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Quem é Jesus Cristo? 
 
O Professor Simon Greenleaf foi um dos mais eminentes juristas de todos os tempos. Suas "Leis da evidência" por 
muitos anos foram aceites por todos os estados dos Estados Unidos como a metodologia padrão para avaliação dos 
casos. Ele estava ensinando a lei em uma universidade nos Estados Unidos, quando um de seus alunos o Professor 
Greenleaf perguntou se ele iria aplicar suas leis de "evidência" para avaliar uma figura histórica. Quando Greenleaf 
aceitou o projeto ele perguntou o estudante, que foi objecto de análise. O aluno respondeu que a pessoa a ser 
analisada seria Jesus Cristo. Professor Greenleaf concordou em realizar o exame de Jesus Cristo e, como resultado, 
quando ele terminou a revisão, Simon Greenleaf, pessoalmente, aceitou o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. 
 
Professor Greenleaf, em seguida, enviou uma carta aberta para todos os juristas juristas nos Estados Unidos, em parte, 
dizendo: "Eu, pessoalmente, ter investigado um chamado Jesus Cristo. Eu tenho encontrado a evidência a respeito dele 
para ser historicamente precisas. Eu também descobri que Jesus Cristo é mais do que um ser humano, ele é um deus 
ou nada e tendo examinado a evidência não é possível concluir que não é Deus. Tendo concluído que ele é Deus eu 
aceitei-o como meu Salvador pessoal. Peço a todos os membros da profissão legal para usar as "Leis da evidência" 
para investigar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e se você achar que ele está errado expô-lo como um faker mas se 
não considerá-lo como seu Salvador e Senhor" 
 

Como Posso Ser Salvo? 
 
A salvação está disponível para todos os membros da raça humana. 

A salvação é a empresa mais importante em todo o universo de Deus. A salvação dos pecadores é nunca sobre a base 
de Deus apenas passando por cima ou fechar os olhos para o pecado. Deus salva pecadores em um totalmente justo, 
coerente com a santidade divina de seu caráter. Isso é chamado de graça. Ele depende de Deus para o homem não 
pode trabalhar para a salvação nem pode ele merece. Temos de perceber que a criação deste vasto universo não 
medido foi muito menos  do que uma empresa a trabalhar fora do plano de Deus para salvar os pecadores. 
 
No entanto, a aceitação da salvação de Deus, o pecador é a  coisa mais simples em tudo da vida. Não é preciso ser 
rico, nem sábio, nem educado. Idade não é obstáculo, nem a cor da pele. A recepção dos enormes benefícios de a 
redenção de Deus é baseado no mais simples dos termos, de modo que não há ninguém, em todo este vasto universo 
que precisa ser afastado. 
 
Como posso me tornar um Cristão? 

Não há senão um passo simples, dividida em três partes. Primeiro de tudo eu tenho que reconhecer que sou pecador 
(Romanos 3:23; 6:23; Ezequiel 18:4; João 5:24). 
 
Em segundo lugar, sabendo que se eu quiser um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso que é perfeita, e 
reconhecendo que não sou perfeito, eu preciso olhar para o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador (1 Coríntios 
15:3; 1 Pedro 2:24 lsaiah; 53:6; João 3:16). 
 
Em terceiro lugar, por meio do exercício da livre vontade pessoalmente receber o Senhor Jesus Cristo como meu 
Salvador, crendo que Ele morreu para mim pessoalmente e que Ele é o que ele afirma ser de forma individual, pessoal 
e vivo caminho (João 1:12; 3:36; Atos 16:31; 4:12). 
 
Os resultados da Salvação 

Os resultados são incrivelmente maravilhosa: 
Meus pecados são tirados (João 1:29), 
Eu possuo a vida eterna agora (1 João 5:11,12). 
Eu me tornei uma nova criatura em Cristo (2 Coríntios 5:17), 
O Espírito Santo leva até sua residência em minha vida (1 Coríntios 6:19), 
E eu jamais perecerá (João 10:28-30). 
 
Esta é verdadeiramente a vida é maior transação. Este é o objetivo de todos os povos; este é o último da nossa 
existência. Nós convidamos e exortar a qualquer leitor que não se tornou um cristão pela confiança no Senhor Jesus 
Cristo para seguir estas instruções simples e nascer de novo na família de Deus eternamente (Mateus 11:28; João 1:12; 
Atos 4:12; 16:31). 
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Para mais informações entre em contato com o Dr. Peter Moisés no PO Box 163 Armadale WA 6992 Tel 618 9399 1978 
ou e-mail pjmoses@bigpond.com.au 
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Nós encorajamos você a copiar e distribuir livremente estes materiais para o seu Pastor e os amigos. Você só precisa 
de permissão por escrito de EBCWA se você pretende usar os materiais em publicações para revenda. Incentivamos a 
ampla distribuição livremente! 
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Secção H - HAMARTIOLOGY 
 
 

Lição 39 - A NATUREZA DO PECADO 
 
 

Nº Estudo  Textos Tópico A PARTIR 

39 A natureza do pecado 
 

Romanos 3:23 O pecado 
A Barreira  

 
 
Introdução 

 
Romanos 3:23 nos lembra que nós somos como crentes ainda pecadores e da nossa necessidade. Temos um Salvador 
como crentes e precisamos estar em contato com o Salvador. Esta passagem diz que "todos pecaram e destituídos 
estão da glória ou essência de Deus. Cada pessoa é um pecador, tanto por ação e natureza. 
 
1. 1 João 1 diz que você vai encontrar pessoas que pensam que não têm pecado. Se você tem uma pessoa em sua 
congregação, você tem um problema para eles estão chamando Deus de mentiroso. 
 
2. Todos nós pecamos e, portanto, há uma exigência universal de um Salvador. O pecado deve conduzir 
automaticamente para o assunto da salvação. Quando você está pregando sobre o tema do pecado você também deve 
esta com pregar sobre salvação, ou santificação, ou, de preferência, ambos 
 
3. Temos um bom ponto de partida para a definição de pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado 
é tudo em nosso caráter que não está à altura do seu caráter. 
 
Equívocos DO PECADO 

 
1.  O pecado é uma falsa concepção da realidade, baseada no fato de que existe uma falsa noção do que é 
verdadeiramente bom e mau no mundo. Neste caso, considerou-se que não há absolutos, não há certo ou errado. O 
teólogo liberal irá dizer que uma pessoa não é pecado, que ele só tem "problemas", ou normas diferentes para nós. Eles 
racionalizar afastado como seu ambiente, seus pais e o gosto. 
 
2.  É um problema inerente a ser o oposto do que Deus é e está relacionado com a realidade da natureza do 
mundo. Isto é chamado o dualismo, com tudo no mundo espiritual, sendo puro e maravilhoso enquanto tudo no físico é 
mau e pecaminoso. O corpo é má e o espírito é pura na sua natureza. Isto não é verdade bíblica; o pecado vai além da 
divisão entre física e espiritual. Esta visão é falsa religião oriental muito atrás com o yin e o yang, no yoga, religiões de 
origem indiana, bem como o monaquismo ocidental.  
 
Na Idade Média, os monges batia-se e morrer de fome-se em apresentação; por dominar seu corpo eles acreditavam 
domada e controlada a alma. No entanto, a Bíblia diz que o pecado é em sua alma como em seu corpo. Não se pode 
combater o pecado apenas fisicamente; você deve fazê-lo espiritualmente bem. O vegetarianismo também, para outros 
a razão médica, é outro sinal de tentar combater o pecado e o mal no corpo e, como todas as obras da carne que é 
errado. 
 
3.  O pecado é apenas o egoísmo. Este é também um dos  que os liberais têm apreendido como uma explicação 
do pecado. O pecado é egoísta, mas não é a definição que a Bíblia dá; é uma visão inadequada.  
 
Devemos sempre começar e terminar com a Palavra de Deus, vão sempre por aquilo que o Senhor falou através dos 
profetas.  
 
Pesquisa Bíblica 

 
Como pesquisar um assunto de forma sistemática, de modo que você possa ensiná-lo.  
 
Em primeiro lugar, obter uma definição e torná-lo Uma Visão Bíblica. Use isso como uma definição inicial em um 

pedaço de papel e, em seguida, trazer em outros, Enciclopédias e dicionários, a fim de que ela possa ser ampliado e 
modificado se necessário. 
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Em segundo lugar, olhe para o falso sobre o assunto para que você saiba o que o inimigo está dizendo sobre o 

assunto, para que você não cair involuntariamente, no  acampamento de inimigos. Muito do falso ensino que começa 
nas igrejas disfarces é falsos conceitos usando a mesma terminologia como os crentes estão usando. Então o inimigo 
pode se infiltrar e usar essa terminologia e, por isso, os fiéis que se não tivermos cuidado, são desviados, pois as 
palavras soam familiares 
 
A cada culto. Eles falam sobre coisas que são quase correto, mas existe um grande abismo entre o que eles estão 
realmente dizendo, a verdade. 
 
Em terceiro lugar, tendo dado definição, refutar o inimigo. Não use suas frases de outra forma as pessoas se 

confundem. 
 
Em quarto lugar, uma palavra completa do estudo. Você pensa de todas as palavras que podem ser relevantes para o 

assunto. Isso pode levar a muitos versículos que são importantes no seu estudo. No caso de pecado - Outras palavras 
como, a transgressão, o mal, a culpa, em conjunto com o pecado, e importante. Depois de ter sua lista, faça estudos de 
palavra-los bem, usando dicionários Bíblia de Estudo de palavras e textos. Procure a sua concordância, e ler cada 
versículo que tem essas palavras em ti e ver o que o texto diz. Leia também todas as entradas que são relevantes em 
livros de estudo de palavras. 
 
Amarrar tudo junto de forma sistemática sob a forma de pontos claros que emergem dos textos bíblicos. Você tem então 
os principais pontos indicando o que a Bíblia diz sobre essas coisas. Uma vez que você fêz que você tem uma doutrina 
semelhante ao que é encontrado na Bíblia Tópico Livro. Você não pode se dar ao luxo de cortar cantos aqui, para o 
povo do Senhor precisa compreensão sistemática do que a Bíblia ensina sobre tópicos, ou sua vida não seja solicitado. 
A clareza do ensino através da palavra leva a precisão da aplicação da Palavra. 
 
Estudo da Palavra 
 

O conceito bíblico de pecado vem de um estudo da palavra de palavras envolvendo o pecado. 
 
Velho Testamento  

 
1. Chata - usado 522 vezes, o conceito de perder a marca. Por errar o alvo, por implicação, bater outra marca, mas 
errado. Ele é usado para o mal moral, a idolatria e cerimonial de pecados. Êxodo 20:20, Juízes 20:16, Provérbios 8:36 
 
2. Raa - usado 444 vezes, esta palavra tem o conceito de quebrar ou estragar e muitas vezes é traduzida como "maus". 
Isso pode indicar algo prejudicial, bem como algo moralmente errado. - Gênesis 3:5, 11:27 Juízes 
 
3. Pasha - tem o conceito geral de rebelar-se contra alguém que você deve obedecer, embora seja freqüentemente 
traduzida transgressão. - 1 Reis 12:19, 2 Reis 3:5, Isaías 1:2  

 
4. Awon - inclui tanto as idéias de iniqüidade e culpa. Ele é usado em conexão com o servo sofredor de Isaías 53 e 
desafiador o pecado em Números 15:3031.- 
 
5. Shagag - isto significa vaguear fora como uma ovelha ou um bêbado. Isso significa um erro para que a cometer o erro 
foi responsável. Levítico 4:2, Números 15:22 
 
6. Asham - este é encontrado principalmente em Levítico, culpa perante Deus para que Deus mantém você 
responsável. Ele designa a culpa e sacrifícios pelo pecado, e, portanto, pode incluir ambos os pecados intencional e não 
intencional. Levítico 4:13, 5:23.- 
 
7. Rasha - raramente usada antes do exílio, é usado freqüentemente nos Salmos e Ezequiel. Isso significa ímpios 
Salmo 9:16, Ezequiel 18:23 
 
8. Taah - significa vaguear longe e o pecado é deliberado que a enormidade do que não pode ser realizado no 
momento. Números 15:22, Isaías 53:6 Salmo 119:21 
 
Conclui-se do exposto que 
 
[A] O Pecado assume várias formas e por diferentes palavras usadas o crente judeu poderia compreender as 
variedades de pecado envolvido, mas ver é a natureza essencial de vaguear longe da revelação do Senhor, e 
desobediência ou rebeldia contra os comandos claros. Ele estava escolhendo, por negligenciar a verdade, ou mentira 
de Satanás para seguir mundanismo em vez de santidade; sendo parte do mundo, em vez de separar a Deus. 
 
[B] O pecado é o que é contrário à norma e, portanto, a derradeira desobediência a Deus. 
 
[C] Enquanto a desobediência envolve tanto as ideias positivas e negativas, a ênfase é no positivo da Comissão errado 
e não meramente negativo sobre a omissão dos bons. 
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Novo Testamento 

 
[A] Kaikos  - é um advérbio significando ruim é por vezes utilizado para a doença física Marcos 1:32. No entanto, o 
adjetivo indica maldade moral. O pecado é abominável, não apenas para nós, mas para Deus. Mateus 21:41, Atos 9:13, 
Romanos 12:17, 1 Timóteo 6:10                  
 
[B] Poneros - este é o termo para o mal e quase sempre indica mal moral - Mateus 7:11, Romanos 12:9, Hebreus 3:12. 
Ele também é usado para Satanás 1 João 2:1314 e demônios que são chamados espíritos maus, Lucas 11:26 Atos 
19:12- 
 
[C] Asebes - significa ímpia e aparece principalmente em 2 Pedro e Judas. Os não salvos são designados como ímpios. 
Romanos 4:5. Em outros lugares, que significa o pecado 1 Timóteo 1:9 
 
[D] Enochos - meio culpado e geralmente indica que uma pessoa é digno de morte. O pecado tem uma morte anexado 
a ele. Mateus 5:2122, Tiago 2:10- 
 
[E] Hamartia - é a palavra mais freqüentemente utilizados para o pecado que ocorre 227 vezes em várias formas. O 
conceito aqui é "errar o alvo" e no Novo Testamento é usado em conjunto com o conceito de perdão e de salvação. 
Mateus 1:21, João 1:29             
 
[F] Adikia - reflete a injustiça e é utilizado para as pessoas não salvas Romanos 1:18, de dinheiro Lucas 16:9, partes do 
corpo humano, Romanos 6:13 e das ações 2 Tessalonicenses 2:10 
 
[G] Anomos - é freqüentemente traduzido a iniquidade e meio sem lei. Mateus 13:41, 1 Timóteo 1:9. Eschatologically 
refere-se ao Anticristo, que é o "lawless (anti-Lei de Deus)". 2 Tessalonicenses 2:8 
 
[H] Parabates - significa transgressão, que dizem respeito às violações da lei. Romanos 2:23, Gálatas 3:19 
 
 Agnoein [i] - refere-se à adoração ignorante, esta ignorância faz um culpado, é culpado, como você poderia ter 
conhecido, você já tinha tomado as exigências de um Deus santo a sério, e assim você está na necessidade de 
expiação. Atos 17:23, Hebreus 9:7 
 
[J] Pianao - se desviem para um sentido culposa 1 Pedro 2:25 
 
 [I] Enganados por outros, - Mateus 24:56- 
 
 [Ii] enganados por si - 1 João 1:8 
 
 [Iii] enganados por Satanás Apocalipse 12:9 
 
[K] Paraptoma - isto tem a idéia de queda e geralmente é deliberada. Romanos 5:1520, Gálatas 6:1- 
 
[L] Hypocrisis - para seguir algo que é falso, para falar por trás de uma máscara. O engano mais tola é tentar e filho de 
Deus que você é santo quando você não está. 
 
Conclusões DO NOVO TESTAMENTO  

 
[A] sempre há um claro padrão contra o qual o pecado é cometido. 
 
[B] em última análise, todo o pecado é uma rebelião contra Deus e a transgressão de seus padrões. 
 
[C] o mal podem assumir uma variedade de formas. 
 
[D] a responsabilidade do homem é definitiva e claramente compreendidas. 
 
É muito importante para revisar e aperfeiçoar a definição. 
 
Pecado é errar o alvo, a maldade, a rebelião, a iniquidade, desgarradas, malícia, vagando, a impiedade, a criminalidade, 
a iniquidade, a transgressão, a ignorância e a queda. Em seu sentido mais amplo é qualquer desvio das normas de 
Deus para que ele chama toda a humanidade depois da queda. 
 
Se você certifique-se de que a definição de pecado é a direita e, em seguida, ninguém vai sair da igreja acreditando não 
têm pecado. Toda pregação objetivo é dirigida, e o objetivo de ensinar sobre o pecado, é que todos os que ouvem 
poderá enfrentar seus pecados e lidar com eles diante de Deus, e viver vidas santas no poder do Espírito Santo. 
 
Três categorias de pecados 
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Existem três categorias de pecado; pessoal, a OSN e pecado imputado. Temos uma natureza de pecado que herdamos 
de Adão. Nós nascemos com uma propensão para o pecado, e todos nós que expresso em pecados específicos a partir 
de uma idade muito jovem.  
 
Deus também tem imputado o pecado de Adão a cada pessoa. Esta pode parecer ser injusto, pois significa que entra no 
mundo como os bebês com duas greves contra nós, e em um lugar sem esperança, que nós, então, compostos por 
pecados específicos. Nós rapidamente ter três greves contra nós. A razão pela qual Deus nos coloca este lugar é que 
ele também pode imputar o sacrifício perfeito de Cristo para o pecado do mundo para todos, para que todos tenham a 
graça desde potencial para ser salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. A imputação do pecado fecha a porta a todos, de 
modo que ninguém pode salvar-se, de modo que a Cruz pode abrir até a salvação plena e finalmente para todos.  
 
Todo mundo começa o mesmo na vida, como um pecador precisa de um Salvador. Estamos no mundo, com três greves 
contra nós, com o pecado de Adão imputada a nós, estamos em uma posição totalmente desamparado, sem 
esperança. A Bíblia sempre fala sobre o efeito devastador do pecado sobre a pessoa e o desespero do homem resolver 
o seu problema. 
 
O pecado é o status quo no homem, é os tijolos na barreira que nos separou de Deus e é impacto é abrangente. Você 
não pode fugir desta realidade , o ascetismo, o vegetarianismo, ou qualquer outro "ismo". Martinho Lutero, como um 
sacerdote católico não salvos antes da reforma, estava tentando lidar com isso por obra humana significa ser salvo, mas 
achava que ainda era um fardo para ele. A única maneira de removê-lo foi através do sangue de Cristo. 
 
Primeira estratégia de Satanás para enganar a humanidade é dar o perdido uma falsa definição de pecado, de modo 
que ninguém vê a necessidade de um Salvador. Este é principal impulso de Satanás hoje, como no passado, tentando 
provar para as pessoas que são bons em si mesmos e não precisam de Cristo. 
 
Contudo, temos de ensinar a verdade, colocar homens sob condenação, pinte a verdadeira realidade das trevas do 
pecado e, em seguida, dar o evangelho, que é o remédio. Devemos dar as informações bíblicas sobre a qual deve ser 
tomada uma decisão. Consciência do pecado é importante também para o crente que está indo sobre na vida cristã. 
 
