênteses).

1 João 4:8 – Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. (Amor 
é uma marca de um crente, porque a natureza de Deus é Amor)

1 João 5:2 – Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus: quando amamos a 
Deus [tempo verbal do presente: e amamo-Lo continuamente] e guardamos [tempo verbal 
do presente: e continuamente os guardamos] os seus mandamentos. (Meus comentários 
entre parênteses)

1 João 5:18-19 – Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca [tempo 
verbal do presente: como um estilo de vida, sem mostrar sinais de arrependimento em 
seu coração]; mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo [Versão King James – 
mantem-se a si mesmo, tempo verbal do presente: e continuamente se mantem], e o maligno 
não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. (Meus 
comentários entre parênteses)

 PORQUE É QUE O APOSTOLO JOÃO PARTILHOU TUDO ISSO CONNOSCO? 
“Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no 
nome do Filho de Deus” (1 João 5:13)

 Conlusão: A justiça, a santidade, o amor, o fruto do Espírito de Deus são evidências 
do novo nascimento. Você mesmo não tem confiança de que você pertence a Ele (Deus) ao 
praticar um estilo de vida ímpio. A consciência condena, e não há confiança perante Deus.  
O apóstolo Pedro faz um apelo para que você garanta o seu chamado e eleição (2 Pedro 1:10); 
isto é, se assegure em seu coração de que você realmente pertence a Ele atraves de um estilo 
de vida que corresponde ao glorioso Evangelho. Eu não disse: “Desta forma nos salvamos”;  
Eu disse: “Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus.”
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Atos 8:13 e 18-22. Primeira de João está falando sobre o “fruto”, ou evidência, de um 
verdadeiro crente. Todas essas são questões que brotam do coração. Quando é descoberto 
que o coração de um crente não esta certo (como o de Simão), o que ele deve fazer?

ATOS 8:13 – “E creu até o próprio Simão; e, sendo batizado, ficou, de contínuo, com Filipe 
e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito.”

ATOS 8:18-22 – “E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o 
Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, [19] dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para 
que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. [20] Mas disse-lhe Pedro: 
O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança 
por dinheiro. [21] Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é 
reto diante de Deus. [22] Arrepende-te, pois, dessa tua iniqüidade e ora a Deus, para que, 
porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração.”

2. Leia 2 Pedro 1:5-11. Qual é a prova, ou evidência, de que uma pessoa está realmente 
entre aqueles que Deus chamou e escolheu?

2 PEDRO 1:5-11 – “E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à 
vossa fé a virtude, e à virtude, a ciência, [6] e à ciência, a temperança, e à temperança, a 
paciência, e à paciência, a piedade, [7] e à piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, 
a caridade. [8] Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão 
ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. [9] Pois aquele em quem 
não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação 
dos seus antigos pecados. [10] Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa 
vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. [11] Porque assim vos será 
amplamente concedida a entrada no Reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.”

3. Leia Mateus 25:34-40. Quais são as qualidades demonstradas pelo crente nesses 
versículos?

MATEUS 25:34-40 – “Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de 
meu Pai, possuí por herança o Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo; 
[35] porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; era estrangeiro, 
e hospedastes-me; [36] estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, 
e fostes ver-me. [37] Então, os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos 
com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? [38] E, quando te vimos 
estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? [39] E, quando te vimos enfermo ou na 
prisão e fomos ver-te? [40] E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando 
o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.”
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4. Leia João 13:35. Os discípulos de Jesus são conhecidos como o que?

JOÃO 13:35 – “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 
outros.”

5. Leia Mateus 7:21-23. Porque foram esses indivíduos afastados do reino de Deus?

MATEUS 7:21-23 – “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos 
céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. [22] Muitos me dirão 
naquele Dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não 
expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? [23] E, então, lhes 
direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniqüidade.”

6. Leia João 14:23. Se uma pessoa ama a Jesus, o que ela fará?

JOÃO 14:23 – “Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, 
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.”

7. Leia Atos 26:20. O que este versículo está dizendo?

ATOS 26:20 – “Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, 
e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, 
fazendo obras dignas de arrependimento.”

8. Leia Tiago 2:17. Se a sua Fé não é acompanhada de boas obras ou ações, então que tipo 
de fé é? 

TIAGO 2:17 – “Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.”
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RESPOSTAS

1. Leia Atos 8:13 e 18-22. Primeira de João está falando sobre o “fruto”, ou evidência, 
de um verdadeiro crente. Todas essas são questões que brotam do coração. Quando é 
descoberto que o coração de um crente não esta certo (como o de Simão), o que ele deve 
fazer?
Se arrepender dessa iniquidade e orar a Deus, para que seja perdoado o pensamento 
do teu coração.

2. Leia 2 Pedro 1:5-11. Qual é a prova, ou evidência, de que uma pessoa está realmente 
entre aqueles que Deus chamou e escolheu?
Eles adicionam a sua fé todas as qualidades do Espírito, as qualidades de sua nova 
natureza.

3. Leia Mateus 25:34-40. Quais são as qualidades demonstradas pelo crente nesses 
versículos?
Obras práticas que procedem da fé – como dar comida aos famintos, hospitalidade 
para os outros, vestir os indigentes, cuidar dos doentes, chegar aos presos, etc.

4. Leia João 13:35. Os discípulos de Jesus são conhecidos como o que?
O amor que eles demonstram uns pelos outros.

5. Leia Mateus 7:21-23. Porque foram esses indivíduos afastados do reino de Deus?
Eles eram praticantes da iniquidade. No Grego, o tempo verbal presente é usado, 
o que indica que a iniquidade era seu estilo de vida, sua natureza. Jesus disse que 
nunca os conhecia. Eles eram pessoas religiosas perdidas que nunca tiveram uma 
mudança de coração, uma mudança de mentalidade que os tivesse virado para Deus.