Aqueles que vivem mais perto do Senhor será mais consciente do pecado. Como você amadurece, você será 
condenado de pecado em áreas que você não reconhecer antes. Não há crescimento espiritual sem sensibilidade ao 
pecado, e resposta diariamente para a obra do Espírito Santo de convicção.  
 
Não deixe o sol ir para baixo em uma convicção de pecado em sua vida. O único remédio a decadência espiritual 
através de pecado não confessado na vida é sistemática e regular da Bíblia, confissão de todo o pecado que o Espírito 
Santo convence. Como você amadurece você gastar mais e mais tempo em comunhão com o Senhor, que é viver na 
esfera do fruto do Espírito; o que as escrituras, chamada "a beleza da santidade". 
 

Doutrinas 
 

O PECADO 

 
1. Pecado significa cair curto (como uma flecha aquém do alvo) da glória de Deus. (Romanos 3:23) 
 
2. Portanto, qualquer coisa que não atende o padrão de Deus de justiça e santidade é pecado. 
 
3. Está claro para ver, então, que a humanidade, em sua própria força, não pode alcançar a justiça de Deus. (Romanos 
3:9-10) 
 
4. O pecado de Adão 
A) o pecado entrou no mundo com Adão. (Gênesis 3:1-5; Romanos 5:12) 
B) a penalidade do pecado é a morte (Romanos 6:23) 
I) a morte espiritual - a separação de Deus (Gênesis 3:8) 
Ii) a morte física - separação da alma do corpo (Gênesis 3:19, 5:5) 
Iii) a morte eterna - separação de Deus no lago de fogo, Apocalipse 20:13-14) 
C) o homem, Adão, como cabeça sobre a mulher, foi a responsável pelo pecado (Romanos 5:12) 
D) a penalidade do pecado é imputada a todas as pessoas, e, aparentemente, transmitida através do macho em 
nascimento. 
E) Porque Jesus nasceu de uma virgem, ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. 
F) como um homem sem pecado, Ele foi, portanto, qualificado para oferecer-se em sacrifício para pagar a penalidade 
do pecado (morte - física e espiritual). 
G) Porque Cristo pagou a penalidade para o pecado para nós, quem confia nele não são mais condenados (Rom 5:19, 
8:1) 
 
5. Toda a criação está corrompido como resultado do pecado (Gênesis 3:16-19, Romanos 8:20-22) 
 
6. Três tipos de pecado:- 
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A) o pecado de Adão é imputado a toda a humanidade 
B) Como resultado, todos nós herdamos uma natureza pecaminosa 
C) Como resultado, portanto, cometer pecados pessoais 
 
7. O pecado manifesta-se em três categorias: 
A) Pecados de ação/ação 
I) Exemplos: assassinato, adultério, roubo 
B) Pecados da língua falada/ 
I) Exemplos: mentira, calúnia, fofoca, blasfêmia 
Ii) dos sete pecados "piores", três são pecados da língua. (Provérbios 6:16-19) 
Iii) pode resultar em o pecado para a morte. (Salmo 12:3) 
Iv) Deus protege e abençoa o crente que é vítima pelos pecados da língua. (Mateus 5:11-12) 
V) desordeiros estão sempre caracterizada por pecados da língua. (Salmo 52:2) 
C) Os pecados da mente 
I) Exemplos: orgulho, cobiça, inveja, amargura, ódio, vingança. 
 
8. A recuperação do pecado 
A) Quando um crente pecados sua comunhão com Deus é interrompida. O Espírito Santo é entristecido, e não podem 
mais controlar sua vida. 
B) confessar os pecados conhecidos. (1 João 1:9, Salmo 66:18) Deus perdoa estes pecados e confissão de pecados, 
purifica o desconhecido na vida do crente, assim como os pecados conhecidos. 
C) Examinar sua motivação - trata-se de total entrega a Deus. (Romanos 12:1-2, 2 Coríntios 13:5) 
D) Passar do pecado que você confessou. Não fique amarrado com culpa - este é outro pecado. (Filipenses 3:13-14, 
Salmo 103:10-12). 
E) Retomar a sua caminhada espiritual ativa. Evite áreas onde você pode ser tentado. (Hebreus 12:12-13)  
F) ser reconciliados com os outros uma vez que você tenha sido reconciliados com Deus. (Tiago 5:16) 
G) o perdão humano dizem que devemos perdoar aos outros como também Deus nos perdoou (Efésios 4:32). 
 
9. Jesus lavou os pés dos discípulos João 13:10 
A) o corpo está limpo - nós eternamente perdoados de uma vez por todas na cruz. (Hebreus 10:1-12). 
B) necessidade de lavar regularmente os pés - devemos confessar os nossos pecados ao Pai para restaurar a 
comunhão (1 João 1:9) 
 
10. Satanás constantemente nos acusa de nossos pecados diante de Deus (Apocalipse 12:10). No entanto, o Senhor 
Jesus Cristo é o nosso advogado/Advogado no céu (1 João 2:1). Ele implora para nós dizendo que a penalidade para o 
pecado foi pago integralmente. 
 
11. Nomes para o pecado incluem:- 
A) a incredulidade - negação da verdade. (João 16:9, Hebreus 3:12) 
B) Ilegalidade - rejeição das regras de vida. (1 Timóteo 1:9) 
C) iniquidade - atos maus. (Atos 8:22, 23) 
D) Trespasse - invasão sobre a autoridade de Deus. (Efésios 2:1) 
E) desobediência - recusa a obedecer. (Hebreus 2:2) 
F) a transgressão - violação da lei. (Lucas 15:29, Gálatas 3:19) 
 
12. O pecado para a morte é a morte física do crente, devido ao pecado não confessado habitual ou rebelião contra 
Deus. (1 João 5:16, 17, 1 Coríntios 11:31, 32) Exemplos 
A) o pervertido de Corinto - (1 Coríntios 5) 
B) Os coríntios que habitualmente chegou à mesa do Senhor de uma forma indigna. (1 Coríntios 11:27-32) 
C) Moisés (Deuteronômio 32:48-52) 
D) Acã (Josué 7:16-26) 
E) Ananias e Safira (Atos 5:1 -11) 
 
13. Só há um pecado que não pode ser perdoado - o pecado imperdoável - rejeição de Jesus Cristo. 
A) é baseada na rejeição do ministério do Espírito Santo para revelar o Senhor Jesus Cristo como Deus e 
Salvador. Gênesis 6:3, João 16:7-11, Hebreus 10:29. 
B) Sinônimos para o pecado imperdoável pecado voluntário são: Hebreus 10:26-31, a blasfêmia contra o Espírito Santo 
Mateus 12:31, resistindo ao Espírito Santo Atos 7:51, insultar o Espírito Santo Hebreus 10:29 
 
14. O primeiro pecado foi o de Satanás - orgulho (Isaías 14:12-14) 
 
15. Deus não é o autor do pecado, nem o autor da tentação. É incompatível com a natureza de Deus para ele criar o 
pecado por causa de seu caráter divino. (Tiago 1:13). 
 
16. A tentação vem de todo o mundo, a carne (natureza de pecado no homem), ou Satanás. Ele se diverte ao pecado, o 
homem, em seguida, escolhe para o pecado - o pecado é, portanto, resultado da sua própria vontade. (Tiago 1:14) 
 
Pecado: a barreira entre o homem e Deus 
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Introdução 
 
1. O caráter de Deus: 
A) Deus é soberano absoluto, a retidão, a justiça, o amor, a vida eterna, todo-poderoso, sabendo todos em todos os 
lugares, imutável e verdade. 
B) Deus é um em essência, mas três na personalidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estas três 
personalidades têm a mesma essência. 
C) Deus, o Pai, é o planejador da salvação do homem; Deus, o Filho é o executor do plano de salvação, e Deus, o 
Espírito Santo é o revelador do presente plano. 
 
2. O plano divino de Deus: 
A) Uma conferência foi realizada na eternidade passada entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Divina) que lhe foi 
possível para o homem para ter comunhão com Deus. 
B) a presciência de Deus reconhecido uma barreira que existe no tempo e que todas as pessoas estariam por trás desta 
barreira. (Romanos 3:23) 
C) o pecado é uma falha para medir até a perfeita justiça de Deus. Uma falha de possuir "a perfeita justiça". O homem 
não pode eliminar essa barreira. A justiça de Deus e a justiça devem ser satisfeitos antes o Seu amor pode vir ao 
homem. 
D) Deus, o Pai, é o autor de um plano pelo qual ele decidiu tratar a raça humana sobre a base da Graça (todo o pai faz 
por nós). A graça é receber um presente. É imerecida e imerecida, e ao contrário de todos os conceitos humanos. 
E) o Deus Filho removida a barreira por Sua morte na cruz. O recebemos como nosso Salvador pessoal, e a justiça 
perfeita é creditada a nós. (2 Coríntios 5:21) 
 
Uma explicação da barreira e sua remoção 
 
1. Problema do pecado: 
A) o pecado existe em três categorias: pecado imputado, (todos pecaram quando Adão pecou) pecado (inerente a 
natureza pecaminosa) pecado pessoal (pecados cometidos). 
B) o homem é um pecador porque Adão pecou e passadas para o pecado da natureza para a raça humana. A 
penalidade do pecado é a morte espiritual (Romanos 5:12, 6:23) Cada membro da raça humana é um pecador tanto 
quanto Deus está em causa. (Romanos 3:23) 
C) em João 8:31-32 Jesus Cristo dirigiu os judeus que creram nele, e lhes disse para ir na verdade e usar o que ele 
forneceu. A verdade nos liberta da lei mosaica para servir ao Senhor e operar na graça. 
D) Os incrédulos, os religiosos judeus (v 33) disse que eles eram a semente de Abraão e não em cativeiro. Eles foram, 
na verdade, sob o jugo do Império Romano, os líderes religiosos, e a Lei Mosaica. Ele disse-lhes sobre a escravidão do 
pecado. 
E) são todos nascidos na escravidão do pecado, para nenhum membro da raça humana pode libertar-se, ou outros 
membros da raça humana. Jesus Cristo tornou-se verdadeira humanidade para libertar a raça humana. Ele nasceu fora 
da escravidão do pecado pelo nascimento de uma virgem como o Deus-homem. Ele pagou o preço pela liberdade da 
raça humana - esta é a redenção. 
 
2. Solução para o problema do pecado: a redenção e Expiação: 
A) o "filho permanece na casa para sempre" (João 8:35), para que Jesus Cristo é "o filho". Ele é a vida eterna e santa e 
quando o homem crê nele o homem é livre e entrar em união com Jesus Cristo. O cristianismo é um relacionamento 
com Jesus Cristo, não uma religião. 
B) o preço de compra da nossa redenção é o seu sangue (1 Pedro 1:18,19, Efésios 1:7, Apocalipse 1:5, Hebreus 9:11-
14, Gálatas 3:13) , que representa a sua morte. Jesus Cristo levou os pecados de todo o mundo (passado, presente e 
futuro) na cruz. 
C) Deus é absoluto, a retidão e a justiça; o salário do pecado é a morte (Romanos 6:23, Colossenses 2:14). Jesus 
Cristo cancelou o "IOU" a raça humana devida a Deus. A raça humana deve a perfeita justiça de Deus. 
D) Deus é justiça perfeita e nós não podemos pagar perfeita justiça. Jesus Cristo morreu na cruz, pagando a penalidade 
de nossos pecados. Este é expiação (Romanos 5:8) 
E) As doutrinas da Redenção e Expiação são encontrados no Salmo 22:1-6. Deus, o Pai e o Espírito Santo deixou o 
filho porque ele estava tendo nossos pecados na cruz. (Mateus 27:46) 
 
3. O problema do nascimento físico (João 3) e sua solução:  Regeneração: (João 3:1-15) 
A) (v 1) Nicodemos era um fariseu. Ele era um homem muito religioso, freqüentando a igreja três vezes um o dia e rezar 
7 vezes por dia. Ele foi sincero e era um produto de "salvação pelas obras". 
B) Ele também foi um dos principais dos judeus. Ele veio a Jesus de noite, porque ele estava muito ocupado durante o 
dia fazendo "bom". (V 2). 
C) Ele chamou Jesus Rabino ou de "Doutor". Ele admitiu, mais do que a maioria dos fariseus para ele disse que sabia 
que Jesus veio de Deus, porque ninguém poderia fazer os milagres que Ele fez, exceto o deus era com ele. (V 2). 
D) Jesus interrompido, conhecendo o seu problema. "Se alguém não nascer de novo." Nicodemos precisava nascer de 
novo. (V 3). 
E) por que o novo nascimento é necessário? O homem nasce neste mundo com uma alma (capacidade de 
compreender e classificar os fenômenos humanos), uma consciência (padrão pelo qual julgar certo ou errado), e uma 
natureza de pecado (a origem de todos os pecados pessoais). O espírito humano é desativado. Nós nascemos 
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fisicamente vivo e capaz de ter comunhão com os membros da raça humana, mas estamos mortos espiritualmente e 
não pode ter comunhão com Deus (Efésios 2:1). Temos de ser nascido de novo. 
F) resposta de nicodemos" (v 4). Ele não pode pensar em termos de coisas espirituais, para ele não tem espírito 
humano. Ele perguntou se ele poderia nascer de novo fisicamente. 
G) o novo nascimento é um nascimento espiritual (v 5), assim Jesus Cristo usa linguagem espiritual, - a água. 
I) o contexto determina o significado de "água" (1) A Salvação - (Isaías 55:1, Apocalipse 22:17) (2) Deus Espírito Santo - 
(João 7:37-39) (3) - a Palavra de Deus (1 Pedro 1:23, Efésios 5:26, Tiago 1:18) 
Ii) "Água" aqui é usada simbolicamente para a Palavra de Deus. O novo nascimento é um nascimento espiritual. O 
Reino de Deus é o reino da eterna relação com Deus. 
H) o contraste de dois nascimentos (v 6). "O que é nascido da carne é carne (nascimento físico). O que é nascido do 
Espírito é espírito (nascimento espiritual)." Nicodemos não deve ser surpreendido (v 7). Ele precisava nascer de novo. 
I) a ilustração (v 8) o vento. Ele pode ser ouvido, mas não visto. O novo nascimento não é visível. Nicodemos ainda não 
entender (v 9). 
J) Jesus Cristo usou sarcasmo (v 10,11) ao choque Nicodemos. Ele é um doutor em divindade e não entender. A 
Trindade ("nós"), sabe do que eles falam (todo o conhecimento). Nicodemos não tem uma mente aberta. 
K) Nenhum membro da raça humana (v 13) já subiu, mas Jesus Cristo que veio do céu (como o homem de Deus). 
Como Deus, Ele está em toda parte, e como Deus e homem, Jesus Cristo está na terra ao mesmo tempo. 
L) como nascer de novo (v 14,15). Jesus Cristo se refere a (Números 21:4-9) o incidente da serpente de bronze que foi 
levantada em um poste. Este fotos Jesus Cristo pendurado na cruz, tendo os pecados do mundo. (Colossenses 2:14,15) 
M) o resultado (v 15). Quem crê em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema do nascimento 
físico é removido através do novo nascimento. Nós nascemos espiritualmente por regeneração, ou o novo nascimento. 
 
 
4. Problema da justiça humana e sua solução: justificação e imputação: 
A) o homem não tem justiça em si mesmo tanto quanto o ponto de vista de Deus, embora ele possa ser mais justo do 
que outros membros da raça humana, quando ele compara-se com eles. (Isaías 64:6) 
B) Deus é absoluta justiça e ele não pode ter comunhão com nós quando temos justiça humana. Boas obras nos coloca 
mais em dívida para com Deus. (Romanos 4:1-4) 
C) perfeita ou absoluta justiça é creditado ou imputada a nós no momento da salvação. (2 Coríntios 5:21) -imputação. 
D) Somos justificados ou feitos justos com base na absoluta justiça que Deus nos dá. 
 
5. Problema do caráter de Deus e Sua Solução: propiciação e reconciliação. 
A) propiciação é um ato de Deus pelo qual ele está satisfeito com a morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo satisfez 
a justiça de Deus e a justiça de Deus. 
B) Reconciliação olha para a cruz do ponto de vista do homem. O homem é reconciliado com Deus. Deus nunca é dito 
ser reconciliados. Propiciação olha para a cruz do ponto de vista de Deus. 
 
6. Problema de Posição em Adão e sua solução: Verdade Posicional: 
A) no momento da salvação, entra-se em união com Jesus Cristo (Romanos 8:38,39, 2 Coríntios 5:17). Isto é chamado 
o batismo do Espírito Santo (1 Coríntios 12:13) 
B) pelo nosso primeiro nascimento estamos "em Adão" (1 Coríntios 15:22). O novo nascimento que partilhamos a vida 
eterna de Cristo, Sua justiça, seu destino, sua filiação, o seu sacerdócio. Etc. Tudo o que ele é, nós somos, e tudo o que 
ele tem, nós temos. 
C) o cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo, a fim de que não pode mudar. A barreira entre Deus e o 
homem foi removido por Jesus Cristo na cruz. 
D) O problema agora é a pessoa de Jesus Cristo. Ele solucionou o problema do pecado na raça humana. 
 
Resumo da barreira e sua remoção 
 
Barreira       Obra de Cristo 
 
O PECADO  (Romanos 3:23)     Redenção (1 Cor 1:29-30, Colossenses 1:14) 
        Expiação Ilimitada (1 João 2:2, 2 Pedro 2:1) 
 
Pena      Expiação (Colossenses 2:14)  
(Romanos 6:23) 
 
Nascimento       Regeneração (João 3:3, Gálatas 3:26, João 
1:11-12)  
(João 3:6) 
 
Caráter de Deus     Propiciação (1 João 2:2, Romanos 3:25)  
(Romanos 3:23) 
 
Justiça DO HOMEM    Justificação (Romanos 3:24, Romanos 5:1)  
(Isaías 64:6)      Imputação (Romanos 3:22, 2 Coríntios 5:21) 
 
A VIDA       Verdade posicional (1 João 5:11-12)  
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(1 Coríntios 15:22) 
 
 

Lição 40 - O ensino de Cristo sobre o pecado 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

40 O ensino de Cristo sobre o 
Pecado 
 

Gênesis 3:12-13 
Mateus 15:10-20 
João 1:29-36 
João 3:13-18 
Efésios 4:30-32 

World 
Fermento 

 
Velha natureza pecaminosa (OSN) 

 
O pecado vem de dentro de todos nós e é um fato importante da vida humana, desde a queda da humanidade. Temos 
de chegar a termos com a nossa própria biblicamente OSN para que possamos viver a vida cristã sem ser disparado 
constantemente por nossas próprias tendências OSN. 
 
Precisamos examinar os pecados em diferentes áreas, pecados pessoais, pecados específicos, categorias de pecados, 
sua universalidade, a fonte do pecado, as consequências e o perdão e o pecado em relação à escatologia, as boas 
notícias sobre o pecado, é que  reina sobre nós um dia será encerrada. 
 
É importante perceber que a visão de um homem a teologia não é suficiente. Os homens são falíveis. Devemos ver os 
pontos fortes e fracos dos professores que sentam-se sob e ser bíblica em nossas opiniões e crenças.  
 
Devemos aprender a humildade a nós mesmos e compreender que não somos sempre direito também. Em todos nós é 
uma nascente de água poluída. Nós não podemos escapar a universalidade do pecado, nem a nossa responsabilidade 
pessoal para ele. [Tiago 1:13-15] 
 
O pecado vem de dentro. Ele é o nosso problema e responsabilidade. Não podemos culpar qualquer um mais. Isto é 
ilustrado por Adão em Gênesis 3:1213. É neste capítulo, pela primeira vez, que a bola foi passada. Não é correcto dizer 
que foram desviados por outra pessoa. Você é responsável. - 
 
Em teologia pastoral o passo mais importante na mobilização da Igreja, muitas vezes é para levar as pessoas a 
reconhecer que não é a outras pessoas na igreja que são o problema, é a todos nós com um OSN. Às vezes é 
necessário mostrar-lhes que é algo dentro deles que está segurando o ministério do Espírito Santo na vida da Igreja. 
 
É difícil às vezes, quando as pessoas vêm para você com os problemas que têm causado pelo seu próprio pecado. 
[Mateus 15:16]. Devemos dizer a verdade em amor, mas nós não podemos explicar seu pecado de distância nem 
desculpa para eles, que é simplesmente para garantir que eles não conseguirão enfrentar os seus próprios OSN e cair 
novamente no mesmo erro mais tarde.  
 
É muito importante perceber que o velho e o Novo Testamento não devem ser separados. Quando você vem através de 
uma doutrina no Novo Testamento, você quase sempre encontrá-lo na sua forma embrionária, no Antigo Testamento. 
Vai ser no tipo ou parte. No jardim do Éden é visto que o pecado é sempre uma questão de escolha. Algumas pessoas 
a corrente do pecado, um pecado a luz em outra, como uma cadeia fumante, que pode ser capturado em um pecado e, 
em seguida, deitar sobre ele. Você faz uma escolha, e você é responsável por essa escolha. 
 
Em Mateus 15 os discípulos entraram em uma casa e começou a comer uma refeição sem lavar as mãos. 
Culturalmente esta foi muito importante, na medida em que tinham de atravessar não apenas lavar as mãos, mas um 
ritual. Mas o Senhor diz que não é o que entra na boca, mas o que sai que é importante. É a natureza do homem que 
está errado, em vez de o que ele está comendo. O que se passa em pode afetar você, mas o que sai é de importância 
crítica. Até que as pessoas abordar a natureza de pecado todos os rituais de lavagem é em vão. Jesus nos quer tratar 
com o pecado, na realidade, não apenas ritual. 
 
As únicas pessoas que realmente entendi o que estava acontecendo eram as mulheres; estas foram Maria e Marta, e 
não os discípulos. Foi só após a ressurreição que eles entenderam.  
 
O ENSINO DO SENHOR 

 
A primeira parte do ensino do Senhor é que o pecado é um assunto do coração. Ele usa a ilustração do fermento. 
 
Quando a levedura é misturado com a farinha, você não pode começá-lo para fora. Ela permeia a farinha. 
 
O fermento é um retrato do mal em toda a Escritura. Nós temos sempre necessidade de pegar os símbolos na Escritura. 
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Em Mateus 13:33 o fermento dos fariseus é vista no fato de que eles tinham a verdade, mas não reconhecê-lo. Eles 
praticavam o ritual, mas não têm realidade. Este é, portanto, o pecado de uma pessoa religiosa. Estas são pessoas que 
estão fingindo que são cristãos, mas eles nunca aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. 
 
O fermento dos saduceus é uma falsa religião dos racionalistas e representa o pecador filosófica. Estas são pessoas 
que não pensam que eles precisam de um Salvador. Os dias modernos saduceus poderia ser em Zen Budismo ou as 
artes marciais. Eles estariam em um dos cultos como o JW's, Mormonismo, ou liberalismo.  
 
Estes dois estão em perigo de ir para o inferno, uma religiosa, um filosoficamente. Um pode estar indo como um auto 
justos  Presbiteriana não salvas enquanto o outro cai como uma auto justos budista.   
 
Os Herodianos que Jesus se refere aqui tinha poder incontrolável luxúria; eles eram políticos e acreditavam no poder e 
dinheiro. Em qualquer igreja, há pessoas que vêm com a falsa doutrina e causar problemas. Estas coisas são na Igreja, 
bem como no exterior. O Senhor é o trauma com um monte dessas coisas. O Senhor nos conhece melhor do que nós 
próprios sabemos. Tiago diz que não olhar no espelho e a pé, mas se vê como você realmente é. Como podemos ler as 
palavras de Jesus, receberemos a condenação do Espírito. 
 
Três fontes de tentação 

 
Há três fontes de tentação para o pecado; eles são o mundo, a carne e o diabo.  
 
Vamos começar com o próprio Satanás, o príncipe deste mundo. Política de satanás é fazer tudo contra a vontade de 
Deus. Há uma distinção entre o pecado e o mal. O pecado é tudo contra a santidade de Deus, o mal é tudo contra a 
vontade de Deus.  
 
A categoria do pecado chamado de "mundanismo" é referido como o mal, bem como o pecado, mas muitas coisas na 
categoria do mal não são pecadores, mas eles estão seguindo a política de Satanás ao invés de Deus. Satanás é um 
anjo de luz e um arco enganador. Sua política é o mal e ele tenta se fazer Deus de bondade. Muitas pessoas que estão 
fazendo o bem estão seguindo a política de Satanás. Isto abrange mais, e ajuda-os a ignorar o fato de que eles são 
pecadores que precisam de um Salvador. Satanás quer que as pessoas a fazer tantas coisas boas que eles não 
percebem que eles precisam de um Salvador. No entanto todas as nossas virtudes são como trapos de imundície aos 
olhos de Deus. 
 
Satanás quer fazer as pessoas pensar que 51 por cento é um pass mark com Deus que é de cem por cento. Esta 
aprovação completa é representada pelo sangue de Cristo. O mundo é criação de Satanás. Isso é tudo o que é 
organizado em oposição ao plano de Deus.  
 
A segunda categoria é referida como a carne; é a velha natureza pecaminosa. Você está cercado por organizações que 
desejam obter você afastado de propósito e plano de Deus, mas o nosso maior problema é a nossa OSN.  
 
Uma das coisas que estão causando problemas em algumas das igrejas pentecostais é a ênfase sobre a expulsão de 
demônios, que em muitos casos é absolutamente sem sentido. Ele recebe as pessoas a ignorar sua própria vida carnal 
e passar a batata quente. Eles dizem que ele é o demônio de tais e tais que não podem deixar de fumar. Se houver um 
problema, é necessário enfrentá-lo, não culpar um demônio. A Bíblia diz claramente que somos levados pelas nossas 
próprias cobiças; nós não precisamos ajudar demoníacas na maior parte do tempo. 
 
Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, habitados pelo Espírito Santo, a uma coisa que você 
não pode ter é a habitação de demônios. O que o Senhor ensina sobre o pecado é absolutamente essencial. Devemos 
olhar para o espelho e lidar com ele, não passar o buck. 
 
As Conseqüências do Pecado 
 

Ela afeta tudo. Ela afeta o nosso destino. Para o incrédulo é o lago de fogo, como um crente que afeta sua recompensa 
eterna; que Deus está querendo lhe dar na eternidade. O pecado afeta sua vontade e flui ao longo do caminho de 
menor resistência, de modo que cada vez que você dá a um pecado, a tendência a tornar-se mais forte. O pecado deve 
ser combatido com a força do Espírito ou cresce em poder dentro.  
 
Se você pecar em uma área e você não enfrentá-lo não vai pecar nessa área e em outro amanhã. Transbordar em seu 
corpo. O pecado irá causar doença. Muitas neuroses e psicoses overflow no corpo e causar problemas, e muitos deles 
têm suas raízes em algum pecado. A depressão é física, é um organismo de transbordamento de um estado mental, e 
isso também pode ser causado pelo pecado. 
 
Não há limite para a estupidez dos jovens cristãos, e a responsabilidade pastoral é resolver os seus problemas com o 
claro ensinamento da verdade. Se você não tratar com o pecado e a culpa que podem fluir a partir dele, ele vai conduzir 
você louco. Se você não lidar com o pecado, ele irá conduzir você louco. Ele irá fester distância dentro de você e que 
você rip apart. Transbordar para outros e contamina-los. O filho pródigo é um exemplo. Muitas pessoas são afetadas 
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por seu pecado. Qualquer um começ afastado com qualquer coisa; o plano de Deus é que ser resolvido antes que 
cause desastre em sua vida e outros. 
 
O Rei Davi cometeu adultério e acompanhado que com mentiras e assassinatos e até um ano fora da comunhão. Ele 
finalmente confessou no Salmo 51. Houve o perdão do Senhor, mas as terríveis consequências do pecado continuou 
através de sua vida. O Senhor vai levá-lo através de, mas isso será feito sob extrema pressão. 
 
A Palavra de Deus tem muito a dizer sobre o sexo. Estas são as coisas que você precisa saber como pastor ou líder de 
jovens. Você colocá-lo em uma maneira sistemática para que as pessoas ouvem o que você está dizendo e ver o 
sentido dele. 
 
Há um número de categorias de pecado. A Bíblia mostra que a falta de oração é pecado. Os cristãos têm uma ideia 
sobre o pecado. Sua opinião não é a mesma que a de Deus. O ponto de vista de Deus dos pecados é grande; 
essencialmente é qualquer coisa que viole a Sua santidade. Estamos seguindo as regras de Deus e não a nossa. Não 
importa o que você pensa que só importa o que Deus diz. 
 
Embora os pecados são muitos, o perdão só é obtido em um lugar, na cruz. O sangue de Cristo purifica de todo o 
pecado. Não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, que podemos ser salvos. João 1:2936 é o testemunho 
de João Batista. João 3:1318 --- o senhor confirmar os factos. Efésios 4:3032 nossas normas são estabelecidas após a 
Cruz. - 
 
Por aplicativo o pecado nos separa de Deus. É um insulto à santidade de Deus. Como crentes, devemos odiá-lo e lidar 
com ele rapidamente. 1 João 1:9 - Devemos estar conscientes da nossa responsabilidade para com os outros não 
permitir que nossos pecados ao transbordamento para eles.  
 
Você deve perdoar como Cristo perdoou você. Podemos ser muito mais difícil do que em outros, estamos em nós 
mesmos. O Senhor diz que devemos ser duros com nós mesmos. Temos de ordenar a nossa própria vida sem criticar 
os outros. Se você está criticando os outros você está cheio de ódio, raiva e orgulho? 
 
Há falta de perdão no meu coração? Qual é a minha motivação para ações? Noventa por cento do tempo pode 
ser orgulho, e se isto é verdade, então não há pecado em minha vida. A OSN gosta de ouvir Satanás. Satanás não 
gosta de você escuta de Deus. Como o Senhor ensina você a respeito de pecado, você será mais gentil, cuidadoso, e 
humilde. 
 
Uma maneira de ver o crescimento está a tornar-se consciente de coisas erradas em sua vida. Você precisa procurar a 
ajuda do Senhor para lidar com essas áreas. O crescimento é aprender mais e mais sobre os pecados pessoais que 
facilmente nos viagem para cima. 
 
Deus quer que você para classificar-se para fora. Quando você têm lidado com uma área haverá um outro lá. A espada 
do Espírito é a palavra de Deus e que você precisa para usá-la na sua vida. Somos soldados de Cristo. Esta é a guerra 
de guerrilhas, e lutamos contra o inimigo interno. O Senhor conhece tudo sobre nós porquê tentar enganá-lo.  
 
O contexto de serviço é a eternidade. Não é importante, como o que acontece com você aqui, mas o que o Senhor diz a 
respeito de você e dá para você na eternidade. É importante que você são recebidos com "muito bem, servo bom e fiel". 
Como um crente tudo que você faz é um ato de guerra. Devemos ter sobre a armadura de Deus, e devemos estar 
andando no Espírito e utilizando a espada que é a Palavra de Deus. 
 

Doutrinas 
 

WORLD 

 
1. Mundo sob o controle de Satanás: 
A) príncipe deste mundo. (João 12:31; 14:30; 16:11). 
B) o deus deste mundo. (2 Coríntios 4:4). 
C) ele engana o mundo. (Apocalipse 12:9). 
Satanás está enchendo o mundo com a sua propaganda. (1 Timóteo 4:1) 
 
2. Jesus Cristo criou a terra. (Gênesis 1:1; Isaías 45:18). Ele deu o controle para a humanidade original (Gn 1:28) mas o 
homem perdido na queda. (Gênesis 3:6) 
 
3. O pecado e a morte espiritual é a base do domínio de Satanás sobre este mundo. Portanto, Deus amou de tal modo o 
mundo que lhe deu um Salvador (João 3:16) e, portanto, Cristo como um título a este respeito. Cristo é a luz do mundo 
(João 8:12; 9:5). 
 
4. Por isso, Cristo é o salvador do mundo. (João 3:17; 4:42; 1 João 4:14). O salvador que deu a Sua vida para o 
mundo." (João 6:33); por isso, Cristo tem um título a este respeito. Cristo é a luz do mundo. (João 8:12; 9:5). 
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5. Por isso, Cristo venceu o mundo.(João 16:33) De modo que o crente pode vencer o mundo. (1 João 5:4,5). 
 
6. Consequentemente, os crentes em Cristo não deve amar o mundo. (1 João 2:15,16), nem os crentes devem estar em 
conformidade com o mundo (Rm 12:2). O MUNDANISMO é o que você pensa, o que pode ser demonstrado pelo o que 
você faz. 
 
7. Controle mundial por Satanás vai parar no segundo advento.. No entanto, os crentes continuará para sempre. (1 João 
2:17) 
 
8. Além disso, a Palavra de Deus permanece para sempre. (1 Pedro 1:23,25) e é projetado para superar o governante 
deste mundo. (1 João 2:14). Portanto, não se conformando com o mundo e a superação do mundo são realizadas 
através da doutrina bíblica, pela qual Deus tornou louca a sabedoria do mundo. (1 Coríntios 1:20; 3:19). 
 
9. É por isso da maior importância que a atitude do crente é baseado na Palavra de Deus. (Filipenses 2:5; 2Timóteo 1:7; 
Isaías 26:3,4; Filipenses 4:7; 2 Coríntios 10:4,5; 1 Coríntios 2:16; 2 Coríntios 1:5,6,8). 
 
10. A apostasia é caracterizado como a amizade com o mundo. (Tiago 4:4). 
 

Fermento 

 
1. Fermento: Denota, em princípio, qualquer substância utilizada para induzir a fermentação, como em uma massa ou 
líquido. 
 
2. Primeira menção na Escritura: Gênesis 19:3 em conexão com o angelic visitantes para a casa muito antes da 
destruição de Sodoma e Gomorra. Muitos serviram "pães ázimos". 
 
3. Primeira menção nas escrituras em relação à observação de uma festa: Êxodo 12:8, 15-20 - Páscoa e a Festa dos 
Pães Asmos. 
A) o fermento era indesejável e tornou-se um símbolo do mal. 
B) Pães Ázimos é um tipo de Cristo e se refere ao seu impeccability. 
 
4. Fermento em Mateus 13:33 representa a infiltração de apostasia religiosa durante a Tribulação. 
 
5. O fermento dos saduceus é o racionalismo, o pecado do ponto de vista humano, resultando na rejeição do evangelho. 
(Mateus 16:6) 
 
6. O fermento dos fariseus é o  contra-ataque satânico contra a sã doutrina por religião, o legalismo e o ritualismo. 
(Marcos 8:15, Lucas 12:1) 
 
7. O fermento de Herodes é o pecado de mundanismo (Romanos 12:2) a luxúria e o poder dentro de uma congregação 
local. (Marcos 8:15) 
8. O fermento do Corinthians é o pecado de Licenciosidade e perversão. (1 Coríntios 5:6, 7, 1 Coríntios 5:1,2) 
 
9. O fermento dos Gálatas é o pecado de legalismo, especificamente a sua insistência sobre a circuncisão para 
salvação. (Gálatas 5:9) 
 
 

Lição 41 - O Pecado - HERANÇA E IMPUTAÇÃO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

41 O pecado - a herança e a 
imputação 
 

Romanos 7:14-25 
1 João 1:5-10 
Efésios 2:1-5, 6-10 

Imputação 
Heirship  
Atitude 

 
Paulo e o Pecado 
 

Paulo está enfrentando uma batalha em sua vida em Romanos capítulo 7. Ele está muito ciente de sua velha natureza 
pecaminosa. Ele está consciente de que ele é tentado a pecado dentro de si. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo 
uma das cartas do Novo Testamento. Se você é um cristão pode ter coração com uma passagem como esta.  
 
Como Paulo enfrenta essa batalha para nós. Ele enfrentou seu problema biblicamente e venceu. Paulo tinha os 
mesmos problemas que nós temos. A tentação do pecado foi muito forte. Se Paul não tinha relatado este problema que 
pode ter levado como um gigante espiritual e não haveria esperança para nós, mas graças a Deus que ele relata as 
suas lutas e encoraja-nos quando nós lutamos.  
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Ele contou sobre a habitação do Espírito Santo. Sentindo-se pressionada para baixo, deprimido, preocupações, 
dúvidas e tentações não é um sinal do mal vencendo a batalha dentro de nós, é simplesmente o sinal de ser humano. É 
o que nós fazemos com as lutas interiores que determina a vitória ou a derrota espiritualmente, e, em especial, que é o 
que fazemos com as tentações ao pecado. Não somos capazes de tratar com o pecado, o poder que está dentro de 
nós, mas pelo poder do Espírito Santo em nós. 
 
Algumas pessoas dizem que não têm pecado por anos mas a Bíblia refuta isso. Você pode ter esse conceito somente 
se você tiver uma definição muito solta do pecado ou estão seriamente em negação sobre a realidade de sua vida 
interior. Em um caso extremo pode tornar-se convencidos (enganado) que você não pecou. 1 João 1 indica claramente 
que você pecou.  
 
Tudo o que está aquém da perfeição do caráter de Deus é pecado se de comissão ou de omissão. Se você está 
sentado sob a luz da Palavra de Deus, você virá sob a convicção do Espírito Santo. Ele vai mostrar a luz nas áreas 
escurecidas da vossa vida e mostrar as coisas que precisam de ser tratadas. 
 
Muitos cristãos pensam que não podem começar a servir a Deus a menos que eles tenham limpado a sua vida a 
perfeição. Isso é falso e impede muitos de serviço valioso para o Senhor. A perfeição não irá acontecer neste lado da 
eternidade, mas grandes coisas que pode ser feito para o Senhor, sob o controle do Espírito Santo enquanto você está 
amadurecendo e enquanto você resistir e lutar contra as tendências pecaminosas. O Senhor não precisa de nós para 
ser perfeito antes de usar-nos, simplesmente arrependido e, em seguida, obedientes a Ele! 
 