6. Leia João 14:23. Se uma pessoa ama a Jesus, o que ela fará?
Guardará a Sua palavra ou cum prirá a Sua Palavra.

7. Leia Atos 26:20. O que este versículo está dizendo?
Prove o seu arrependimento pelas suas obras.

8. Leia Tiago 2:17. Se a sua Fé não é acompanhada de boas obras ou ações, então que tipo 
de fé é?
Fé morta, fé que não salva (Tiago 2:14).
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UMA CHAMADA AO DISCIPULADO
Por Andrew Wommack

Hoje vamos falar sobre ser um discípulo e como fazer discipulo de outras pessoas. Quero 
lembrá-lo de que o Senhor não nos deu um comando para fazer convertidos, ou apenas para que 
as pessoas confessem Jesus como seu Senhor e recebam perdão dos pecados, mas sim para fazer 
discípulos. Embora os primeiros dois sejam vitais, e não estou minimizando isso, o propósito real 
tem que ser além do novo nascimento e para alcançar a maturidade. O objetivo de um Cristão, 
que é um discípulo, deve ser fazer de outras pessoas discipulos.

Jesus nos disse para irmos fazer discípulos, levar as pessoas à maturidade e se reproduzirem 
para outros discípulos. Nosso mundo de igreja hoje não faz isso. Nós colocamos, sobre o que 
chamamos de presbíteros ou ministros, a responsabilidade de levar as pessoas a nascerem de 
novo. Nós temos evangelistas que viajam ao redor, realizam grandes cruzadas e vêem milhares 
de pessoas tomarem decisões de aceitar o Senhor. Embora alguns deles realmente não nasceram 
de novo – apenas experimentaram emoções – tenho a certeza de que há pessoas que realmente 
nasceram de novo e têm um relacionamento com o Senhor. Na maioria das vezes, no entanto, não 
há ênfase em prosseguir e se tornar um discípulo, e não é dessa maneira que Deus pretendia que 
fosse.

Eu comparo isso com uma pessoa que adora bebês. Seria totalmente irresponsável ter um 
bebê, ficar animado por ele ou ela, mas apenas gostar de vê-lo nascer. Quando você tem uma 
criança, você deve assumir a responsabilidade de treinar e educar essa criança. Nós dizemos 
às pessoas: “O mais importânte é nascer de novo, confessar Jesus como seu Senhor.” Quando 
isso acontece, nós damos uma palmadinha em suas costas e dizemos: “Agora você é um Cristão. 
Acredite em Deus, estude a Bíblia, e tudo ficará bem.” Essa não é a ênfase do Senhor.

Devido a isso, produzimos pessoas, muitas das quais assumiram compromissos sinceros 
com o Senhor, mas não têm maturidade. Eles são incapazes de reproduzir sua fé porque não 
há material para ajudá-los. Em vez de serem testemunhas positivas de Jesus, elas realmente se 
tornam testemunhas negativas. Ele pretende que nós saibamos e alcancemos as pessoas de uma 
forma que se tornem discípulos de pleno conhecimento e possam reproduzir sua fé nos outros.

Se você conduzir uma pessoa ao Senhor a cada seis meses, reservar seu tempo e discipular 
essa pessoa até o ponto em que ela se torna um Cristão maduro que poderia reproduzir sua fé, no 
final de seis meses, haverá apenas dois cristãos. Então, se cada um de vocês conduzir uma pessoa 
ao Senhor, separar-se e discipular por seis meses, no final de um ano, haverá quatro cristãos. 
Isso não parece comparável a uma pessoa que poderia levar mil pessoas para o Senhor em uma 
cruzada e faz com que eles confessem a Jesus. A maioria das pessoas dizia: “Bem, este método de 
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discipulado só produz quatro convertidos no primeiro ano, enquanto o outro método produziria 
mil convertidos. Temos que ir com o outro.” O homem que poderia levar mil pessoas ao Senhor 
teria levado 35 mil pessoas para o Senhor. Isso é bom, e ninguém o criticaria; mas é apenas uma 
gota no balde em comparação com a população mundial. Basicamente, é assim que a igreja está 
funcionando.

Se enfatizamos o discipulado, a pessoa que conduz uma pessoa ao Senhor a cada seis meses 
e os dois fazem o mesmo, em pouco mais de doze anos e meio eles evangelizariam mais do que a 
população do mundo. Algumas pessoas pensam que não pode ser, mas eu desafio você a descobrir 
isso. Eu fiz a multiplicação e, em pouco mais de doze anos e meio, uma pessoa que disciplina 
outra pessoa a cada seis meses, tornando-o um membro reprodutor do corpo de Cristo, poderia 
evangelizar cinco bilhões e meio de pessoas versus doze mil e quinhentas pessoas com o outro 
método.

Se pudéssemos levá-lo a onde você não só experimentou vitória e maturidade, mas teve 
o desejo de sair e reproduzir-se em outras pessoas, se você se tornou o treinador em vez do 
estagiário, então aqui estão algumas das coisas que poderiam acontecer, se apenas uma pessoa 
se apoderou desse conceito, seguiu o Senhor até um local de maturidade e começou a discipular 
outra pessoa. Se você só fez isso com uma pessoa por ano, no final de um ano, haveria você e 
a pessoa que você discipulou, ou seja dois. No final de dois anos, haveria quatro. Mas, se você 
pudesse continuar a seguir isso, no final de dez anos, haveria 1.024 pessoas que haviam sido 
discipuladas e que estavam reproduzindo membros do corpo de Cristo. Se você continuasse, com 
apenas uma pessoa recebendo originalmente isso, no final de vinte anos, haveria mais de um 
milhão de pessoas. Fantástico. Este é o método de multiplicação que o Senhor estabeleceu – indo 
e fazendo discípulos, não indo e fazendo convertidos. É de longe a melhor maneira de expandir o 
Reino para alcançar as pessoas, mas nossa mentalidade está em busca da soluções rápidas.

Quantas pessoas vão para grandes cruzadas, assumem compromissos, proclamam serem 
Cristãos, e ainda têm raiva, amargura e ciúme, e se tornam testemunhas negativas? Se queremos 
contar estatísticas, quantas pessoas foram afastadas do verdadeiro evangelho porque viram 
alguém que proclamava o Cristianismo e pensava, “Eu sou tão bom quanto os hipócritas lá na 
igreja. Não preciso disso.”

O ponto prncipal é que o discipulado é o método que Deus estabeleceu para evangelizar o 
mundo. Você precisa permanecer na Palaavra que que a verdade o faça livre (João 8:31-32). Isso 
é o que Deu quer para cada indivíduo para que eles possam experimentar Sua plenitude, mas 
também é o método de evangelismo que ele estabeleceu. Alguém que tenha decidido que essa não 
era a maneira de fazê-lo substituiu por outro método que não tem funcionado.