Paulo aqui está muito consciente das suas imperfeições e repousa sobre a solução de Deus e disposição. No entanto, 
se você está fazendo as coisas em seu próprio poder, você está em um caminho perigoso. 1 João 1-2 com Romanos 7 
e 8.   
 
Em 1 João 1:5-10 João diz que Deus é luz, o que significa que ele é totalmente santo. O padrão contra o qual o homem 
é julgado é a perfeita justiça de Deus não é a justiça do homem. Se você tiver em relação a justiça toda a sua teologia e 
vida irá desmoronar como você progressos para somente o padrão de Deus tem energia duradoura e significado.. 
 
Esta passagem também mostra que é possível andar na luz e têm Sua justiça através do Espírito.  
 
No entanto, se você dizer que você não pequei você chamar Deus de mentiroso, você está blasfemando o nome de 
Deus. Se você não confessar seus pecados, você também está "blasfemando o nome de Deus. É por isso que muitos 
cristãos têm vidas impotentes, por não lidar com o seu pecado. 
 
Três razões 

 
Há três razões por que você não são capazes de satisfazer a Deus e ganhar entrada para o céu por suas próprias 
obras. 
 
Você tem pecado herdado, você tem uma velha natureza de pecado de seu pai, e você cometer pecados pessoais. O 
pecado herdado e antiga natureza de pecado vem através da linha masculina de Adão. É por isso que o nascimento 
virgem é tão importante, porque isso significava que Jesus Cristo poderia ter nascido sem o pecado herdado de Adão 
ou uma velha natureza pecaminosa. 
 
A velha natureza pecaminosa tem áreas de força e áreas de fraqueza; tanto que levam ao pecado, o mal, ou ambos. 
 
 Só o homem está em uma condição de perdido com o pecado; com Imputado, herdaram pecados pessoais e não há 
chance de uma pessoa pode salvar-se. Isto dá-nos o que tem sido chamado a doutrina da depravação total do homem. 
Podemos ser muito bom, mas contra o padrão de Deus não somos justos e precisamos da ajuda de Deus.  louvar a 
Deus ele dá vitória no Espírito.  
 
Efésios 2:1-5 mostra a posição desesperada do homem em pecado e a graça e esperança que está somente em Jesus 
Cristo. O homem sai do pecado por entrar em relação com Cristo. Não há nenhuma solução para o problema do homem 
fora a solução de Deus. 
 
Herdou o pecado é às vezes chamado de a velha natureza pecaminosa. Diferentes escritores têm maneiras diferentes 
de dizer a mesma coisa. Como resultado da velha natureza pecaminosa que nascemos de viver com a nossa 
compreensão, estamos vivendo no escuro, em vez de luz. As emoções são degradados e contaminados e a vontade é 
escravizada.  
 
Falando sobre a depravação total do homem, isso não significa que todo mundo está indo ser uma cultura depravada-
menos animais. Isso não significa que eles não vão chegar a grandes alturas com a literatura, a música ou a arte, mas 
significa que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Muitas vezes incrédulos são mais dignos de confiança, 
agradável, culta, bela, e até mesmo mais moral do que alguns cristãos. No entanto não há nada em qualquer um que 
pode recomendar-lhe um Deus justo. 
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Em Romanos 1:28 temos a palavra adokimos que significa "não aprovado". Este foi usado para descrever a cerâmica 
que havia sido inspecionados e se um pote foi designado adokimos foi segunda taxa ou rejeitado. Os Gregos usavam 
para colocar Potes antigos juntamente com cera e tentar vendê-los como antiguidades. Os romanos iria colocar as 
panelas para fora no sol e testá-los com o calor. Se havia envolvido seria derreter cera e o pote iria desmoronar, e 
assim ser considerado adokimos.  
 
A transmissão da velha natureza pecaminosa é no nascimento. Ela é herdada de nosso pai humano. Se você quiser 
saber o que suas fraquezas estão a olhar para o seu pai. Isto é particularmente importante se o seu pai é um alcoólatra. 
Se ele é que você deve ser vigilante com álcool. Se seu pai tem caído em pecado grosseiro você deve evitar a 
aparência de que o pecado, porque pode ser sua fraqueza também. O remédio é a redenção através do sangue de 
Cristo. É por isso que somos capazes de escapar do poder do pecado. 
 
Esta doutrina do pecado herdado foi logo atacada através de Pelágio um monge britânico que pregou cerca de 400 AD, 
que ensinou que Deus não nos pede para fazer qualquer coisa que não era possível e, portanto, todos podem viver uma 
vida livre do pecado. Igrejas mais liberais são quase Pelagiano em seus pontos de vista. As novas heresias são 
simplesmente velhas heresias que são alteradas, muitas vezes com pouca mudança no texto. Eles falam sobre o 
pecado, mas não se diga que o homem é totalmente depravados. 
 
Por imputação do pecado de Adão a toda a raça humana e, em seguida, imputação de todos os pecados da 
humanidade para a pessoa sem pecado de Cristo Deus foi capaz de imputar a justiça exigida pelo homem para ele viver 
com Deus para sempre. Ele abre a porta para a Graça. Estes princípios são referidos como os decretos divinos. 
 
O homem não pode tomar qualquer crédito por isso. Todo o crédito vai para Deus. A maravilha do que está além das 
palavras. Todos interrelates; você não pode tirar peças de salvação. Somos remidos; estamos comprado de volta do 
mercado de escravos do pecado. Esta é uma ilustração do mundo antigo, onde o dinheiro de resgate foi pago ao templo 
e o chamado de Deus no templo, em seguida, lançou o escravo.  Um escravo não tinha direitos e assim não poderia 
obter a liberdade em si, mas pagando o dinheiro para o "deus" do templo e, em seguida, o "deus" poderia pagar seu 
mestre e ele foi liberto por deus! 
 
Note que este tema coloca um monte de estresse sobre a historicidade de Gênesis porque se Adão e a queda não é a 
verdade toda a doutrina da salvação não é capaz de ser sustentado. 
 
Existem pecados de omissão e pecados de comissão com o último sendo dividido em três:- franca, atitude mental e 
verbal pecados. Ver Provérbios 6:16-19 
 
Há também o "pecado para a morte", onde o Senhor tem um lar cristão, e há o que é chamado o  "pecado imperdoável", 
que o crente não pode cometer, como é o acto de rejeição máxima da luz e aqueles que são filhos da luz não pode 
cometer. 
 
Se você ir para casa sob o pecado para a morte você perder sua recompensa eterna, tempo perdido quando você 
poderia servir o Senhor na terra, e perdeu a alegria. Se você permanecer em lugares onde você não deveria ter sido, 
você pode ser chamado de casa mais cedo no âmbito do pecado para a morte, mas você está em "casa". Consultar a 
edição da Bíblia Omnibus tópico a partir de estudos completos de todos os aspectos do pecado. 
 

Doutrinas 
 

Imputação 

 
1. A justiça divina é imputado apenas com base na fé em Cristo. (Romanos 3:22) 
 
2. Muitos gentios do Antigo Testamento encontrada a justiça de Deus pela crença em Cristo, enquanto muitos judeus, 
contando com a lei, perda de imputação. (Romanos 9:30-33) 
 
3. A imputação é a base da justificação. (Romanos 4:22, 5:1) 
 
4. Imputação incentiva a fé em Cristo. (Romanos 4:24, 25) 
 
5. A imputação é baseada na obra de Cristo na Cruz. (2 Coríntios 5:21) 
 

HEIRSHIP 

 
1. Os crentes são herdeiros de Deus e baseado na filiação e união com Cristo (Romanos 8:17). 
 
2. Heirship exigências e garante a vida eterna. Tito 3:7 
 
3. A herança do cristão é:- 
A) em Cristo (Efésios 1:11) 
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B) na luz" (Colossenses 1:12) 
C) garantido pelo Espírito (Efésios 1:13,14) 
D) no céu (1 Pedro 1:4) 
E) incorruptível (1 Pedro 1:4) 
F) Eterno (1 Pedro 1:4) 
G) pura (1 Pedro 1:4) 
H)  apenas para os crentes (1 Pedro 1:5) 
I) mantidos em segurança para nós (1 Pedro 1:5). 
 

Atitude 

 
1. Cada crente enfrenta o conflito interno do ponto de vista humano versus divino (Isaías 55:7-9) 
 
2. Atitude mental determina tanto a vida e o caráter de uma pessoa - o que você pensa é o que você é (Provérbios 23:7) 
 
3. Como cristãos devemos ter o nosso pensamento em sintonia com a mente de Cristo. (2 Coríntios 10:4-5 Romanos 
2:12, Filipenses 2:5, 2 Timóteo 1:7) 
 
4. O conhecimento da Bíblia (a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16) e o controle por meio do Espírito Santo, renova a 
mente do crente, dando a perspectiva divina. (Romanos 12:2) 
 
5. O direito atitude mental produz alegria (Filipenses 2:2), confiança (2 Coríntios 5:1,6,8), estabilidade (Isaías 26:3-4, 
Filipenses 4:7, 2 Tessalonicenses 2:2), verdade dar (2 Coríntios 9:7), o amor (1 Coríntios 13:5) 
 
6. Do ponto de vista humano é chamado de mundanismo. (Romanos 12:2, Colossenses 3:2) 
 
7. O mal é algo que você acha que, em vez de algo que você faz. Os resultados de fazer pensar. (Mateus 9:4, Gálatas 
6:3) 
 
8. Atitude mental pecados produzem auto induzida a miséria. (Provérbios 15:13) 
 
9. Sem pensar desobstruído há conflito na mente do crente. Isaías 55:6-9, Tiago 1:7-8. 
 
 
 

Secção I - SOTERIOLOGIA 
 
 
 
Lição 42 - A SALVAÇÃO DA PENA DO PECADO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

42 A salvação da pena do pecado 
 

2 Timóteo 1:12 
Gálatas 1:6-9 
Efésios 2:8-9 
João 19:28-32 

Salvação 
Cordeiro 
Propiciação 

 
 
Introdução 

 
Em 2 Timóteo 1:12 vemos a salvação da pena do pecado. Paulo está escrevendo esta dentro de um par dos meses do 
final de sua vida. Aqui, ele manifesta a sua confiança em sua salvação. Ele era um pecador salvo, salvos pela graça 
através da fé. Este deve ser o testemunho de todos os crentes, mas não é, para muitos não têm uma aderência firme 
sobre as doutrinas da graça de Deus. Eles não conhecem a maravilha de quem os salvou.  
 
A maioria dos cristãos não pode dizer o que Paulo disse aqui e dizer isso. Eles não sabem o suficiente sobre a salvação 
dos seus pecados, quer pelo âmbito ou a natureza. Além disso, a maioria dos cristãos não têm construído 
significativamente do que tinham no momento de salvação. Infelizmente eles não têm crescido espiritualmente, nem 
aprendido sobre o caráter de Deus, que ele pode ser confiável. Este é o nosso desafio como pastores, para edificar o 
povo do Senhor em sua santíssima fé. 
 
A maioria dos cristãos quando eles ficam em apuros pânico e dizer, "Por que eu, Senhor?" Isso mostra que somos tolos 
e ignorantes e que não nos apercebemos de que Deus é absolutamente confiável, Seu amor nunca vacila. Estamos sob 
o "muito mais" o cuidado de Deus. Trata-se de um bom estudo da Bíblia para procurar a frase, "muito mais". 
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Paulo está absolutamente confiante; ele sabe que vai ser executado e que ele não está indo para obter este tempo. Ele 
sabe que ele acreditou e é convencido. Ele está pronto para a sua morte como a libertação do tempo e a entrada na 
eternidade. 
 
Maldições SOBRE OS CRENTES NO NOVO TESTAMENTO 

 
Existem apenas duas maldições colocada sobre os crentes no Novo Testamento.  
 
[A] A primeira é em 1 Coríntios 16:22, e envolve os crentes que não amar o Senhor Jesus Cristo. Por implicação neste 
versículo se você não obedecer os mandamentos do Senhor, você está sob o seu julgamento. 
 
[B] O segundo é em Gálatas 1:69, onde temos pessoas pregando um outro evangelho. Há apenas uma boa 
notícia,- que é a obra do Senhor Jesus Cristo na Cruz. A alternativa para a boa notícia é a mentira do inimigo.  
 
Alguém que ensina outro evangelho independentemente da dramática experiência que tiveram é anátema. Se você vem 
com outro evangelho você está sob a maldição de Deus.  
 
Quando os incrédulos morrer sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles estão indo para o inferno; a razão 
é a sua arrogância, na medida em que, eles acreditavam que eram bons o suficiente sem o seu sacrifício por eles na 
cruz. 
 
Definição 

 
De acordo com o seu maior significado nas Escrituras, a palavra salvação representa toda a obra de Deus pela qual ele 
resgata o homem da eterna ruína e condenação do pecado e concede a ele a riqueza da Sua graça, incluindo agora a 
vida eterna e glória eterna no céu.  
 
A salvação é do Senhor. Só Deus pode fazer isso. Jonas 2:9 mostra que é em todos os aspectos de uma obra de Deus 
em favor do homem e não é de maneira alguma uma obra do homem em nome de Deus.  
 
Nós estamos falando sobre a mensagem da graça, que Deus foi capaz de fazer para o homem. Você pode ir para um 
incrédulo e dizer-lhes que Deus tem feito algo para você que mesmo se você era a melhor pessoa no mundo não 
poderiam fazer por si.  
 
A salvação e a graça 

 
Muitas pessoas têm a idéia de que trata-se de coisas que o homem tem que fazer para impressionar Deus. O 
cristianismo não é uma religião no sentido de pessoas fazendo coisas para impressionar a Deus, mas um 
relacionamento com Deus através de Cristo, estabelecido pela obra de Deus para nós. A maioria dos descrentes que 
estão indo para o inferno acreditam que eles têm feito boas obras suficientes para convencer São Pedro a deixá-los no 
céu. 
 
Não há nenhuma porta para o céu com São Pedro, há uma cruz. Deus não compromete a sua santidade. Não importa o 
que você pensa de si mesmo, é o que Deus pensa de você. Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória 
de Deus, e que somente ele é a porta para o céu. 
 
Efésios 2:89 nos diz que somos salvos pela graça através da fé, não pelas obras que ninguém se glorie. Deveríamos 
estar impressionado com a grandeza da graça do Senhor para conosco. Você não está pronto para dar o evangelho até 
que você está nessa fase. - 
 
A fórmula para o evangelismo é, pela fé, pela graça de Deus, não por quaisquer obras do homem.  
 
Expressões de fé durante a história 

 
A expressão de fé do homem tem alterado durante as idades; agora podemos expressá-lo na obra do Senhor Jesus 
Cristo na cruz, enquanto até o momento da Cruz que expressa em o cordeiro imolado no altar, que falou de Cristo. Eles 
tiveram que crer que aquele cordeiro em seu lugar. 
 
No sacrifício fora do Jardim do Éden, Deus matou animais e vestiu Adão e Eva nas películas. Adão tinha pecado para 
saber quais os custos. Seu sangue deveria ter sido derramado, mas o sangue de um animal era derramado em seu 
lugar. Adão, Abraão, Isaque e Jacó estavam todos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo como as pessoas estão na 
Igreja, a idade e o milênio, só que sua expressão de fé era do tipo de Cristo, o cordeiro, e sua compreensão da 
transação foi incompleta. 
 
O sacrifício de sangue era uma coisa sangrenta. Se você mata um animal é uma coisa sangrenta. Esta foi a maneira de 
Deus, em vermelho sangue technicolor para ilustrar o pagamento pelo pecado. Você não foi feita para o pecado, você 
foi feito para servir e glorificar a Deus. O pecado é a rebelião contra Deus e é grave diante de seus olhos. Só há uma 
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solução e que é por meio do sangue do Cordeiro. Não era sua vida era outra pessoa. Se você quiser que a limpeza 
deve ser por as regras de Deus.  
 
Não há debaixo do céu qualquer outro nome pelo qual devamos ser salvos. Atos 16:31. Os problemas com os liberais 
é que eles começam com a falta de noção da santidade absoluta de Deus e a depravação absoluta do homem, e assim 
eles acabam com uma vista inferior do pecado e da salvação. 
 
O desenvolvimento do tema do cordeiro mostra como Jesus Cristo é a figura central em todas as escrituras e como os 
escritores inspirados da Bíblia revelada gradualmente, sob a direção do Espírito Santo a revelação do seu caráter, o 
trabalho e a glorificação de um cordeiro para o Rei dos reis e Senhor dos Senhores. 
 
O liberalismo enfraquece a doutrina da substitionary da morte de Cristo. Este é um dos cinco fundamentos da fé. A 
morte de Cristo na cruz tomou os pecados de uma vez por todas.  
 
A Salvação Antes e Depois da Cruz 

 
O método de Deus para lidar com o pecado antes da cruz é dito ter sido pela expiação. Essa palavra significa 
simplesmente "cobrir". O sangue de touros e de bodes não pode, e não, tirar o pecado (Hebreus 10:4), cobriu-a, até o 
sacrifício do Senhor poderia finalmente e completamente tirá-lo.  
 
A oferta de sangue sacrificial indicado por parte do pecador a admissão de apenas a pena de morte (Levítico 1:4), e, da 
parte de Deus, o sacrifício antecipou a eficácia do sangue de Cristo. 
 
Por simbolizando o sangue derramado de Cristo, o sangue do sacrifício expiatório servido para cobrir o pecado até o dia 
em que Cristo teria finalidade tratar com o pecado do mundo. 
 
Duas passagens do Novo Testamento lançar luz sobre o significado do Antigo Testamento a palavra "expiação" ou 
"cobrir". 
 
Em Romanos 3:25 a palavra "remissão" tem o significado de "passagem", e, neste contexto, afirma-se que quando 
Cristo morreu, ele provou a Deus que tenha sido justo no passando sobre os pecados que foram cometidos antes da 
cruz e para o qual o sangue expiatório do sacrifício havia sido derramado.  
 
Deus havia prometido um cordeiro suficiente e tinha perdoado o pecado sobre a força dessa promessa. Por 
conseguinte, pela morte de Cristo, Deus foi provado ter sido justo em tudo o que ele tinha prometido. 
 
Em Atos 17:30 afirma-se que, diante da cruz, Deus "piscou para o pecado". Esta palavra deve ser traduzida como 
"ignorado". De nossa discussão anterior, você pode ver o que isso significa; o pecado foi "coberto" pelo sangue de 
sacrifícios de animais, porque Deus sabia que Jesus viria para tirá-lo. 
 
A salvação Depois Da Cruz 

 
O método de Deus para lidar com o pecado desde a cruz é afirmado em Romanos 3:26. Cristo morreu. Não é mais o 
valor do seu sacrifício, uma questão de expectativa, deve ser tomado como uma promessa, e simbolizado pelo sangue 
de animais; o sangue de Cristo foi derramado, e agora tudo o que pode ser solicitado de qualquer pessoa, 
independentemente do seu grau de culpa, é que ele acredita no trabalho que, em graça infinita, tem sido realizado por 
ele.  
 
Esta passagem declara que Cristo na cruz assim respondeu o juízo divino contra todos os pecadores que Deus pode 
permanecer apenas, sem compromisso ou em Sua santidade, quando, ao mesmo tempo, e para além de todas as 
penalidades, ele justifica o pecador que não faz mais do que crer em Jesus. 
 