Oro para que Deus fale mais sobre isso em seu coração, mostrando-lhe o valor do 
discipulado. Eu encorajo você a prosseguir e se tornar um discípulo e um discipulador de outras 
pessoas.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Pode surpreendê-lo saber que Jesus nunca chamou ninguém a se tornar um “Cristão”, 
ao em vez disso, o chamado dEle era que as pessoas se tornassem “Discípulos”. Olhe 
pelos Evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João), e numa folha à parte, encontre e 
faça uma lista das escrituras (quantas forem possíveis) que mostrem que o chamado 
de Jesus foi para o discipulado. 

2. No livro de Atos, as pessoas não foram convidadas a serem “Cristãs”, na verdade a sua 
chamada era para se tornarem “Discípulos”. Olhe através do livro de Atos, e numa 
folha à parte, encontre e faça uma lista das escrituras (quantas forem possíveis) que 
mostrem que o chamado de Jesus foi para o discipulado. 

3. Nas Escrituras, a palavra “Discípulo(s)” é usada num total de 273 vezes. Em toda a 
Bíblia, a palavra “Cristão(s)” é usada um total de três vezes. Numa folha à parte, faça 
uma lista das três vezes que a palavra “Cristão(s)” é usada nas Escrituras.

4. Leia Mateus 10:25. De acordo com este versículo, o que é um discípulo?

MATEUS 10:25 – “Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu 
senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos?”

5. Leia Lucas 14:26. Ser discípulo de Jesus significa o sacrifício incondicional da vida de 
alguém para a plenitude de uma outra vida. Verdadeiro ou Falso?

LUCAS 14:26 – “Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, 
e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu 
discípulo.”

6. Leia Lucas 14:33. Em pelo menos alguns casos, ser discípulo de Jesus significava o 
abandono literal de tudo, para a causa de Jesus. Verdadeiro ou Falso?

LUCAS 14:33 – “Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não 
pode ser meu discípulo.”

7. Leia Mateus 19:29. Todos os que abandonaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, 
filhos ou terras, por amor a Jesus, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. 
Verdadeiro ou Falso?

MATEUS 19:29 – “E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, 
ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes 
tanto e herdará a vida eterna.”
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8. Leia Atos 14:22. Discípulos devem permanecer na Fé. Verdadeiro ou Falso?

ATOS 14:22 – “Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, 
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no Reino de Deus.”

9. Leia Hebreus 10:14. A verdadeira oposição que alguns têm pelas Escrituras que enfatizam 
o discipulado é que ser um “Cristão” não requer nenhum esforço (é pela graça), mas 
ser um “Discípulo” requer sacrifício e compromissos verdadeiros. A verdade é que a 
redenção de Cristo não precisou de qualquer esforço da nossa parte; a redenção de 
Cristo é perfeita e não requer nenhum esforço de nós, mas o chamado de Cristo sempre 
foi para a nossa vida inteira e absoluta. Verdadeiro ou Falso?

HEBREUS 10:14 – “Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são 
santificados.”

10. Leia Atos 11:26. O chamado de Cristo não foi para dois tipos de crentes – para que uns 
fossem Cristãos carnais e para que outros fossem Discípulos. Na realidade, os Cristãos 
e os Discípulos deveriam ser os mesmos? Verdadeiro ou Falso?

ATOS 11:26 – “E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita 
gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos.”

11. Leia Mateus 28:19. O mandamento de Jesus aos crentes foi para que fossem e fizessem ...?

A. Discípulos.
B. Convertidos de todas as nações.

MATEUS 28:19-20 – “Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; [20] ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. 
Amém!”

12. Leia Mateus 28:20. Crentes devem ensinar a outros a obedecerem a tudo o que Jesus 
comandar. Verdadeiro ou Falso? 

13. Leia João 1:12. Jesus ofereceu seus benefícios (perdão, justificação, etc.), mas não sem 
levar a Sua pessoa. Verdadeiro ou Falso? 

JOÃO 1:12 – “Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus: aos que crêem no seu nome.”
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RESPOSTAS

1. Pode surpreendê-lo saber que Jesus nunca chamou ninguém a se tornar um “Cristão”, ao 
em vez disso, o chamado dEle era que as pessoas se tornassem “Discípulos”. Olhe pelos 
Evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João), e numa folha à parte, encontre e faça uma 
lista das escrituras (quantas forem possíveis) que mostrem que o chamado de Jesus foi 
para o discipulado.

2. No livro de Atos, as pessoas não foram convidadas a serem “Cristãs”, na verdade a sua 
chamada era para se tornarem “Discípulos”. Olhe através do livro de Atos, e numa folha 
à parte, encontre e faça uma lista das escrituras (quantas forem possíveis) que mostrem 
que o chamado de Jesus foi para o discipulado. 

3. Nas Escrituras, a palavra “Discípulo(s)” é usada num total de 273 vezes. Em toda a 
Bíblia, a palavra “Cristão(s)” é usada um total de três vezes. Numa folha à parte, faça 
uma lista das três vezes que a palavra “Cristão(s)” é usada nas Escrituras.
Atos 11:26, 26:28; e 1 Pedro 4:16.

4. Leia Mateus 10:25. De acordo com este versículo, o que é um discípulo?
Um discípulo é aquele que se torna como o seu professor ou mestre.

5. Leia Lucas 14:26. Ser discípulo de Jesus significa o sacrifício incondicional da vida de 
alguém para a plenitude de uma outra vida. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

6. Leia Lucas 14:33. Em pelo menos alguns casos, ser discípulo de Jesus significava o 
abandono literal de tudo, para a causa de Jesus. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

7. Leia Mateus 19:29. Todos os que abandonaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, 
filhos ou terras, por amor a Jesus, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. 
Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

8. Leia Atos 14:22. Discípulos devem permanecer na Fé. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

9. Leia Hebreus 10:14. A verdadeira oposição que alguns têm pelas Escrituras que enfatizam 
o discipulado é que ser um “Cristão” não requer nenhum esforço (é pela graça), mas 
ser um “Discípulo” requer sacrifício e compromissos verdadeiros. A verdade é que a 
redenção de Cristo não precisou de qualquer esforço da nossa parte; a redenção de 
Cristo é perfeita e não requer nenhum esforço de nós, mas o chamado de Cristo sempre 
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foi para a nossa vida inteira e absoluta. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

10. Leia Atos 11:26. O chamado de Cristo não foi para dois tipos de crentes – para que uns 
fossem Cristãos carnais e para que outros fossem Discípulos. Na realidade, os Cristãos 
e os Discípulos deveriam ser os mesmos? Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

11. Leia Mateus 28:19. O mandamento de Jesus aos crentes foi para que fossem e fizessem:
A. Discípulos.

12. Leia Mateus 28:20. Crentes devem ensinar a outros a obedecerem a tudo o que Jesus 
comandar. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.