A palavra "expiação", que ocorre corretamente apenas no Antigo Testamento, indicou a "passando por cima", "para" e 
"cobertura" do pecado; mas Cristo em lidar com o pecado na cruz não passar sobre ou cobri-lo. Do Seu sacrifício 
suficiente é dito: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo" (João 1:29; cf. Colossenses 2:14; Hebreus. 10:4; 
1 João 3:5) 
 
Ele em Sua própria levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Não havia nada de temporária ou parcial 
no seu lidar com o pecado na Cruz. Este problema foi abordado em plena na cruz de uma forma que é satisfatório, 
mesmo a infinita santidade de Deus. A única questão que permanece é se o homem está disposto a aceitar o sacrifício. 
A questão é se ou não você vai aceitar o Senhor Jesus Cristo para a salvação da alma. 
 
Jesus disse que ele foi concluído e a prova de que Deus ficou satisfeito foi o fato de que Cristo ressuscitou dos mortos 
três dias depois. O dia de culto foi mudado do Sábado para o domingo para comemorar esse facto. A historicidade da 
ressurreição corporal de Cristo também é crítica no que diz respeito ao conceito de pecado está em causa. É apenas a 
natureza da expiação permite compreender a salvação e o evangelho. Deus tem perfeitamente desde a salvação. 
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Os apóstolos falaram sobre o sangue de Cristo derramado por nós. Eles estavam falando sobre o perfeito sacrifício do 
Senhor na Cruz. A frase, "o sangue de Cristo" foi uma forma muito poderosa para evangelizar os Judeus. Quando o 
sangue de Cristo foi mencionado os apóstolos estavam indicando a seus ouvintes judeus de que Jesus era o Cristo, e 
que ele era o Cordeiro de Deus, o cumprimento de todos os cordeiros que tinha sido sacrificado ao longo dos séculos.  
 
A frase "o sangue de Cristo" foi uma forma abreviada que os apóstolos usado para fazer uma relação entre a Cruz e o 
sacrifício Levítico e patriarcal. Quando falamos sobre o sangue de Cristo derramado por nós, fala sobre o awfulness do 
pecado e a grandeza do plano e a graça de Deus. 
 
Tempos de Salvação 

 
Existem três tempos da salvação. Algumas pessoas cometem o erro de reivindicar uma gradual a salvação. Trata-se de 
uma falsa interpretação. Os três são tempos passado, presente e futuro.  
 
No passado você foi salvo quando você creu no Senhor Jesus Cristo, você é salvo no passado e ainda são salvos 
agora. [1 Coríntios 1:18, 2 Coríntios 2:15, Efésios 2:5,8]. No presente estamos sendo salvos do poder do pecado. Isto 
não é falar de salvação em si você está falando sobre ser entregue do poder do pecado pelo poder do Espírito Santo. 
[Romanos 6:14, 8:2, 2 Coríntios 3:18, Gálatas 2:19,20]. No futuro, o crente será salvo em plena conformidade a Cristo. 
[Romanos 8:29, 13:11, 1 Pedro 1:5, 1 João 3:2] Nós seremos semelhantes a ele 
 
A salvação é utilizada de duas formas nas Escrituras. Que significa ser salvo do pecado, ser nascido de novo e também 
para ser protegidas do perigo ou testes ou entregue-os através de seu poder de ressurreição. 
 
Por exemplo, a Escritura diz que, "os que permanecem até o fim será salvo". Isto significa que serão entregues pelo 
retorno do Senhor no final do período da Grande Tribulação.  Trata-se de um texto que se aplica aos crentes naquele 
tempo terrível, e está "fora de contexto" se aplicarmos hoje em termos de segurança de salvação, pois não se refere a 
isso.  
 
Estamos sendo entregues do poder do pecado em nossas vidas, mas nós ainda estão para ser totalmente entregue em 
nossos corpos quando Cristo vem para nós. O que Deus começou ele ainda está fazendo e vai fazer por nós. Todas as 
disposições estão lá, é apenas a utilização das disposições em questão. Estabilidade no que Deus tem feito, confiança 
no que ele está fazendo e a esperança de que ele vai fazer. 
 
O evangelismo não é um problema na igreja quando as pessoas conhecem a doutrina bíblica. Um evangelista deve ser 
forte, porque eles têm a verdade que irá libertar as pessoas do mal e do pecado. Nós fomos salvos da penalidade do 
pecado e o evangelista bíblico percebe que isto é o que eles podem dizer o incrédulo que ainda está vivendo como se 
sob a penalidade. 
 
Em João 19:28-30 O Senhor inclinou a cabeça e demitido do seu Espírito. Ele ainda está vivo, quando ele diz que é 
terminado. O trabalho de salvação está em um sentido muito real terminou antes de Cristo morre fisicamente. O 
trabalho da expiação terminou antes de sua morte física. A morte física foi um triunfo não é uma tragédia, porque ele 
roubou o "anjo da morte" de qualquer vitória em que ele  tanto tinha derrotado o pecado e a morte naquele ponto e a 
ressurreição poderia configurar o seu selo sobre sua vitória.  Sua morte completa esta fase do processo. João não 
grava tudo isso como ele sabe que foi registada nos outros evangelhos. Note as palavras de Jesus, "Pai, em tuas mãos 
eu descartar o meu espírito". Estas palavras são a prova da conclusão da transação para pagar por nossos 
pecados antes desse ponto e, em seguida, conclui o processo da ressurreição como prova é público para que todos 
possam ver que o seu sacrifício foi aceito. 
 
Não separar a morte do Senhor, desde o processo de rolamento separado do pecado, nem a cruz da ressurreição, 
porque eles são todos parte de um processo, a conquista do jardim para a sua salvação e a minha. Não foi sua morte 
física, por si só, efetuada a salvação. Ele morreu espiritualmente na Cruz como Adão e Eva morreram no jardim, então 
ele morreu fisicamente, e, em seguida, fisicamente ele ressuscitou de entre os mortos. Ver tudo como parte de um 
evento; a cruz, seu tendo nossos pecados sobre seu corpo sem pecado (morte espiritual), sua morte física e a 
ressurreição; todos juntos formando o terreno firme para a nossa salvação. Ele venceu o pecado e a morte.  
 
Ele estava separado de Deus por causa de seu tornar-se pecado por nós; tendo os nossos pecados no seu corpo sem 
pecado. Durante três horas, ele foi separado do Pai e do Espírito Santo para o único momento na eternidade. Ele gritou, 
"Meu Deus, Meu Deus, por que me desamparaste?" - Salmo 22:1. Isto está em uma contínua tensa - ele continuou 
gritando e gritando. A cruz foi uma coisa horrível. Foi tão horrível porque o filho perfeito da glória tomou sobre si o seu 
pecado e o meu. O seu pecado e o meu é horrível aos olhos de Deus. Ele foi separado do Pai e o Espírito Santo, por 
isso, a fim de que a parede de separação entre nós e Deus pode ser puxada para baixo. Ele disse duas vezes, "Deus 
meu, Deus meu", porque a terceira pessoa estava na cruz. Recebemos nossa posição em Cristo, devido à sua obra na 
cruz. Estamos a ser finalmente removido do poder e do domínio do pecado para sempre. Pela graça através da fé, não 
de obras, para que ninguém se glorie. 
 
A salvação é pela fé somente. Você só precisa crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Curvar-se diante dele 
como um pecador precisa de um Salvador. Deus, o Filho, fez o trabalho de quebrar a barreira do pecado que nos 
separa de um Deus santo. 
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Doutrinas 
 

Salvação 

 
1. A salvação é o dom de Deus pela graça através da fé. 
 
2. Não podemos trabalhar para a salvação - devemos receber como um dom. (Efésios 2:8, 9, Romanos 4:4-5) 
 
3. O único meio de salvação é pela confiança que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou 
dos mortos. Portanto, Ele pagou a penalidade para o pecado, e venceu a morte. (Atos 16:30-31, João 3:16, 14:6, 1 
Coríntios 15:3-4) 
 
4. Somos salvos para que possamos servir a Deus. (Efésios 2:8-10) As nossas boas obras, mostrar que temos sido 
salvos. 
 
5. A salvação inclui muitas outras doutrinas como a imputação, justificação, Redenção, Propiciação, reconciliação e 
santificação. 
 

Cordeiro 

 

1. Gênesis 4:3-5a 
A) Abel trouxe um cordeiro do seu rebanho. 
B) Propiciação salientou - cobertura. 
C) o cordeiro era uma oferta pelo pecado. 
 
2. Gênesis 22:7-14 
A) Abraão foi fornecido com uma ram. 
B) a substituição enfatizado. 
C) o cordeiro foi uma oferta para uma pessoa. 
 
3. Êxodo 12:3-7 
A) o cordeiro tinha que ser morto. 
B) Protecção enfatizado. 
C) o cordeiro foi uma oferta para uma família. 
 
4. Levítico 1:10-13, 16:15 
A) o cordeiro sem mancha ou defeito. 
B) Caráter do cordeiro, enfatizou. 
C) o cordeiro foi uma oferta para a nação de Israel. 
 
5. Isaías 53:4-8 
A) mostra que o cordeiro para ser fornecido é uma pessoa. 
B) Expiação enfatizado. 
C) o cordeiro foi uma oferta para os eleitos. 
 
6. João 1:29 
A) mostra que o cordeiro foi Jesus. 
B) remoção completa do pecado enfatizado. 
C) o cordeiro foi uma oferta para todo o mundo. 
 
7. Atos 8:30-37 
A) mostra que Jesus é o Cristo, o Messias prometido. 
B) salvação individual enfatizado. 
C) o cordeiro foi uma oferta para aquele. 
 
8. 1 Pedro 1:18-21 
A) mostra a ressurreição do cordeiro. 
B) enfatizou a redenção. 
C) o cordeiro foi uma oferta para todas as gerações. 
 
9. Apocalipse 5:6-10 
A) mostra a glorificação do cordeiro. 
B) Governo do cordeiro, enfatizou. 
C) o cordeiro de todo o universo. 
 
10. Apocalipse 22:1-5 
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A) mostra a realeza eterna do cordeiro. 
B) a glória eterna do cordeiro enfatizou. 
C) o cordeiro por toda a eternidade. 
 
O desenvolvimento do tema do cordeiro mostra como Jesus Cristo é a figura central em todas as escrituras e como os 
escritores inspirados da Bíblia desenvolvido progressivamente a revelação do seu caráter, o trabalho e a glorificação de 
um cordeiro para o Rei dos reis e Senhor dos Senhores. 
 

Propiciação 

 
1. O Propiciatório (o topo da Arca da Aliança) o Tabernáculo era o lugar da propiciação. 
 
2. O conceito do propiciatório devem ser compreendidas à luz da arca da aliança. (Êxodo 25:10-22, 37:1-9) 
 
3. A arca da aliança era uma caixa de madeira (45" x 27" x 27"), construída de madeira de acácia (a humanidade de 
Cristo) revestidas com ouro (a divindade de Cristo) 
 
4. Conteúdo da arca, o vaso dourado de maná, as tábuas de pedra, e a vara de Arão que brotou. (Hebreus 9:4). As 
tábuas de pedra, representava o homem contra as transgressões da norma perfeita de Deus, a vara que brotou ficou 
para a rebelião contra a autoridade estabelecida, o vaso de maná mostrou rejeição do homem da provisão divina. 
 
5. O conteúdo da arca é uma figura de Cristo, tendo os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro. (2 Coríntios 
5:21) 
 
6. O propiciatório era a tampa de ouro maciço que montada sobre a arca e deu dois querubins de ouro, um em cada 
extremidade, representando a santidade de Deus. (Hebreus 9:5) 
 
7. Uma vez a cada ano, no Dia da Expiação, o sumo sacerdote entrou duas vezes no Santo dos Santos com uma tigela 
de sangue (uma vez por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo (Hebreus 9:7). Ele espargiu o sangue 
sobre o propiciatório. A justiça de Deus e justiça foram satisfeitos. 
 
8. Porque de propiciação, ou satisfação de seu caráter santo, Deus é livre para amar o crente. 
 
9. O propiciatório representada propiciação com ênfase na pessoa de Jesus Cristo, nosso grande Sumo Sacerdote. 
 
10. "Propiciatório" em Hebreus 9:5 tem o mesmo conceito que a palavra propiciação (Gk, hilasterion) em Romanos 3:25. 
 
11. Propiciação é usada para expressar o verdadeiro e perfeito amor de Deus para todos os crentes, 
independentemente de seu status. (1 João 4:10) 
 
12. Propiciação é usado para relacionar a pessoa de Cristo e a "cobertura" do caráter de Deus. (Romanos 3:25) 
 
 
 
 

Lição 43 - A SALVAÇÃO DO PODER DO PECADO 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

43 A salvação do Poder do Pecado 
 

Romanos 8:1-4 
2 Pedro 1:3-11, 18 
Gálatas 5:16-18 
Gálatas 5:1-4 
1 João 4:17-19 

Expiação  
Redenção 
Legalismo 

 
 
Introdução 

 
Em Romanos 8:1-4 vemos que precisamos para viver andando no Espírito. Esta é uma doutrina fundamental de como 
viver uma vez que você está salvo. Muitas igrejas têm configurar sistemas para manter as pessoas no caminho estreito 
e apertado, mas Deus tem nos dado seu sistema e é andar no Espírito.  
 
Se as pessoas lhe perguntar como o pastor a sua opinião sobre determinadas coisas é muitas vezes um caso deles 
querendo começar sua sanção a fazer coisas que podem ser duvidoso. A questão não é tanto o que fazer, como fazê-lo 
sem a culpa que sentem. Eles querem que você assumir a culpa por sua tentação, ao invés de seguir o espírito e a 
Palavra de Deus. A chave para a vida cristã é o enchimento do Espírito Santo, e a tarefa do pastor é garantir que o 
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rebanho de Deus, segue o espírito da verdade, por meio da obediência à Palavra e a habitação do Espírito Santo, não 
ele! 
 
A questão não é tanto sobre o que eu possa fazer, ou o que eu sinto que eu posso começ afastado com fazer, mas 
como posso servi-lo que deu a Sua vida por mim? Perguntas como muitos pedir dar um indício de que eles têm 
uma visão inadequada de Deus. A diferença entre as pessoas fazem perguntas indicará se uma pessoa é um crente 
orientada de graça ou se eles têm um potencial para o legalismo. 
 
Graça OU OBRAS? 

 
Muitos jovens crentes não percebem que uma vez que eles são salvos que ainda irá enfrentar a tentação e o pecado. 
Por conseguinte, temos de lidar com a realidade de Deus, o pecado e a natureza pecaminosa que ainda temos e que 
diariamente têm de ser controlados pelo enchimento do Espírito Santo. Uma pessoa em uma igreja legalista vai dizer 
que eles têm um sistema de regras que, se seguidas irá tornar a sua vida cristã. Por isso, significa que você vai ser 
segura, mas não é isso que a santificação é tudo sobre como este se move as pessoas longe da verdadeira vida cristã 
como visto no padrão do apóstolo que eles registrados nas Escrituras. 
 
Se você cair em um sistema baseado em obras humanas e regras que você vai tentar mais duramente e em sua força 
humana e começ desanimado. Temos de estar andando no poder do Espírito Santo na luz da Palavra de Deus, e não a 
tentar lutar para viver em conformidade com qualquer sistema de homem ou mulher. No falso sistema de obras com 
base santificação, as pessoas começam a duvidar de sua salvação, e eles serão tentados a mais e mais o legalismo, 
em vez de voltar para as escrituras para ser corrigido no seu erro fundamental. Uma vez que este tipo de erro ocorre se 
tornam presa fácil para os cultos. Como um pastor que necessita para proteger o seu povo nesta área, garantindo que 
eles aprendem dependência "graça através da fé"; mediante a Palavra viva e o Espírito Santo, nunca sobre os homens. 
 
Este sistema funciona é muito prevalente em igrejas evangélicas e é a fonte da perda de muitos conversos. Muitos 
crentes, tendo sido salvos por um tempo e, em seguida, sentir o pecado vindo de volta, e assim sentir-se esmagado. Se 
nos primeiros dias após a conversão lhes foi dito sobre andar no Espírito, eles têm uma resposta quando este problema 
vem e eles são mais propensos a permanecer na Palavra e longe do legalismo que caso contrário irá matar a sua vida 
espiritual. Quando o espírito está amortecido dentro deles, eles vão quer drift novamente em pecado moral, ou drift em 
legalismo e auto justos sistemas. 
 
Ajudar O JOVEM CRISTÃO  

 
2 Pedro 1:3 -11 lida com o crescimento do jovem cristão, onde as pessoas começam a ser capazes de lidar com as 
coisas. O procedimento é acrescentar à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, conhecimento auto-controle, auto-
controle e paciência à paciência a piedade. Você não se torna o piedoso durante a noite. Nós não somos separados 
para o serviço de Deus instantaneamente, é um processo de crescimento. Deus providenciou tudo de que você precisa 
para realizar a tarefa.  
 
Como um cristão maduro você é para dizer ao jovem cristão o que Deus proveu para eles e como usá-lo. Deus 
providenciou tudo, pela graça através da fé, de lidar com a nossa natureza pecaminosa e Satanás. 
 
A provisão de Deus está dividido em duas partes: em primeiro lugar, o que ele tem dado a palavra e, em seguida, o 
poder de aplicar. Temos o Espírito Santo em nós para nos ensinar, como uma pessoa que convence, e temos a palavra 
de Deus ao alcance dos nossos dedos. Isto é, para que possamos saber o que ele quer de nós, faça-o no desígnio de 
Deus desde o poder, a fim de que possamos ser vitoriosos. 
 
Em 2 Pedro 1 nota-se que Deus tem o poder - v 3 , - v 4 as promessas, que pode tornar-se Cristo como - v 4, para que 
possamos crescer sistematicamente - v 57, a fim de que possamos produzir o fruto do Espírito Santo -- v 8. Este é o 
resultado da obra do Espírito Santo em nossas vidas durante um longo período de tempo, se você permitir que ele 
trabalhe em nós.  
 
O termo salvação aqui refere-se ao momento pelo momento livramento do poder do pecado. Esta é uma batalha que vai 
continuar até o dia em que você morrer. É, no entanto, uma coisa que o Senhor proveu cada activo já para que o crente 
pode vencer a batalha. A salvação é uma graça conceito; dependendo de Deus, não o homem.  
 
Tão por muito tempo como nós sabemos o que vamos levar os nossos problemas para, em seguida, podemos ter 
confiança em encontrar uma solução para eles. Quando nossos filhos têm um problema que sabem vir a nós, de 
maneira semelhante deve ir ao nosso Pai Celestial. Chegamos ao Senhor em oração 1 Pedro 5:7. Nós andamos no 
Espírito contando com a provisão de Deus em vez de depender de esquemas e planos dos homens. 
 
Em uma igreja legalista tem homem feito sistemas que não permitem que as pessoas têm um olhar em. Estamos 
andando na Palavra de Deus ou estamos caminhando com os homens. Não dependem de homens, mas depende do 
Espírito através da Palavra. Deixe o Espírito Santo bater todos ao redor da sala. Levamos nossos fardos ao Senhor e 
deixá-los lá.  
 