13. Leia João 1:12. Jesus ofereceu seus benefícios (perdão, justificação, etc.), mas não sem 
levar a Sua pessoa. Verdadeiro ou Falso?
Verdadeiro.
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COMO USAR SEU TESTEMUNHO
Por Don Krow

Hoje eu quero falar com você sobre o uso de seu testemunho pessoal. Atos 5:42 diz: 
“E todos os dias no templo e de casa em casa, continuaram a ensinar e a pregar Jesus como 
o Cristo” (Nova Versão Padrão Americana). Repare que os discípulos da igreja primitiva 
se encontraram no templo todos os dias, e de casa em casa, eles continuaram a ensinar e 
a pregar Jesus como o Cristo. Muitas pessoas sentem que uma abordagem de casa em casa 
ou de porta a porta não é natural ou que é desconfortável. Quero compartilhar algumas 
coisas que aprendemos em realmente sair das quatro paredes, e ter portas abertas para o 
discipulado, vendo pessoas convertidas e se voltando para Jesus Cristo.

Não é tão difícil como lhe foi dito, e uma das coisas que notei nas Escrituras é que o 
apóstolo Paulo usou seu testemunho pessoal três vezes ao falar com uma pessoa não convertida. 
Em Atos 9, 22 e 26, ele partilhou o seu testemunho, sua experiência e o que aconteceu com 
ele enquanto falava com incrédulos. Uma das melhores abordagens que descobrimos para 
levar a mensagem de Jesus Cristo para outras pessoas é o que chamamos de “caminhada de 
oração”. Nós vamos a uma porta, batemos e lhes dizemos: “Estamos apenas na área orando 
por pessoas. Nós acreditamos que Deus ouve e responde a oração, e gostariamos de perguntar 
se você está tendo problemas em sua família – problemas de saúde ou outros – e gostariamos 
de orar por você”. Às vezes eles dizem “Bem, sim, eu tenho um problema”, e então querem 
que oremos; outras vezes, eles se sentem um pouco desconfortáveis ou envergonhados e 
dizem: “Não, não temos pedidos de oração neste momento.” Então começamos a contar-lhes 
o nosso testemunho pessoal.

Eu digo: “Eu percebo que você tem filhos. Eu tenho três meus. A 14 de Dezembro de 
1981, minhas meninas gêmeas nasceram. A segunda gêmea nasceu morta.” Eles respondem: 
“Oh, sinto muito por ouvir isso”. Então eu digo: “Não se sinta triste. Deixe-me dizer o que 
aconteceu”. Eu começo a contar a história. A segunda gêmea, ao nascer, estava na posição 
errada, ou seja, ela nasceu com os pés primeiro. O oxigênio lhe foi interrompido por algum 
tempo durante o processo de nascimento. Ela nasceu morta.

A parteira pegou nela, deu umas palmadas (batendo o mais forte que ela podia), 
succionou os seu pulmões, no caso de se ter enchido de fluido, fez tudo o que pôde e, 
finalmente, desistiu. Eu estava como qualquer outro pai. Acabava de perder minha filha – o 
que iria fazer? Neste ponto, eu digo às pessoas à porta: “Gostaria de lhes perguntar, você já leu 
um pouco da Bíblia?”. Eles dizem “Bem, eu li um pouco”, ou às vezes “Não, não realmente.” 
Eu explico: “O motivo pela qual estou perguntando isso é porque a Bíblia diz em Atos 10:38 
que Jesus foi fazer o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com 
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Ele. Eu apenas lhe dizer o que aconteceu. Você pode pensar ou achar o que quiser, mas meu 
bebê estava morto, e eu estava pensando que em alguns dias, nós a enterraríamos. Pensei 
comigo mesmo, ‘eu só quero segurá-la’. Quando fui buscá-la, havia uma presença maligna 
sobre ela, o que a Bíblia chama de espírito demoníaco. Esse espírito me atacou fisicamente 
e me paralisou momentaneamente. Imediatamente quando isso aconteceu, eu disse:  
‘Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno a você, espírito imundo, que saia desse bebê, e eu 
ordeno a vida para essa criança em nome de Jesus’. Aquela pequena criança que nunca tinha 
respirado, ofegou, respirou fundo e depois deixou de respirar. Eu disse novamente: ‘Em nome 
de Jesus Cristo, você espírito imundo, eu ordeno que você saia deste criança agora, e que vida 
entra nela!’ Desta vez ela ofegou várias vezes, respirou e continuou a respirar.”

Eu chamo a pessoa a qual estou falando pelo nome e digo: “Você sabe, após um período 
de cerca de três minutos, uma pessoa sem oxigênio no cérebro tem danos cerebrais. Minha 
filha é perfeitamente normal em todos os sentidos. Nós a chamamos de Vita, que em latin 
significa ‘vida’, porque queríamos contar a história do que Deus fez por ela. Ele trouxe a vida 
de volta para ela. Desde então, estudei muito a Bíblia, e é isso que descobri: assim como o 
espírito impuro sobre o minha filha, existe um reino das trevas, um domínio de Satanás e seu 
governo, e existe um reino do Filho querido de Deus.