A PALAVRA DE DEUS E O PECADO 
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Como você satura a sua mente na Palavra de Deus você será incentivado. Escreva para baixo todas as promessas que 
você vem através da Palavra de Deus. Muitos cristãos ficam tão dependentes de homens que roubam a sua alegria que 
vem do Senhor resolver seus problemas para você.  
 
No caso de se estudar a Palavra de Deus a resposta virá rapidamente através da Palavra que é muito excitante. Traz a 
andar no Espírito, para a vida. Não se surpreenda quando você ver as coisas funcionando juntos, esta deve ser a vida 
cristã normal. 
 
Se você gastar tanta hora de alimentar o seu espírito através da Palavra como você alimentar o seu corpo com o 
alimento físico que você será espiritualmente aplicar, como você aplicar o que você lê e ouve a vida diária. Se este 
conceito pode ser transmitida aos jovens crentes podem mover-se em um lugar de vitalidade e energia. Estes jovens 
crentes não podem ser restringidos por pessoas e suas opiniões, mas será conduzir pela Palavra de Deus. A palavra vai 
fazer sentido. 
 
Sendo GUIADOS PELO ESPÍRITO 

 
Gálatas 5:16 diz que se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Você pode seguir o Espírito Santo em sua vida 
ou algum outro sistema do homem. Devemos lembrar que a lei mosaica não é para hoje. Você está a ouvir o 
convencimento interno ministério do Espírito Santo. Ele quer que você seja sensível a ele e não a mais ninguém.  
 
Devemos responder ao Espírito Santo da mesma forma como respondemos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. 
"Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Crer no ministério do Espírito Santo em sua vida e você será santificado. 
Deixe que ele vá trabalhar em você. Se você for duvidoso sobre algo em sua vida, não o faça. Ser sensível a convicção. 
Você pode fazer isso dando o seu espírito a abundância de alimento espiritual. 
 
Legalismo e lascívia são primos. A fornicação e a imoralidade são resultados de lascívia na alma. Legalismo e lascívia 
são resultados de ter ignorado o Espírito. O LEGALISMO é uma pessoa que não vai confiar no Espírito Santo para lhe 
mostrar o que fazer, preferindo suas próprias regras, lascivo, enquanto a pessoa não quer que ninguém lhes diga o que 
fazer. Muitas vezes levar um para o outro. Deus tem um padrão para você trabalhar e que é graça. Seu desejo deve ser 
o de fazer o que lhe agrada. 
 
Duas áreas de ajuda 

 
Existem duas áreas que o Senhor providenciou para ajudá-lo como com a santificação; eles são o cânone das 
Escrituras e o ministério de ensino do Espírito Santo. Como um crente orientada a graça você está andando em relação 
à Palavra e confiando no Espírito Santo. Deus tem um padrão de graça a seguir; o legalismo vai lhe dar normas e 
regulamentos para o trabalho. Legalismo incentiva o orgulho. O orgulho leva à arrogância e prepotência conduz a mais 
tentações que o orgulhoso pessoa acredita que pode começar afastado com, e assim ele se torna um hipócrita, dizendo 
uma coisa o pecado na igreja e fora dela. 
 
A verdadeira motivação é a aprovação de Deus e não o homem. Devemos buscar ao Senhor "bem feito", e não louvores 
do homem. A motivação é para servir ao Senhor no amor. Este é o único dom que ele vai aceitar. Ele quer a sua 
obediência ao fluxo de seu amor por ele, exactamente da mesma forma como ele queria o amor de Adão e Eva.  
 
Como cristão você tem que "ir para o ouro", de acordo com 1 Coríntios 3:11-15. Deus não está tão interessado em o 
que você está fazendo, ele está interessado em a motivação por trás dele. Ele quer que você faça coisas porque ele te 
ama, e seu amor por ele move para o serviço. Quando você perceber plenamente a graça muitos dons que Ele lhe deu, 
você será movido para amá-Lo, e servi-o com gratidão. Como pastores, nosso papel é o de informar as pessoas da 
maravilhosa graça de Deus; somos os motivadores da igreja através do nosso contando a verdade maravilhosa. 
 
A LEI E A GRAÇA E A DIFERENÇA ENTRE ELES  

 
A lei como uma regra de vida 

 
No entendimento o programa de Deus para a nossa libertação do poder do pecado, é importante distinguir entre lei e 
graça como regras da vida. A palavra "lei" é usado em muitos sentidos diferentes nas Escrituras. Às vezes é usado 
como uma regra de vida. Quando usado dessa maneira, a palavra tem vários significados. 
 
I. Os Dez Mandamentos, que foram escritos pelo dedo de bacalhau em tábuas de pedra (Êxodo. 31:18), 
 
2. Todo o sistema do governo de Israel na terra que, quando incluídos os mandamentos (Êxodo. 20:1-26), os acórdãos 
(Êxodo. 21:1-24:11), e as ordenanças (Êxodo.24:12 - 31:18). 
 
3. Os princípios da ainda futuro reino do Messias na terra, que se diz ser o cumprimento da lei e dos Profetas (Mateus. 
5:17-18; 7:12). 
 
4. Qualquer aspecto da vontade revelada de Deus para os homens (Romanos 7:22, 25; 8:4). 
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5. Qualquer regra de conduta prescrita pelos homens para seu próprio governo (Mateus. 20: I5; Lucas 20:22; 2 Timóteo 
2:5). A palavra "lei" é também usado algumas vezes de uma força em operação (Romanos. 7:21; 8:2). 
 
6. No Antigo Testamento, especialmente, a lei também é apresentado como um pacto de obras.  
 
7. Lei também é introduzido como um princípio de dependência da carne. A lei previa nenhuma maneira para o seu 
cumprimento. 
 
A graça como uma regra de vida 

 
Para o filho de Deus, sob a graça, cada aspecto da lei é agora feito de distância (João 1:16,17; Romanos. 6:14; 7:1-6; 2 
Coríntios. 3:1-18; Gálatas. 3:19-25; Efésios. I5:2; Colossenses 2:14). 
 
I. Os comandos legais do sistema de mosaico e os comandos que estão a governar no reino não são agora os 
princípios orientadores do cristão. Eles foram substituídos por uma nova regra de conduta e gracioso que inclui em si 
tudo o que é vital para a lei, mas recorda-o sob a forma peculiar e caráter de graça. 
 
2. O filho de Deus debaixo da graça foi entregue do fardo de um pacto de obras. Ele agora não está se esforçando para 
ser aceite, mas é livre para viver como um que é aceito em Cristo (Ef. 1:6). 
 
3. O filho de Deus não é chamado a viver a energia de sua própria carne.  
 
4. Em contraste com a lei, a palavra "graça" refere-se a o favor não merecido que representa o método divino de lidar 
com o homem que foi introduzido com Adão. Debaixo da Graça, Deus não trata os homens como eles merecem, mas 
ele trata-los na infinita misericórdia e graça, sem referência a suas sobremesas. Este é livre para fazer no terreno que o 
justo castigo do pecado, que Sua Santidade, caso contrário, impor aos pecadores como sua sobremesa, era apenas 
para o pecador pelo Filho de Deus.  
 
5. Em contraste com a lei, a graça é revelado em três aspectos distintos: (a) a salvação pela graça, (b) custódia através 
da graça, e (c) a graça como uma regra de vida para os salvos. 
 
O desafio é colocar constantemente a sua atitude diante das pessoas ao seu serviço ao Senhor. Não precisa perguntar 
a uma pessoa para trazer um amigo para um serviço, por seu amor do Senhor deve mover-lhes desejo para os 
perdidos. Devemos ampliar Cristo.  
 
João Batista foi para o mais obscuro lugar para pregar, sem água nem comida. John estava sentado no deserto espelho 
da palavra de Deus. Deus levou o povo a ele. Não temos de usar truques se estamos servindo ao Senhor em espírito e 
em verdade. As pessoas não vêm para ver um "show" eles vieram porque eles sabiam que ele era um santo homem e 
pregaram a Palavra da Verdade. Este deve ser o nosso objectivo; a ser conhecido como as mulheres e os homens da 
verdade de Deus. 
 
Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo tem sido mostrado antes de você. Paulo não tem qualquer problema em obter uma 
multidão. Ele nunca procurou uma multidão, ele procurou o caminho que o Senhor queria que ele a caminhar em cada 
lugar que ia. Estude o livro de Atos utilizando as ebcwa disc ou web site e ver como Paulo andou no poder do Espírito. 
Este é o meio de bênção para você como o pastor-professor e as pessoas que você ensina. Não é difícil servir ao 
Senhor quando você está animado sobre ele e quer dar uma mensagem e são obedientes ao Espírito Santo. Você tem 
que ter entusiasmo, uma alegria que vem de dentro. 
 
Todos nós temos diferentes fraquezas. Nós lidar com eles da mesma forma que podemos lidar com qualquer coisa na 
vida cristã, vamos colocar a cruz entre nós e a nossa velha natureza de pecado e tentação nós olhamos através do que 
Deus tem feito por nós. Queremos associar com um forte espírito de grupo quente encheu os crentes não qualquer dour 
laçado reta de grupos legalistas. 
 
Deixe seu povo cair no amor com Deus. O estudo os líderes precisam mostrar Jesus Cristo. Filipe e André levaram as 
pessoas a Jesus. Se você ama alguém você não passar cinco minutos sem pensar deles. Como um jovem cristão você 
pode tender a esquecer ele está perto de nós em todos os momentos. Bem ensinou os jovens fiéis saber quão grande é 
o amor do Senhor para eles, e que ele nunca deixa-los; este é o conforto no conhecimento que todos nós precisamos a 
cada dia. 
 
Estamos disse em 1 João 4 que nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Neste versículo temos a motivação 
para o serviço cristão. Se este versículo não é verdadeiro em sua vida você não está pronto para servi-Lo. Temos muito 
tempo limitado na terra e devemos viver tudo, "como ao Senhor". 
 

Doutrinas 
 

Expiação 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           25 

 

 
Solução para o problema do pecado: a redenção e Expiação: 
 
1 o filho permanece na casa para sempre" (João 8:35), para que Jesus Cristo é "o filho". Ele é a vida eterna e santa e 
quando o homem crê nele o homem é livre e entrar em união com Jesus Cristo. O cristianismo é um relacionamento 
com Jesus Cristo, não uma religião. 
 
2 o preço da nossa redenção é o seu sangue (1 Pedro 1:18,19, Efésios 1:7, Apocalipse 1:5, Hebreus 9:11-14, Gálatas 
3:13) , que representa a sua morte. Jesus Cristo levou os pecados de todo o mundo (passado, presente e futuro) na 
cruz. 
 
3 Deus é absoluta justiça e justiça; o salário do pecado é a morte (Romanos 6:23, Colossenses 2:14). Jesus Cristo 
cancelou o "IOU" a raça humana devida a Deus. A raça humana deve a perfeita justiça de Deus. 
 
4 Deus é justiça perfeita e nós não podemos pagar perfeita justiça. Jesus Cristo morreu na cruz, pagando a penalidade 
de nossos pecados. Este é expiação (Romanos 5:8) 
 
5 As doutrinas da Redenção e Expiação são encontrados no Salmo 22:1-6. Deus, o Pai e o Espírito Santo deixou o filho 
porque ele estava tendo nossos pecados na cruz. (Mateus 27:46) 
 
Penalidade do pecado resolvido pela Expiação (Colossenses 2:14) (Romanos 6:23) 
 

Redenção 

 
1. A compra de um escravo do mercado de escravos do pecado e o ato de instalar-lo livre. 
 
2. O princípio da redenção é encontrado em (João 8:31-36). 
 
3. Cristo pagou o resgate de pecado na cruz. Em outras palavras, ele comprou a nossa redenção. (Salmo 34:22; 
Gálatas 3:13; 1 Timóteo 2:6; 1 Pedro 1:18,19). 
 
4. A redenção é uma doutrina que o crente pode aplicar em tempos de pressão e Catástrofe (Jó 19:25,26), encontrando, 
assim, tanto a bênção e felicidade. 
 
5. Redenção resulta em adoção (Gálatas 4:4-6). 
 
6. Redenção fornece a base para a herança eterna do crente (Hebreus 9:15). 
 
7. O sangue de Cristo é o resgate ou o preço da redenção (Efésios 1:7; Cl 1:14; 1 Pedro 1:13,19; 1 João 1:7). 
 
8. Redenção inclui o perdão do pecado (Hebreus 9:22). 
 
9. A redenção é a base da justificação e limpeza imediata no momento de salvação (Romanos 3:24). 
 
10. A redenção é a base de nossa purificação do pecado durante nossa caminhada Cristã. (Levítico 4:5; 6:1-6; 1 João 
1:7,9). 
 

Legalismo 

 
1. Existem algumas áreas da lei de Deus que o crente nunca iria violar porque é sua zona de força. 
 
2. Não há duas pessoas têm a mesma área de força, não há duas pessoas têm a mesma área de fraqueza em sua 
natureza humana. 
 
3. Violação de uma parte da lei torna a pessoa um pecador apenas como outra parte da lei - todos pecaram e 
destituídos estão da glória de Deus. (Romanos 3:23) 
 
4. Legalismo e auto-justiça é propenso a esquecer que todo pecado provém da natureza pecaminosa. 
 
5. Todos tem uma natureza pecaminosa. Violação de lei demonstra sua existência. 
 
6. O legalista enfatiza os mandamentos que ele mantém. A pessoa honesta reconhece os mandamentos ele quebra. 
 
7. Doutrina remove o legalismo e auto justiça na base da graça. 
 
8. Legalismo minimiza a fraqueza ou pecado que assedia da natureza pecaminosa, enquanto enfatizando a fraqueza ou 
pecado que assedia de alguém. 
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9. Legalismo condena aqueles que falham em sua própria área de força, mas o legalismo não reconhece que todos 
pecaram. 
 
10. Às vezes, o legalismo é tão forte que satisfaça ambas as categorias de 1 João 1:8, 1 João 1:10. 
 
11. Para ser culpado só tem para o pecado uma vez não a milhares de vezes não (Tiago 2:10) 

 
 
Lição 44 - A justiça imputada de Deus. 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

44 Justiça imputada de Deus. 
 

Romanos 3:9-20 
Gênesis 3:21 
Romanos 3:21-28 

Reconciliação 
Dons de salvação 

 
 
Introdução 
 
Em Romanos 3 A salvação é visto como a passagem da barreira de pecado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Uma parte 
da barreira é a perfeita justiça de Deus em contraste com a relativa justiça do homem. 

 
O homem não salvo só pode ser injusto quando você compará-lo com a perfeita justiça de Deus. A Bíblia nos diz que 
todas as nossas obras de justiça são como trapos de imundície aos olhos de Deus. Em nossa força humana não 
podemos impressionar Deus. 
 
O Liberalismo 

 
Isto é o lugar onde a teologia liberal, e a maioria dos novos cultos idade vir em muito fortemente. Por exemplo, em 
comum com os cultos do mundo romano, a  fé Bahai majors em retidão pessoal, o que elimina a necessidade de um 
Salvador pessoal. O conceito é que, se o homem apenas tentou um pouco mais difícil, com melhor orientação, 
então seria ótimo. 
 
O liberalismo prega esta bem. Eles dizem que Deus lhes pat na parte traseira e dizer que eles tentaram arduamente e 
para que eles possam entrar em sua recompensa. Esta é uma  mentira satânica. Os requisitos de um Deus justo, 
totalmente só pode ser resolvido pela fé no trabalho da obra do Senhor Jesus Cristo sobre a cruz, como só Cristo é 
totalmente justo. Não há outra maneira de ser salvo. Atos 4:12, 16:31. 
 
Justiça de Deus 

 
Avaliação do deus de nós está claro em Romanos 3, onde em 920 versículos nos dizem que todos estão debaixo do 
pecado e que não há nenhum justo e não buscam a Deus. Nesta passagem Paulo une-se um certo número de 
passagens; Salmo 14,10,36- e Isaías 59. Estes versículos que Deus tem um padrão absoluto e o homem fica aquém do 
que absolutamente normal. Deus lhes deu a Lei Mosaica para recordar-lhes que eles são culpados. Porque não ver a 
convicção interior do Espírito Santo, eles têm a oportunidade de ser condenado pela lei. 
 
Deus é justo, o homem é injusto, mas pela fé em Jesus Cristo, nós começ nele e vestidos com Sua justiça - 2 Coríntios 
5:21. Deus dá ao homem através do Senhor Jesus Cristo que o homem nunca poderia ganhar ou merecer, a absoluta 
justiça de Deus. A justiça de Deus é imutável e inalterável. Ele é absolutamente justo em seu próprio ser e justo em 
todos os seus caminhos.  
 
No entanto, a justiça de Deus tem consequências inevitáveis. Porque todos os homens são pecadores por natureza e 
prática, o juízo divino sobre toda a condenação. A aceitação desta verdade é necessária para a compreensão da graça 
divina. Todas as pessoas são condenadas, o evangelho da graça começa com esta má notícia. A "Boa Notícia" agora 
segue. 
 
Ele condena todos para que ele seja capaz de morrer por todos nós, a fim de que todos possam ser salvos pela Sua 
graça. 
 
O EVANGELHO 

 
O triunfo do evangelho não está na desvalorização do pecado por Deus, é baseada no fato de que a condenação que 
tem sido imposta ao pecador tem sido suportados pelo Senhor na Cruz. Este é um plano de Deus, em conformidade 
com o seu próprio padrão de retidão. É suficiente para todos os que crêem. Por este plano, Sua Santidade está 
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satisfeito pelo seu ato de amor que pode salvar o pecador sem infringir imutável em Sua justiça. Esta é a boa nova 
do Evangelho a humanidade indefesa. 
 
Isto aumenta a graça de Deus. Quem paga o preço fez o trabalho e ganha todos os elogios. Partilhamos tudo o que ele 
ganhou com ele. A importância da nossa decisão de confiar nele não pode ser enfatizada demasiadamente. 
 
O HOMEM JUSTO 

 
O homem justo é a mais difícil de falar. Ele pensa que ele é bom o suficiente para satisfazer a Deus e, muitas vezes, só 
é possível alcançar estas pessoas em seu leito de morte. É de notar que cada incidência de pecado que está registrado 
na Bíblia, para que possamos entender como Deus vê o pecado do homem. O homem elaborou normas adequadas 
para a família, para a sociedade, para o estado, mas esta não é uma base sobre a qual o homem vai ficar e ser julgado 
diante de Deus. Em seu relacionamento com Deus, o homem não é sábio quando se comparam-se com os outros. 2 
Coríntios 10:12. Muitas pessoas pensam que eles estão todos bem, quando comparados a outros homens, mas todos 
nós somos pecadores aos olhos de Deus, e necessitam de um Salvador. 
 