“Quando Jesus veio à terra, Ele começou a chamar as pessoas do reino das trevas para 
o Seu próprio reino através do arrependimento e da fé nEle, recebendo o perdão dos pecados 
e se voltando para segui-Lo. Não sei em que você acredita, mas estou apenas falando sobre o 
que aconteceu na minha família e na minha vida. Quero dizer-lhe o verdadeiro motivo pelo 
qual estamos à sua porta. Jesus nos disse para fazermos discípulos. Eu percebo que muitas 
pessoas estão ocupadas e não podem ir à igreja ou não querem. Se você tem uma pergunta, 
não pode levantar a mão e dizer: ‘Pastor (ou padre), o que significa o que você acabou de 
dizer?’ Então, é por isso que estamos chegando à sua porta. Em dez minutos, temos um ensino 
concentrado da Palavra de Deus. Então, vamos às Escrituras e fazemos algumas perguntas 
para garantir que todos entendemos. É realmente um diálogo aonde todos participam. Nós 
não estamos pregando as pessoas ou dizendo o que a Bíblia diz, mas tentando ajudá-las a 
descobrir o que diz, fazendo algumas perguntas.

“Isso lhe interessaria? Podemos agendar um tempo a sua conveniência, vir aqui em 
sua casa e apenas falarmos com você e lhe darmos a lição. Se você não conseguir tirar 
algo da primeira lição, se não lhe ajudar, encorajar e edificar, você nunca mais verá nossos 
rostos. Nós não estamos aqui para incomodá-los, para que você se junte a uma igreja ou 
organização, ou algo assim. Estamos apenas aqui para lhe dizer o que Jesus Cristo fez por 
você pessoalmente e ajudá-lo a entender a Palavra de Deus por si mesmo. Há muitas coisas 
na Bíblia que não conhecemos nem entendemos completamente, mas estamos aqui para lhe 
oferecer um breve estudo. Você estaria interessado nisso?” Muitas pessoas disseram “Sim, 
eu estaria interessado”, então estabelecemos um tempo para entrar em suas casas e começar 
essas lições de discipulado. Nós não estamos lá para fazer o que eu chamo de “evangelismo 
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de microondas”, torçer-lhes o braço e pedir-lhes que digam uma pequena oração quando eles 
nem compreendem o que estão fazendo. Nós seguimos as lições do discipulado e ajudamos 
a compreender Cristo e sua crucificação.

Eu contei para um pastor sobre nossas lições de discipulado, e ele disse: “Don, o que 
acontece após a primeira lição?” Depois da primeira lição, uma pessoa entende o que eles 
precisam fazer para responder a Jesus Cristo e receber a misericórdia e perdoão que Ele 
oferece. Não somos vendedores de alta pressão. Essa não é a nossa abordagem, mas através 
da primeira lição, eles chegarão a uma compreensão do que eles precisam fazer apartir de seu 
coração. Ele então perguntou: “Então, o que acontece depois da lição 15?”. Eu disse: “Após a 
lição 15, se uma pessoa ficou conosco, eles já se terão arrependido de seus pecados e terão 
sido batizados pela água e batizados com o Espírito Santo. Estamos vendo esse tipo de coisa 
acontecer, não após a lição 15, mas mesmo depois da lição 6.”

Em Mateus 28, Jesus disse para ir as nações e fazer discípulos e, no processo, batizá-
los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em meio ao discipulado, trazemos à 
compreensão do incrédulo, Jesus Cristo e Ele crucificado. Ao trazer essa compreensão semana 
após semana, construímos um relacionamento com eles, uma amizade. Eles nos amam e 
confiam em nós. Nós estamos trazendo a Palavra de Deus para eles, e não chegando a pregar 
para eles. Estamos lendo as Escrituras, levando-os a lê-las e fazendo perguntas de maneira 
que possam ver as respostas da Palavra de Deus por si mesmos. Semana após semana, vemos 
as pessoas chegarem a um lugar onde eles estão dispostos a confessar abertamente Cristo 
porque eles sabem o que significa aceitá-Lo, segui-Lo e a se comprometer com Ele. É muito 
diferente de muitas das abordagens do evangelismo hoje.

A nossa maneira de chegar ao perdido é, antes de mais nada, pelo testemunho pessoal, 
e cada um de nós tem um testemunho pessoal. Muitas vezes nós escrevemos nossos próprios 
folhetos. Eu escrevi um chamado “A morte da minha filha”, que eu deixo nas portas muitas 
vezes. Outras pessoas em nossa equipe de Evangelismo e Discipulado escreveram folhetos, 
como “O Escravo Liberto”, de Joe Rose, que estava vinculado com álcool e drogas e “A morte 
do demônio narcótico”, de Rocky Forry, que estava vinculado por drogas desde os quinze 
anos e Jesus o libertou. Contamos esses testemunhos às portas das pessoas.

Algumas pessoas dizem: “Mas eu não tenho um testemunho dinâmico. Eu não vi meu 
bebê ressuscitado dos mortos depois de oito minutos.” Eu percebo que muitas pessoas não 
têm esse tipo de testemunhos. Você pode ter um testemunho como o de Andrew Wommack, 
que teve o poder de Deus sustentando sua vida, que, durante sua infância, o mantinha 
fora do pecado, imundície e impiedade da maioria das pessoas. Cada um de nós tem um 
testemunho, e se você não acha que o seu é suficientemente dinâmico, use o meu. Quando 
começamos as nossas equipes de Evangelismo e Discipulado e começamos a chegar às 
pessoas, Joe Rose usou meu testemunho. Depois de um tempo, ele partilho-o melhor que eu, 
então eu simplesmente dizia: “Ei, Joe, vá na frente e diga o que aconteceu comigo.”
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Se o apóstolo Paulo usou seu testemunho pessoal três vezes no Novo Testamento 
ao alcançar os perdidos, você também pode fazê-lo. Hoje temos computadores com todos 
os tipos de programas: Word Perfect, Microsoft Word, e mais. É muito fácil configurar 
um trecho do seu próprio testemunho pessoal. É muito mais eficaz dizer: “Isso não é algo 
que eu comprei em uma livraria da Bíblia. Foi o que aconteceu comigo com o qual estou 
compartilhando com você.”

Eu gostaria que você senta-se e comece a escrever seu testemunho pessoal – o que lhe 
aconteceu – como você veio a Jesus Cristo. Em seguida, dê seu testemunho a alguém como 
se o tivesse a apresentar à porta de alguém.

Se você precisar de mais informações sobre este assunto, vá para o meu site: 
 www.krowtracts.com e veja as informações sobre “Dicas sobre como compartilhar sua 
fé”. Escreva seu testemunho pessoal, pratique partilha-lo e estude as “Dicas sobre como 
compartilhar sua fé”. É muito importante que você estude essas dicas – não apenas lê-las – 
mediante sua ida para evangelizar as nações, uma pessoa de cada vez. Deus te abençoê.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. Leia Marco 16:15. Para quem deve o Evangelho ser proclamado?

MARCOS 16:15– “E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” 

2. Leia Mateus 28:19-20. Quem deve ser discipulado?

MATEUS 28:19-20 – “Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; [20] ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. 
Amém!”

3. Leia Atos 8:5, 26; 16:13-15, 23; e 20:20-21. Aonde foi o que o evangelismo tomou lugar?

ATOS 8:5 – “E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.”

ATOS 8:26 – “E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda 
do Sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.”

ATOS 16:13-15 – “No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde 
julgávamos haver um lugar para oração; e, assentando-nos, falamos às mulheres que 
ali se ajuntaram. [14] E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da 
cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que 
estivesse atenta ao que Paulo dizia. [15] Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, 
dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E 
nos constrangeu a isso.”

ATOS 16:23 – “E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando 
ao carcereiro que os guardasse com segurança,”

ATOS 20:20-21 – “como nada, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente 
e pelas casas, [21] testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé 
em nosso Senhor Jesus Cristo.”

4. Leia Marcos 4:11-12. Antes de acontecer a verdadeira conversão, a pessoa deve ...?

A. Ver.
B. Perceber.
C. Ouvir.
D. Entender.
E. Todos mencionados em cima.
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MARCOS 4:11-12 – “E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do Reino de 
Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, [12] para que, 
vendo, vejam e não percebam; e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não 
convertam, e lhes sejam perdoados os pecados.”

5. Leia Atos 28:23-24. Quando Paulo expôs e testemunhou sobre o Evangelho, por 
quanto tempo ele fez isso para convencer as pessoas das alegações de Jesus?

ATOS 28:23-24 – “E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele 
à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o Reino de Deus e procurava 
persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela 
manhã até à tarde. [24] E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam.”

6. Leia Atos 16:14. Quando alguém verdadeiramente se converte para Jesus, o que deve 
estar aberto? 

ATOS 16:14 – “E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade 
de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que 
estivesse atenta ao que Paulo dizia.”

7. Leia Atos 2:37. O que acontece quando o coração de uma pessoa está aberto e eles se 
sentem convictos?

ATOS 2:37 – “Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a 
Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos?” 

8. Leia Atos 16:31 e 2:38. E o que deve a pessoa fazer?

ATOS 16:31 – “E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua 
casa.”

ATOS 2:38 – “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em 
nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.”

9. Leia Atos 2:42 e João 8:31-32. E depois, o que deve a pessoa fazer?

ATOS 2:42 – “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir 
do pão, e nas orações.”

JOÃO 8:31-32 – “Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes 
na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos [32] e conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará.”
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10. Leia Romanos 10:14-15. Na ordem inversa (dessas escrituras), como a pessoa se converte 
para Cristo?

ROMANOS 10:14-15 – “Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como 
crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? [15] E 
como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que 
anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas!”
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RESPOSTAS

1. Leia Marco 16:15. Para quem deve o Evangelho ser proclamado?
Toda a criatura, todos.

2. Leia Mateus 28:19-20. Quem deve ser discipulado?
As pessoas de todas as nações.

3. Leia Atos 8:5, 26; 16:13-15, 23; e 20:20-21. Aonde foi o que o evangelismo tomou lugar?
Nas cidades, deserto, a beira de rios, cadeias, em público, e de casa em casa.

4. Leia Marcos 4:11-12. Antes de acontecer a verdadeira conversão, a pessoa deve ...?
E. Todos mencionados em cima.

5. Leia Atos 28:23-24. Quando Paulo expôs e testemunhou sobre o Evangelho, por quanto 
tempo ele fez isso para convencer as pessoas das alegações de Jesus?
Desde manhã até a noite, provavelmente por volta das 6am às 8pm horas.

6. Leia Atos 16:14. Quando alguém verdadeiramente se converte para Jesus, o que deve 
estar aberto?
O coração, a parte mais central ser humano.

7. Leia Atos 2:37. O que acontece quando o coração de uma pessoa está aberto e eles se 
sentem convictos?
Eles responderão corretamente, e perguntarão “Que faremos?”

8. Leia Atos 16:31 e 2:38. E o que deve a pessoa fazer?
Se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, e ser batizado.

9. Leia Atos 2:42 e João 8:31-32. E depois, o que deve a pessoa fazer?
Perseverar na doutrina (ensinamentos) dos apóstolos. Continuar aprendendo e 
pondo em pratica as Palavras de Jesus.

10. Leia Romanos 10:14-15. Na ordem inversa (dessas escrituras), como a pessoa se converte 
para Cristo?
Alguém é enviado. Alguém é pregado ou proclamado. Por ouvirem a mensagem de 
Cristo, eles podem acreditar. Por acreditarem, eles invocam o nome do Senhor para 
a salvação.
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USANDO OS DONS DE TODOS PARA DISCIPULAR
Por Don Krow

Os dons de todos podem ser usados para discípular. Nós temos trabalhado, com grande 
sucesso, neste programa de Discipulado por muitos anos, vendo a vida das pessoas sendo 
transformadas ao nascerem de novo, serem batizadas no Espírito Santo e batizadas nas águas. 
Um dia eu estava conversando com um amigo e eu disse: “Estamos a falhar em algumas 
coisas – de alguma maneira eles estão escapando.” Ele me disse: “Eu pensava que estava tudo 
funcionando muito bem. O que você quer dizer com isso?”

O que eu vou compartilhar com você é como levar uma igreja de dentro das quatro 
paredes – onde as pessoas apenas se sentam, ouvem o pastor e vão para casa – a ser uma igreja 
externa que vai alem das quatro paredes do seu edifício. As estatísticas reais indicam que:  
95 por cento de todos os Cristãos nunca levaram alguem ao Senhor e 90 por cento 
do evangelismo é dirigido aos Cristãos. A Igreja é a área mais evangelizada do mundo – 
evangelizamos a escolinha dominical e o santuário – a forma como evangelizamos a Igreja, 
faz você pensar que a Igreja precisa ser convertida.