Todos, hoje em dia, a psicologia tem vista para a natureza pecaminosa do homem. A base da maior parte da psicologia, 
no entanto, é que as pessoas são boas, e que se você dar-lhes dinheiro suficiente ou alimentos que irá responder de 
uma forma amorosa. Eles dizem que não é verdade que o homem tem um problema de pecado. Se a sua fé não lidar 
com a velha natureza pecaminosa tem um falso sistema. No rat race do homem pecador você quer ter ratos ratos 
magros ou gordura, mas eles ainda são ratos e estão todos indo para o inferno. A maioria dos cultos e Ismos são auto 
justos e operam em um sistema funciona, mas é simplesmente iludido as pessoas em um caminho para a destruição de 
uma maneira de fingir que eles estão em um piquenique. 
 
 
 
Imputação 

 
A imputação é o recebimento de algo que não é seu próprio, algo que você não ganhe ou merecem, mas que é dado a 
você. A primeira imputação na raça humana é o pecado de Adão que foi imputada a todos, todos morrem em Adão. 
Deus não nos deixou, no entanto, a penalidade do pecado foi imputado a Cristo. Deus trabalha de justiça absoluta. Tudo 
tem de ser equitativo e justo. Você não ganhar ou merecer o pecado de Adão, nem você ganhar ou merecer a graça do 
Senhor. 
 
Vemos agora as características de Deus em destaque. Imputação bíblica é a base da nossa justificação. Nós 
recebemos o que nós não ganhar ou merecer, da graça, da mesma forma que recebemos do pecado de Adão. 
 
Justificação 

 
Para justificar em uso bíblico significa não fazer justiça, mas para declarar ou mostrar para ser justo. Um homem é 
considerado justificado diante de Deus, porque ele é declarado justo, com base no que Cristo fez por ele, não no que 
ele fez por si mesmo.  
 
A justificação não é "como se eu nunca pecou". Ele é muito maior do que isso. Você pecou , Deus não pode olhar para 
nós como se nós nunca pecou. Sua santidade não vai olhar sobre o nosso pecado, ele deve resolver o problema de 
pecado, e ele tem através da Cruz. Justificação vem na plena consciência de que você tem pecado. É porque você tem 
pecado que o plano de Deus, coloca o seu pecado em Cristo, e em troca você recebe a Sua justiça. Isso satisfaz a 
santidade de Deus. Mesmo se você orar a respeito de nada mais do que você pode agradecer a Deus pelo que ele tem 
feito para você aqui. 
 
Muitas pessoas que acabam nos cultos em igrejas cristãs liberais ou Escola Dominical, mas eles não têm nenhuma 
doutrina. Eles não sabem onde eles estão em relação com Deus. Você precisa ter pleno conhecimento das doutrinas de 
propiciação, imputação e os outros que se relacionem com a obra da cruz. Você não apenas absoluta justiça mas bem-
aventurança absoluta. Nenhum homem é justificado pelas obras da lei [Gálatas 3:10]. Somos justificados pela sua 
graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O senhor pagou o preço de resgate para salvar-nos do mercado 
de escravos do pecado. O preço é o sangue de Cristo. 
 
Homem é justificado como um dom gratuito e estamos contados ou declarados justos em e através dele e do seu 
trabalho que compartilhamos pela graça, através da fé. O Pai é perfeitamente satisfeito com o Filho. A Arca da Aliança 
com seus dois anjos representando a santidade (retidão e justiça), imagens de Deus. Ele está satisfeito com a morte do 
Senhor, representados na antiga lei, pelo sangue derramado, uma vez por ano sobre o propiciatório no Dia da Expiação. 
Isto, claro, representa a cruz. É o sangue de Cristo (sua obra perfeita) que resolve e garante a nossa posição. 
 
O HOMEM E A JUSTIFICAÇÃO 

 
Os homens são justificados sobre a condição da fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. A fé que leva a justificação é um 
que vem de todo o homem. Parecer intelectual aos factos não é suficiente; é o ato de vontade e envolve toda a pessoa 
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ou você não tem "fé" maior do que os demônios. A fé que um verbalizes mas se não for confirmada com ações de 
algum tipo não justificam, não é real, a menos que expresso em mais do que palavras. Tiago 2:14-20. 
 
Grandes teólogos, com razão, disse, "Somente a fé salva, mas a fé que salva não permanece sozinho, ele 
produz piedade e boas obras". Esta é a mensagem de Tiago e Gálatas. Se você diz que o ama, mas ignorar certas 
questões em sua vida e permanecem inalterados, então você é um mentiroso, a sua fé é em vão. A fé produz obras em 
sua vida, obras não produz fé. Caifás e Anás, acreditava que ele ressuscitou de entre os mortos, eles viram os 
milagres e sabia que eles eram reais, eles sabiam que ele nasceu de uma virgem, mas o rejeitaram, e feito de mentiras 
para encobrir a verdade, que eles sabiam. Satanás sabe que Jesus Cristo é o Senhor, e treme. Apenas aceitar a 
candidatura de fatos não significa nada, o diabo faz isso! É deixar que os factos mudar toda a sua vida, o que prova que 
você tem dobraram os joelhos de seu coração, sua vontade e sua mente para o seu Senhor e Deus. 
 
Nossas raízes estão em Cristo, precisamos ver o fruto. É o fruto não os presentes que mostram o seu cristianismo, 
como todos os presentes podem ser falsificados por Satanás, e são, mas ele não pode falsificar o fruto do Espírito. É a 
vida transformada, o que prova a realidade da fé salvadora, não as palavras. 
 
A teologia é prático e deve mantê-lo humilde. Há pessoas que são disse a ser espiritual de pesos pesados, mas que 
pode muito bem ser bebés, ou não salvou a todos. O homem se aproxima de Deus com nada além de seus pecados. 
Ele deixa a cruz com nada, mas a justiça de Cristo nele. O pai vê você no amado. Você pode vir diante do Senhor, não 
se sentindo muito espiritual. Você deve se lembrar de como Deus o vê, ele nos vê através da roupa de justiça que Ele 
deu a você em Cristo Jesus. O Senhor ressuscitou para a nossa justificação. 
 
O resultado da justificação é que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Além disso, não se 
pode estabelecer qualquer coisa para a carga de um homem justificado. Romanos 8:28-33. Somos herdeiros de Cristo 
na vida eterna, e assim, em relação com Ele, nós somos salvos do julgamento. Temos certeza de que iremos reinar 
com Ele. Devemos ser eternamente gratos 
 
Justificação, IMPUTAÇÃO E PERDÃO 

 
A justificação é mais do que perdão, pois o perdão é o cancelamento do pecado, enquanto que a justificação é a 
imputação da justiça. A imputação, portanto, tem um âmbito muito mais alargado do que o perdão. Ele não apenas 
perdoados, mas colocar a justiça de Cristo sobre nós. A maioria dos cristãos nunca tomar posse daquilo que o Senhor 
nos deu. Estamos vivendo no gramado dianteiro, em vez de em casa. 
 
Com o poder do Espírito Santo e os dons da justiça permite a realização de obras compatíveis com o plano de Deus. 
 
Muitas das áreas como propiciação, imputação, expiação e justificação foram finalizadas antes de Cristo morreu 
fisicamente; como ele disse, "está consumado, Pai, em tuas mãos eu descartar o meu espírito". Um conhecimento em 
detalhes destas doutrinas permite que você realmente apreciar o trabalho do Senhor Jesus Cristo e a sua disposição 
para que você possa viver a vida cristã. 
 
 

Doutrinas 
 

Reconciliação 

 
1. A reconciliação é a remoção da barreira entre Deus e o homem, ou a paz entre Deus e o homem. Enquanto que a 
redenção é sinward e propiciação é godward, a reconciliação é manward. (2 Coríntios 5:18, Efésios 2:16, Colossenses 
1:20, 21) 
 
2. A reconciliação e o sangue de Cristo. 
A) O sangue de Cristo é um sinônimo para a obra salvífica de Cristo na Cruz e a base para a reconciliação. 
(Colossenses 1:20) 
B) Por isso a obra da cruz é associado com a reconciliação. (Efésios 2:16) 
 
3. A reconciliação e a humanidade: o homem é visto como o inimigo de Deus, e precisa ser reconciliados com Deus 
(Romanos 5:10, Colossenses 1:21) 
 
4. A paz, um sinônimo para a reconciliação, reconciliação encontra o homem inimigo de Deus, mas a obra salvífica de 
Cristo na Cruz dá a paz entre Deus e o homem. (Efésios 2:14 cf. 2:16 cf. Colossenses 1:20) 
 
5. Reconciliação retratado na Ofertas de Levítico: a oferta de paz de Levítico 3 retrata a reconciliação ou a remoção da 
barreira entre Deus e o homem. (Levítico 7:11-38, 8:15) 
 
6. Aplicação de reconciliação para a era da igreja crente: cada membro do Corpo de Cristo é um embaixador que 
representa Cristo na terra. Portanto, cada membro do Corpo de Cristo tem o ministério da reconciliação. (2 Coríntios 
5:18-20) 
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7. A profecia de reconciliação. (Isaías 57:19) 
 
8. O meio de reconciliação - a remoção da barreira: 
A) o pecado removido por expiação ilimitada. (2 Coríntios 5:14, 15, 18, 1 Timóteo 2:6, 4:10, Tito 2:11, Hebreus 2:9, 1 
João 2:2) 
B) penalidade do pecado removido por expiação. (Salmo 22:1-6, Colossenses 2:14) 
C) o problema do nascimento físico removido por regeneração. (João 3:1-18, Tito 3:5, 1 Pedro 1:23) 
D) em relação a justiça removida por imputação. (Romanos 3:22, 9:30, 10:10, 2 Coríntios 5:21, Filipenses 3:9, Hebreus 
10:14) e justificação (Romanos 4:1-5, 4:25, 5:1, 8:29, 30; Gálatas 2:16, Tito 3:7) 
 
9. A barreira de carácter perfeito de Deus removidos por propiciação. (Romanos 3:22-26, 1 João 2:1, 2) 
 
10. Problema de posição em Adão removido por santificação posicional. (1 Coríntios 15:22, 2 Coríntios 5:17, Efésios 
1:3-6) 
 

Dons de salvação 

 
Listadas abaixo estão as 34 coisas que Deus dá para cada crente no ponto de salvação. 
 
1. No plano eterno de Deus. (A partilha o destino de Cristo) 
A) Guig Ghetto (Atos 2:23, Romanos 8:29, 1 Pedro 1:2) 
B) Eleger (Romanos 8:33, Colossenses 3:12, 1 Tessalonicenses 1:4, Tito 1:1 
C) os predestinou (Romanos 8:29, 30, Efésios 1:5, 11) 
D) escolhidos (Mateus 22:14, 1 Pedro 2:4) 
E) chamado (1 Tessalonicenses 5:24) 
 
 
2. Reconciliados 
A) por Deus (2 Coríntios 5:18, 19, Colossenses 1:20) 
B) a Deus. (Romanos 5:10, 2 Coríntios 5:20, Efésios 2:14-17) 
 
3. Redimidos (Romanos 3:24, Colossenses 1:14, 1 Pedro 1:18) 
 
4. Condenação removida. (João 3:18, 5:24, Romanos 8:1) 
 
5. Sob a graça ao invés de julgamento; Deus está satisfeito com a morte de seu filho. (Romanos 3:24-26, 1 João 2:2) 
 
6. Todos os pecados julgados pela morte de Cristo. (Romanos 4:25, Efésios 1:7, 1 Pedro 2:24) 
 
7. A velha vida - mortos vivos para Deus. 
A) crucificado com Cristo. (Romanos 6:6, Gálatas 2:20) 
B) mortos com Cristo. (Romanos 6:8, Colossenses 3:3, 1 Pedro 2:24) 
C) Sepultados com ele. (Romanos 6:4, Colossenses 2:12) 
D) ressuscitados com Cristo. (Romanos 6:4, Colossenses 3:1) 
 
8. Livre da lei. 
A) mortos. (Romanos 7:4) 
B) entregue. (Romanos 6:14, 7:6, 2 Coríntios 3:11, Gálatas 3:25) 
 
9. Regenerada. (João 13:10, 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5) 
A) nascidos de novo. (João 3:7, 1 Pedro 1:23) 
B) Os filhos de Deus. (Gálatas 3:26) 
C) Filhos de Deus. (João 1:12, 2 Coríntios 6:18, 1 João 3:2) 
D) uma nova criação. (2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15, Efésios 2:10) 
 
10. Aprovada. (Romanos 8:15, 8:23 (futuro) Efésios 1:5) 
 
11. Aceitável a Deus. (Efésios 1:6, 1 Pedro 2:5) 
A) feitos justos (Romanos 3:22, 1 Coríntios 1:30, 2 Coríntios 5:21, Filipenses 3:9) 
B) positionally santificados. (1 Coríntios 1:30, 6:11) 
C) aperfeiçoou para sempre. (Hebreus 10:14) 
D) atender (qualificado) (Colossenses 1:12) 
 
12. Justificado (declarado justo). (Romanos 3:24, 5:1, 5:9, 8:30, 1 Coríntios 6:11, Tito 3:7) 
 
13. Perdoado todas as ofensas. (Efésios 1:7, 4:32, Colossenses 1:14, 2:13, 3:13) 
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14. Quase fez. (Cidadania Celestial baseado na reconciliação) (Lucas 10:20, Efésios 2:13, 19) 
 
15. Entregue a partir do reino de Satanás. (Colossenses 1:13, 2:15) 
 
16. Transferido para o reino de Deus. (Colossenses 1:13) 
 
17. Em uma base segura. (1 Coríntios 3:11, 10:4, Efésios 2:20) 
 
18. Um dom de Deus, o Pai, a Cristo. (João 10:29, 17:2, 6, 9, 11, 12, 24) 
 
19. Entregue ao poder da natureza de pecado. (Romanos 2:29, Colossenses 2:11) 
 
20. Nomeado sacerdotes para Deus. 
A) o sacerdócio santo. (1 Pedro 2:5) 
B) sacerdócio real. (1 Pedro 2:9, Apocalipse 1:6) 
 
21. Sob o cuidado de Deus como uma geração escolhida e um povo peculiar. (Tito 2:14, 1 Pedro 2:9) 
 
22. Dado o acesso a Deus. (Romanos 5:2, Efésios 2:18, Hebreus 4:14, 16, 10:19, 20) 
 
23.  Dentro do "muito mais" cuidado de Deus. (Romanos 5:9, 10) 
A) Objetos do Seu amor. (Efésios 2:4, 5:2) 
B) Objetos de Sua graça: 

I) para salvação (Efésios 2:8, 9) 
Ii) para manter (1 Pedro 1:5) 
Iii) para o serviço (João 17:18) 
Iv) para instrução (Tito 2:12). 

C) Objetos do seu poder. (Efésios 1:19, Filipenses 2:13) 
D) Objetos de Sua fidelidade.(Filipenses 1:6, Hebreus 13:5,6) 
E) objetos de sua paz. (João 14:27) 
F) objetos de sua consolação. (2 Tessalonicenses 2:16) 
G) objetos da sua intercessão. (Romanos 8:34, Hebreus 7:25) 
 
24. A herança de Deus (posse). (Efésios 1:18) 
 
25. Os beneficiários de uma herança, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. (Romanos 8:17, Efésios 1:14 
Colossenses 3:24, Hebreus 9:15, 1 Pedro 1:4) 
 
26. Uma nova posição. (Efésios 2:6) 
A) Os parceiros com Cristo na vida. (Colossenses 3:4) 
B) Parceiros com Cristo no serviço. (1 Coríntios 1:9) 
C) Os trabalhadores juntamente com Deus. (1 Coríntios 3:9, 2 Coríntios 6:1) 
D) Ministros do Novo Testamento. (2 Coríntios 3:6) 
E) Embaixadores. (2 Coríntios 5:20) 
F) Vivendo epístolas. (2 Coríntios 3:3) 
G) Os ministros de Deus. (2 Coríntios 6:4) 
 
27. Os destinatários da vida eterna. (João 3:15, 10:28, 20:31, 1 João 5:11, 12) 
 
28. Os membros da família e a família de Deus. (Gálatas 6:10, Efésios 2:19) 
 
29. Luz no Senhor. (Efésios 5:8, 1 Tessalonicenses 5:4) 
 
30. Unido ao Pai, Filho e Espírito Santo. 
A) em Deus. (1 Tessalonicenses 1:1) "Deus" (Efésios 4:6) 
B) em Cristo. (João 14:20 "Cristo em vós" - Colossenses 1:27) 

I) Um membro em seu corpo. (1 Coríntios 12:13) 
Ii) um ramo na videira. (João 15:5) 
Iii) uma pedra no edifício. (Efésios 2:21, 22, 1 Pedro 2:5) 
Iv) Uma ovelha no rebanho. (João 10:27-29) 
V) uma parte de sua esposa. (Efésios 5:25) 
Vi) um sacerdote do reino de sacerdotes. (1 Pedro 2:9) 
Vii) um santo da "nova espécie". (2 Coríntios 5:17) 

C) no Espírito. (Romanos 8:9) "o espírito em você" 
 
31. Destinatários dos ministérios do Espírito Santo. 
A) nascido do Espírito. (João 3:6) 
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B) batizado com o Espírito Santo. (Atos 1:5, 1 Coríntios 12:13) 
C) residida pelo Espírito. (João 7:39, Romanos 5:5, 8:9, 1 Coríntios 3:16, 6:19, Gálatas 4:6, 1 João 3:24) 
D) selados pelo Espírito (2 Coríntios 1:22, Efésios 4:30) 
E) dado dons espirituais. (1 Coríntios 12:11, 27-31, 13:1, 2) 
 
32. Glorificado. (Romanos 8:30) 
 
33. Completos nele. (Colossenses 2:10) 
 
34. Possuidores de todas as bênçãos espirituais, desde a eternidade no passado. (Efésios 1:3) 
 
 

Lição 45 - O crescimento espiritual do crente 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

45 O crescimento espiritual do 
crente 
 

João 17:14-19 
Gálatas 5:16-23 

Santificação 
Ambassador 

 
 
Introdução 

 
João 17:14-19 dá a verdadeira "Oração do Senhor". Aqui nós temos tanto a petição e a vontade do Senhor na oração. 
Com a oração do Senhor tanto a petição e desejo são atendidas. João 17 é extremamente importante para todos os 
cristãos como dizer-lhe que o senhor orou por você na noite anterior, ele foi para a Cruz. 
 
Ele está dizendo que ele está orando por nós que vamos ser santificado como crentes em e através da Palavra de 
Deus. Ele diz que o Espírito Santo toma a palavra e as obras em sua vida. A verdade é capaz de transformá-lo. 
 
Santificação 

 
A santificação é dividida em três aspectos principais:- 
 
[A] a santificação posicional 
 
[B] a santificação experimental 
 
[C] Ultimate Santificação 
 
Este é um tema que deve ser ensinada. Ele é o sujeito que permite a uma pessoa a crescer espiritualmente.  
 
Leis de interpretação (Hermenêutica) 

 
Existem três leis da interpretação que seguimos em EBCWA.  
 