Só depois do terceiro século, sob o reino de Constantine, é que os edifícios da igreja 
passaram a existir. Desde então, no que diz respeito a alcançar os perdidos, a igreja se fechou 
dentro das quatro paredes e se escondeu atrás dos muros dos seus edifícios. Nós queremos ir 
além desses muros para transformar uma igreja interna em uma igreja externa. Estatisticamente, 
existem apenas 0,5 por cento (menos de um por cento) de programas que ultrapassam as 
quatro paredes dos nossos edifícios. Isso implica dizer que não existe signicativamente 
uma denominação nos Estados Unidos hoje que tem um plano para realmente alcançar os 
perdidos. Alcançar e discipular as pessoas que estão fora dos nossos edifícios da igreja é uma 
parte do Cristianismo que precisa ser redescoberta.

Através da Reforma, Martin Luther trouxe à atençaõ da Igreja, a revelação da justificação 
pela Fé. Na década de 1800s, o evangelismo ocorreu em massa através de John Wesley. Mas 
parece que o discipulado e evangelismo individual não foram redescobertos desde o tempo 
dos Apóstolos. Você pode dizer: “Eu não sei como.” Através deste programa, definitivamente 
mostraremos como – é muito fácil. Vamos mostrar-lhe o quão fácil é lidar com pessoas e 
como conhecer novas pessoas e partilhar o seu testemunho à porta de suas casa. É nisso que 
eu agora quero focar. Esta é a boa notícia.

Você gostaria de fazer exatamente o que você quer fazer, e não o que outra pessoa quer 
que você faça (que você realmente não quer fazer), mas exatamente o que você quer fazer? É 
disso que estamos falando. Quando eu mostro as pessoas como o Discipulado & Evangelismo 
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funciona, dizendo a eles, “Olhe, isso é o que estamos fazendo: tocando na vidas das pessoas. 
Elas estão sendo salvas, nascidas de novo, cheias do Espírito Santo e batizadas nas águas”, as 
pessoas respondem: “Isso é ótimo!” Mas se eu dissesse: “Então, quantos de vocês querem ir 
comigo”, de duzentas pessoas, talvez houvesse três que quizessem ir, porque o resto está com 
medo ou não sabe como fazê-lo. Ou ainda, se eu dissesse: “Ok, esqueça isso. Não se preocupe 
com isso; você não precisa ter medo. Nós vamos obter os estudos Bíblico e organizar as aulas 
de discipulado para você.” Quantos quereriam ensinar? Haveria mais de dez – dez ou doze 
– que diriam: “Sim, eu quero ensinar”. Mas não teriamos mais que isso.

O que queremos fazer é mostrar-lhe como cada dom do corpo de Cristo pode ser 
usado para alcançar os perdidos, para amá-los e discipulá-los. Vão ser necessários todos 
os dons, e esses dons  são apenas encontrados no corpo de Cristo, na igreja local. Alguns 
de vocês dizem: “Eu gosto de orar pelo batismo do Espírito Santo, pela cura e coisas do 
género.” Então, há momentos no nosso discipulado que podemos trazê-lo apenas para 
esse propósito. Outros dirão: “Eu não estou confortável com isso”, mas será que você pode 
cozinhar uma torta? Você pode enviar um cartão postal? Você pode fazer uma ligação 
telefônica? Você pode pintar uma cerca? Você pode ser babá para uma mãe solteira a quem 
estamos ministrando ou cuidar de sua criança por uma hora enquanto ela sai para dar 
uma volta? Você pode fazer as coisas práticas? E que tal a intercessão? Alguns de vocês são 
chamados a interceder, a orar. Nós lhe falaremos das pessoas a quem temos ministrado, lhe 
daremos os seus nomes, e você pode estar orando e intercedendo – sozinho ou em grupo 
– por eles e interceder para as equipes de Discipulado & Evangelismo que ministram todas 
as semanas.

Há espaço para que todos possam alcançar a vida dos outros, há espaço para discipular. 
Temos um programa onde cada dom pode ser usado. Estamos desenvolvendo equipes de 
professores e auxiliares de professores que saem para ministrar na capacidade de discipulos. 
Em seguida, duas pessoas do ministério de ajuda acompanham or professores para ministrar 
na parte prática, como dando comida, fazendo uma torta ou ligando para saber como eles 
têm estado. Nós também temos pessoas que estão intercedendo por nós e pelas pessoas a 
quem ministramos.

Sabe o que temos visto? Temos visto Deus mudando a vida das pessoas porque elas 
estão sendo pastoreadas e cuidadas, porque o Seu amor tem sido demonstrado a elas. E você 
sabe quem tem feito a obra do ministério? A obra tem sido feita por aqueles que a deveriam 
fazer – as pessoas. Efésios 4:11 diz que o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o 
professor são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para que possam fazer a obra do 
ministério. A igreja está fazendo a obra do ministério e não somente o homem no pulpito 
chamado “pastor”. O verdadeiro sucesso ocorre quando o pastor ensina e equipa a igreja 
para as obras de serviço e elas saiem para fazer essas mesmas obras.

Deixe-me exemplificar. Se declarássemos guerra contra outra nação e o nosso 
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presidente dissesse: “Perdemos muitos homens na guerra, então eu decidi acabar com o 
exército e enviar para lá apenas os generais para lutar”. O resto do mundo iria se rir de nós, 
mas é mesmo isso que está acontecendo. O diabo está se rindo de nós porque enviamos os 
generais, os cinco ministério do pulpito (o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o 
professor), para fazer tudo, dizendo, “Deixem-nos fazê-lo – estamos pagando/dizimando 
para isso.” Nós temos falhado no desenvolvimento do exército. Deus quer desenvolver esse 
exército, e cada um de nossos dons pode ser usado no Discipulado & Evangelismo.

Queremos ajudar a criar um exército, equipado com poderosas ferramentas para o 
discipulado – não apenas para a nossa cidade – mas para alcançar o mundo inteiro. Isso 
pode ser feito através das ferramentas que desenvolvemos, das lições de discipulado e de 
todas as estratégias que Deus nos deu. Deus o abençoe enquanto todos juntos usemos 
nossos dons para ministrar aos perdidos, ao novo crente e para manter o mandamento de 
Jesus de ir e fazer discípulos das nações.
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PERGUNTAS DE DISCIPULADO COM ESCRITURAS

1. A seguir está uma breve descrição do modo como juntamos equipes para 
evangelizar,bdiscípular e alcançar os perdidos. A sua igreja pode se inscrever para 
qualquer uma dessas equipes. Se der continuidade com o acompanhamento, usando 
todos os vossos dons para ministrar, você pode trazer rapidamente uma pessoa para 
o Reino e até a maturidade. A seguir está um questionário que você deve passar aos 
membros da sua igreja. Depois, organize equipes para fazer o acompanhamento.

QUESTIONÁRIO

Estou interessado em fazer isso: (Marque um ou mais).

_____Contactar novas pessoas de porta em porta.

_____Intercessão: Orar pelos perdido e pelas equipes de Discipulado & Evangelismo.

_____Prover comida ou outros items as famílias necessitadas.

_____Contactar as pessoas por telefone ou fazendo visitas.

_____Evangelismo Bondozo: Cozinhar alimentos para os outros, enviar um cartão,
ajudar de qualquer maneira que você possa.

_____Ajudar mães solteiras com crianças

_____Prover transportação para a Igreja, etc.

_____Outro: Eu quero ajudar ___________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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2. A seguir verá um exemplo de um formulário de acompanhamento do discipulado, que 
deve ser usado depois de ensinar uma aula de discipulado. Este formulário mostrará ao 
pastor ou aqueles em autoridade quantas lições foram ensinadas e os resultados em cada 
estudo.

DISCIPULADO – ACOMPANHAMENTO E RESULTADOS

Data da visita/lição: __________________________________________________
__________________________________________________________________

Pessoa(s) que ensinaram a lição: _______________________________________
__________________________________________________________________

Nome(s) das pessoas que foram visitadas/ensinadas: _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Local da apresentação: ________________________________________________

Tema da Lição: _____________________________________________________
__________________________________________________________________

Como correu o estudo? _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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3. Leia Tiago 1:22 Se formos somente ouvintes da Palavra de Deus e nunca a pormos em 
prática, o que acabamos de fazer?

TIAGO 1:22 – “E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos 
com falsos discursos.”

4. Leia Mateus 7:24-27. Para ser um homem sábio, não só devemos ouvir as Palavras de 
Jesus, mas devemos fazer o quê? 

MATEUS 7:24-27 – “Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. [25] E desceu 
a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, 
porque estava edificada sobre a rocha. [26] E aquele que ouve estas minhas palavras e as 
não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.  

[27] E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e 
caiu, e foi grande a sua queda.”

5. Leia Efésios 4:11-12. Quem deve fazer a obra do ministério?

EFÉSIOS 4:11-12 – “E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros 
para evangelistas, e outros para pastores e doutores, [12] querendo o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo.”

6. Leia Atos 8:1 e 4. Quem foi por toda a parte pregando a Palavra?

ATOS 8:1 – “E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande 
perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém; e todos foram dispersos pelas terras 
da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos.”

ATOS 8:4 – “Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.”

7. Leia Atos 8:1 e 4. Quem não foi por toda a parte pregando a Palavra?

8. Leia Atos 11:19-22. No começo da igreja do Novo Testamento, os crentes faziam a obra 
do ministério, e eram acompanhados pela liderança e instrução apostólica. Nas nossas 
igrejas de hoje, é a liderança que inicia a obra e os crentes acompanham. Como Atos 
11:19-22 confirma esta afirmação?

ATOS 11:19-22 – E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de 
Estêvão caminharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a 
palavra senão somente aos judeus. [20] E havia entre eles alguns varões de Chipre e de 
Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. 
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[21] E a mão do Senhor era com eles; e grande número creu e se converteu ao Senhor.  
[22] E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém; e enviaram 
Barnabé até Antioquia.”

9. Leia 1 Coríntios 12:14-18. Cada membro do corpo de Cristo é essencial. Não devemos 
nos comparar entre nós. Ao em vez disso, o compromisso total com Cristo não está em 
fazer tudo mas está em fazer o que Deus te equipou para fazer. O que você fará com as 
informações que você recebeu nesta lição?

1 CORÍNTIOS 12:14-18 – “Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 
[15] Se o pé disser: Porque não sou mão, não sou do corpo; não será por isso do corpo?  
16] E, se a orelha disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; não será por isso do corpo? 
[17] Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o 
olfato? [18] Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.”
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RESPOSTAS

1. Questionário 
Refira-se à lição.

2. Discipulado – Acompanhamento e Resultados
Refira-se à lição.

3. Leia Tiago 1:22 Se formos somente ouvintes da Palavra de Deus e nunca a pormos em 
prática, o que acabamos de fazer?
Enganamo-nos.

4. Leia Mateus 7:24-27. Para ser um homem sábio, não só devemos ouvir as Palavras de 
Jesus, mas devemos fazer o quê?
Devemos praticá-la.

5. Leia Efésios 4:11-12. Quem deve fazer a obra do ministério?
Os santos, e não somente uma classe de pessoas referidas como o clero.

6. Leia Atos 8:1 e 4. Quem foi por toda a parte pregando a Palavra?
Os crentes que estavam dispersos pelas terras.

7. Leia Atos 8:1 e 4. Quem não foi por toda a parte pregando a Palavra?
Os Apóstolos. Vemos com isso que as primeiras igrejas do Novo Testamento eram 
responsáveis pelo discipulado e o evangelismo.

8. Leia Atos 11:19-22. No início da igreja do Novo Testamento, os crentes faziam a obra 
do ministério, e eram acompanhados pela liderança e instrução apostólica. Nas nossas 
igrejas de hoje, é a liderança que inicia a obra e os crentes acompanham. Como Atos 
11:19-22 confirma esta afirmação?
A igreja viu a conversção dos novos crentes e enviaram Barnabé para ajudá-los 
(versículo 22).

9. Leia 1 Coríntios 12:14-18. Cada membro do corpo de Cristo é essencial. Não devemos 
nos comparar entre nós. Ao em vez disso, o compromisso total com Cristo não está em 
fazer tudo mas está em fazer o que Deus lhte equipou para fazer. O que você fará com as 
informações que você recebeu nesta lição?
Felizmente, irei pô-la em prática, indo e usando os meus dons para ajudar aos outros.
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