Regra 1 

 
Você tem que olhar o conjunto da Escritura. Se você quiser aprender a rezar você não vai apenas para o "Pai Nosso" 
oração em Mateus, você tem que olhar no final de seu ministério e para ver o que o Espírito Santo disse sobre oração e 
para colocá-lo todos juntos. Devemos nos lembrar que toda a Escritura é inspirada de Deus - 2 Timóteo 3:16 
 
Regra 2  

 
A segunda regra é que você não pode interpretar qualquer doutrina por sua experiência. Nós não lidar com os nossos 
sentimentos como padrão para a verdade; temos de ver o que a Palavra de Deus diz, e estar pronto para ter nossos 
sentimentos "corrigidos". Um estudo da Bíblia não consiste em sentar-se em torno e discutir o que você pensar ou 
sentir, é descobrir o que Deus diz. Jesus disse que, "a tua palavra é a verdade". Muitas pessoas querem saber o que 
Deus disse, porque eles estão cansados de ouvir o que os outros pensamentos. É preciso fazer com que a verdade e o 
exegeta-o de modo que as pessoas entendam isso. Deixe o texto conforme sua experiência.  
 
Se você quer crescer espiritualmente a Palavra de Deus deve ser mais real do que suas experiências. Se você tem uma 
grande experiência que ilumina a sua vida e a Palavra de Deus diz algo diferente, você seguir a Palavra de Deus e 
ignorar a experiência, ou vê-lo simplesmente como "interessante", mas não "normativa". Somente quando você está na 
Palavra de Deus, você pode lidar com o sofrimento e a crescer. Nesse caso, você pode reivindicar a Palavra de Deus, 
mesmo que você não pode se sentir bem. O muito tempo que você não se sentir espiritual você deve ser em estudar a 
Palavra de Deus para ver espiritualmente o que o senhor tem a dizer através desta experiência. A palavra vai encorajá-
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lo e levantá-lo para cima. Você vai começar a ver as coisas à maneira de Deus e você vai começar a avançar no 
caminho da vida. Em busca de experiência conduz à "mentalidade de piquenique" em vez de "mentalidade do soldado" 
das Escrituras. 
 
Regra 3 

 
O terceiro princípio é quando você toma uma doutrina da Escritura deve ser relacionado a outras doutrinas, e se a sua 
interpretação de um sujeito coloca-o em conflito com outro grande doutrina, então há algo errado com a sua 
interpretação. 
 
Aplicação de santificação 

 
Santificado é usado 106 vezes no Antigo Testamento e 31 vezes no Novo Testamento.  
 
Que significa ser separado para o serviço; ser designado especificamente para o serviço sacerdotal. Este, então, é a 
maneira como estamos a começar com a palavra estudo. As palavras santos e santuário são da mesma raiz como 
santificados e assim cada um deve ser estudada e compreendida para nos levar a uma compreensão plena do 
significado de "santificação".  
 
Tendo encontrado os versos em que esta palavra ocorre, você deve ler cada versículo para ver o que a Bíblia tem a 
dizer sobre o assunto. A palavra hebraica é QDSH. Isso significa que as pessoas são retiradas para uma finalidade, que 
a finalidade é sempre a servir o Senhor. 
 
Lembre-se do princípio. Nada que um incrédulo pode fazer não é o modo de vida cristão. O outro fator na vida cristã é 
que, se o Espírito Santo não é o poder por trás a vida é outra coisa. O modo de vida cristão é o Espírito Santo habilitado 
a vida. Se você tiver medo, você não tem o poder a vida como as escrituras dizem que o perfeito amor lança fora o 
medo. Se você for medroso você não está sob o controle do Espírito Santo e, portanto, deve tratar com o pecado, ou a 
ignorância é parar/prejudicando o espírito de mover-se através de você. Sendo temerosos, revela uma falta de fé em 
Deus e em Suas promessas. Você não está lançando suas preocupações sobre ele, conforme 1 Pedro 5:7. O 
cristianismo é lidar com o pecado e levando uma Bíblia obediente, vida cheia do Espírito.  
 
A palavra grega para o santo ou santificado, é hagios. Devemos colocar-nos à parte para Deus. Devemos viver a nossa 
vida à sua maneira. Devemos vir a Deus, dizendo: "Senhor, aqui estou eu, um pecador, para ser salvos pela sua graça, 
e retiradas por este dom de graça como Seu servo para sempre". Uma vez salvo, devemos dizer: "Senhor, aqui eu sou 
um pecador salvo; guia-me e levam-me em seu poder, que no seu poder, na luz da tua palavra, eu poderia ser capaz de 
comprometer-se a tua vontade".  
 
Estamos totalmente dependentes do Espírito Santo. Santuário é um lugar separado, santo é uma pessoa separada e a 
santificação é a ação de ser separado. Você está ajustando-se aparte de santo ou fins centrada em Deus; o ajuste-se 
aparte de fins profanos. Você está reconhecendo que há uma política de Deus que você está ajustando-se aparte.   
 
Isso é chamado de Cristo semelhança. Somos chamados e escolhidos para ser como ele. Quando rejeitamos o pecado 
e o mal que nos propusemos além do pecado, e para Deus, Seu plano e seu propósito para nossa vida. Perfeição sem 
pecado não está implícito no presente. Até o dia em que você morrer você vai combater o inimigo por dentro e por fora. 
Não implica qualquer finalidade. Há uma necessidade de mudança e crescimento diário; é um processo com o qual 
você embarcar.  
 
Beleza de aparência não é necessário. Os vasos do templo foram chamados de vasos sagrados, mas com o uso 
tornou-se danificado e não estavam imaculadas. Muitos cristãos se tornam desgastados em torno das bordas na sua 
vida cristã. Não temos a pretensão de ser perfeito e sem pecado. 1 João 1 diz que se você reivindicar a perfeição sem 
pecado você é um mentiroso e que você está chamando de Deus um mentiroso, porque Ele chama um pecador. Todos 
os crentes não estão indo para ser adorável para olhar ou estar com. No entanto, se eles são separados para o serviço; 
eles são todos os vasos sagrados. Todos nós estamos em um caminho, o caminho de serviço e precisamos manter 
nossos olhos sobre ele. Deus nos ama e todos os dentes. 
 
Todos os crentes são a um nível diferente de maturidade e, portanto, diferentes níveis de serviço. Quanto mais você 
crescer espiritualmente, mais você é capaz de crescer espiritualmente. As recompensas de Deus são a base do 
crescimento e do serviço que se torna possível através do crescimento. Você precisa crescer de modo que você pode 
glorificar o Senhor no tempo. A única maneira que você pode fazer que está sendo controlado pelo Espírito Santo. 
Vocês todos são santos, mas alguns de vocês estão mais maduro do que os outros e gastar mais tempo em comunhão. 
Aqueles que crescem em saintliness obter grandes recompensas, enquanto aqueles que não perca o que Deus tem 
para eles. 
 
Quanto mais você se rendeu ao Espírito Santo, o mais santo que você se tornou. Se você estiver indo para funcionar 
como um membro da família real de Deus (1 Pedro 2:9-10) Você precisa de formação como para como você está indo 
para a função. Você deve aprender as lições para que você possa aplicá-las em público.  
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Quando você nasce de novo, você se torna um crente no Senhor Jesus Cristo. Você entra em sua família como um 
bebê. O comando está a crescer na graça e no conhecimento e no amor do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, muitos 
bebês apenas ficar e não crescer em idade adulta plenamente cristã. O Senhor usa o bebê, usa o adolescente, mas 
acima de tudo ele pode usar o cristão adulto maduro. Você maduro como você continuar a amamentar na Palavra de 
Deus e aplicá-lo em sua vida. 
 
Três grandes áreas de santificação  

 
Há três áreas principais de santificação:- 
 
(A) Santificação posicional- temos uma posição como um crente. Estamos em Cristo Jesus. Quando você aceitá-

lo como seu Salvador você é aos olhos de Deus um santo. Você são batizados em Cristo Jesus, você é um bebê saint 
mas você ainda é um santo. Você vai crescer ou permanecer um bebê. 
 
(B) Santificação experimental - como você crescer na experiência. Isto é como um resultado de yieldedness a 

Deus - Romanos 12:1 Devemos separar do pecado e nos comprometemos a Deus. A santificação é o resultado da 
liberdade do pecado. Como você aprender a tratar com o pecado em sua alma você pode comprometer-se a Deus e 
estudar a sua palavra.  
 
Deus pode usar você como você dedicar mais tempo a ele. Todos nós estamos em pleno tempo de serviço cristão. 
Tudo deve ser dedicado a Deus. O tempo é que você nunca tem tempo novamente. São as pequenas coisas que são 
para ser feito em uma maneira como Cristo. Devemos fixar cada parte de nossa vida cristã de lado para o Senhor. 
Temos de perguntar quando somos confrontados com uma decisão sobre se podemos definir essa função de lado para 
o Senhor. Se você não você deve parar a atividade, como todas as coisas de boa fé são capazes de ser feito para a 
glória de Deus. 
 
[C]  Ultimate Santificação ocorre na eternidade, onde o Senhor nos diferencia em ressurreição corpo a ser seus 

servos para sempre. Temos um novo corpo e perder a nossa velha natureza pecaminosa. 
 
O Espírito Santo entra em nós, em união com Cristo no momento da salvação. Ele também faz o trabalho de 
santificação experiencial. Temos o fruto do Espírito como resultado de seu controle sobre a nossa vida. Na santificação 
Final que faz o trabalho de Deus e somos capazes de apreciá-lo para sempre. É um caminho de graça todo o caminho. 
 
Temos alguma coisa para louvar o Senhor por todos os dias. A maioria dos cristãos desconhecem isso, porque ela não 
é ensinada de forma sistemática. Precisamos amadurecer para se tornar filhos e filhas de Deus. Devemos louvá-Lo pelo 
que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele irá fazer. Na santificação temos a combinação de salvação e 
crescimento espiritual. 
 
Se você se decidir não ir a santificação a maneira você ficará sob a disciplina divina, conforme Hebreus 12. 

 
 
Doutrinas 
 
 

Santificação 

 
1. Santificação significa ser feitos santos - para ser consagrado a Deus. Aquele que é santificado é chamado um santo. 
 
2. Nós somos santificados (santificado) em Cristo Jesus. (1 Coríntios 1:2) 
 
3. A santificação é em três fases: a) Fase 1 A 
 salvação - união com Cristo - santificação posicional. (1 Coríntios 12:13, Romanos 1:1-7) 
B) Estágio 2 modo de vida cristão - enchimento do Espírito Santo - Espiritualidade. (Romanos 16:2; 1 Coríntios 1-2) 
C) Fase 3 - Corpo de Ressurreição no céu - a santificação. (1 João 3:2) 
 
4. Nossa posição em Cristo dá-nos a partilhar a justiça de Cristo. Assim, 
A)  nos protege do juízo divino. (Romanos 8:1) 
B) qualifica -nos para viver com Deus para sempre. 
C)  nos torna uma nova criatura em Cristo. (2 Coríntios 5:17) 
D) garante a segurança eterna de todos os crentes. (Romanos 8:38, 39) 
 
5. No entanto, porque ainda temos a velha natureza pecaminosa, ainda durante esta vida o pecado (Romanos 7:21) 
Quando é controlada por sua natureza carnal, no entanto, o crente é santificado, mas positionally carnal 
experiencialmente. 
 
6. Quando nós recebemos a ressurreição do corpo, não mais pecar - nossa santificação será completa (1 Coríntios 
15:56, Filipenses 3:21, 1 Tessalonicenses 5:23) 
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AMBASSADORSHIP 

 
1. Um embaixador não designar-se a si mesmo, ele é nomeado pela nação que ele representa, o rei que ele representa, 
a pessoa que ele representa. Nós somos designados por Deus. (2 Coríntios 5:20). 
 
2. Um embaixador não suportar a si mesmo. Estamos amparados e protegidos por Deus (Filipenses 4:19). 
 
3. Um embaixador não representa a si mesmo. Nós representar Deus na terra. (Mateus 28:19-20). 
 
4. Um embaixador não pertencer à nação a que ele é enviado. Positionally somos  experiencialmente no céu, estamos 
no mundo. (Filipenses 3:20, João 15:19). 
 
5. Todos os Embaixadores têm instruções em forma escrita. Temos a palavra de Deus. (1 Tessalonicenses 4:1-2). 
 
6. Um embaixador representando seu país não tratar qualquer insulto como pessoal. (Mateus 5:11-12). 
 
7. Quando um embaixador é recordado de um país equivale a uma declaração de guerra. Após o Arrebatamento, 
haverá guerra massiva na terra. Todos os cristãos será recuperada no Arrebatamento.(1 Tessalonicenses 4:13-17). 
 

 
 
 
Lição 46-47 - CERTEZA DO CRENTE 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

46/47 Fiabilidade e o crente 
 

1 João 5:1-15 Graça 
Segurança Eterna 

 
 
Introdução 

 
Em 1 João 5:115, é de interesse que os apóstolos não estão hesitantes sobre sua posição, eles ousadamente, aceitar a 
sua posição. Eles estão em certezas, a certeza de todos os- aspectos da sua fé na Palavra de Deus. Temos de ter a 
mesma certeza que os Apóstolos tiveram. 
 
Nesta passagem, uma coisa que vem através de todo o caminho é a confiança. Não é definitiva e plena certeza aqui. Se 
você ama o Senhor, ama aqueles que amam o Senhor. Se não há algo de errado com sua vida cristã.  
 
Se você perguntar para as coisas do Senhor com fé, você sabe que você tem estas promessas de oração. Isso é 
baseado na santa Palavra de Deus e que o Espírito Santo disse através do Velho Testamento. Temos também o 
testemunho interior da vida. A Palavra é Deus soprou, e sua vida é poder do Espírito Santo. 
 
A salvação e a garantia 

 
Se você conhece a Palavra de Deus, então você sabe a verdadeira natureza de sua salvação, e então você tem 
estabilidade. Tudo na vida Cristã depende da confiança que você tem em sua salvação. Se você não sabe se você é 
salvo ou não você não pode fazer nada porque seus pés na areia e não sobre a rocha.  
 
Começa com a garantia de confiança em sua salvação. Você deve saber que você é salvo e você continuar a ser. 
Estamos em Cristo, Ele está em nós; nós acreditamos que esta na base da Escritura e, por conseguinte, nós temos uma 
base de estabilidade para enfrentar problemas. 
 
Temos de olhar para a natureza da salvação, a importância do testemunho da luz, para as promessas da Palavra de 
Deus e por que as pessoas falham e o remédio para tal falha. 
 
Aqui é de referir que tudo depende da toda suficiência da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz por você. Todo o 
trabalho para a salvação é de Deus. Se você entender que Jesus Cristo morreu por você e toda a obra é de Deus, você 
pode ter certeza da sua salvação eterna, logo que uma pessoa confia no Senhor como seu Salvador. 
 
Muitas vezes dúvida sobre a certeza da salvação é baseada na falta de compreensão completa o que o Senhor tem 
feito por eles. Existem 85 passagens do Novo Testamento sobre a graça salvadora de Deus. Você acredita nele, você 
recebe os benefícios que a salvação dá-lhe porque depende dele. 
 
Crê no Senhor Jesus Cristo. 
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Você tem que lançar-se ao pés do Salvador. Você não pode fazer nada para sua salvação. Trata-se de uma ação de 
graça como nossa salvação depende dele. Ele é o único que é digno. "Santo, santo, santo somente tu és digno". No 
livro do Apocalipse, é evidente que só o Cordeiro é digno. 
 
Onde pessoas não têm certeza que começ seus olhos aquele que é digno e a quem não é digno, você. Você deve 
nascer de novo. Uma vez que você nasce você não pode ser feto. Este é o mesmo com a tua salvação; não é possível 
"nascituro". 
 
Você precisa fazer uma verificação de estoque de sua vida contra as escrituras. Há pecado não confessado em sua 
vida? Existe depressão? Há algo que está roubando de você da sua alegria espiritual? 
 
A primeira questão que gostaria de pedir seria, você é salvo? O que em um ponto em sua vida, aceite o Senhor Jesus 
Cristo como o seu Salvador? Se eles dizer não, então é claro que eles têm de ser guardadas. Se você ainda estiver 
pressionado, você está ciente de convicção de pecado em sua vida? A confissão dos pecados sob o conceito de 1 João 
1:9 é a resposta.  
 
Outra questão é saber se existe qualquer fruto em sua vida. Em Gálatas 5, devemos verificar o fruto da OSN, bem como 
o fruto do Espírito Santo. Você tem um testemunho do poder da OSN ou o Espírito Santo. Precisamos andar no Espírito 
e falar com o Senhor durante o dia. A resposta é ou impotência, com a dúvida e o pecado, ou santificação. 
 
8 RESULTADOS DA FÉ NA VIDA 

 
A presença de frutos do Espírito é a prova de espiritualidade e o fato de que você é salvo. Noventa por cento das 
pessoas que vêm a você para orientação será carregado. Eles podem culpar-lo na família, seus sermões ou as 
crianças. No entanto, é muito mais provável de ser na área de carnalidade, ou ignorância em sua vida. 
 
Os oito resultados da fé na vida são:- 
 
[1] O conhecimento de Deus como nosso Pai celestial. 
 
[2] Uma nova realidade na oração, você orar com a garantia e confiança a Deus, agradecendo-lhe a sua resposta. 
 
[3] Uma nova capacidade de compreender a Escritura, a Palavra de Deus pula para fora da página em si. 
 
[4] um novo senso de pecado. O Espírito Santo está brilhando como a luz nos cantos de sua vida. Ele tem uma 
vassoura e quer limpar para fora. É até você para deixá-lo. 
 
[5] um desejo para os perdidos. Você terá um fardo para seus familiares e amigos não salvos. Às vezes, o senhor tem 
de ter alguns deles para o inferno antes de você perceber todas as implicações deste. 
 
[6] um novo amor para o salvo. 
 
[7] a manifestação do fruto do Espírito em sua vida. 
 
[8] Uma experiência combinada da vida cristã traz uma realização da salvação através da fé em Cristo. 
 
Como você amadurece, você será capaz de dizer com o apóstolo Paulo que você está confiante de que ele é poderoso 
para guardar o que você tem cometido contra aquele dia. Infelizmente, a maioria das igrejas não têm o ensino bíblico de 
que está indo para o povo do Senhor e estabilizá-lo. Temos de estar saturado na Bíblia. Paulo era um homem doente 
para grande parte de sua vida, mas ele não foi carregado sobre isso, nem por último preocupado quando ele estava 
para ser executado. Ele acreditava que tinha o chamado "evangelho da prosperidade", ele teria sido carregado, mas ele 
viu uma coisa como uma mentira, e ele procedeu à verdade; portanto, devemos! 
 
Você deve aceitar a verdade da Palavra de Deus. A palavra é um título de propriedade para a eternidade. A Palavra de 
Deus é o que Ele prometeu fazer para você para sempre. As pessoas que não sabem o que vai acontecer no futuro têm 
uma baixa visão da Escritura. Precisamos de ter uma elevada visão da Escritura e a pessoa que escreveu isso. Temos 
de ter a opinião de que este é o título de propriedade sobre nós. Deus colocou o seu selo sobre ele. Isto é verdade? 
Você pode apostar sua vida eterna como a Palavra de Deus dura para sempre. É fundamental a confiar no Senhor em 
vez de seus sentimentos. 
 
Os cristãos e as decisões 

 
Os cristãos tomam decisões o tempo todo. Você determina o valor de cada dia pelo compromisso de que dia para Deus 
ou para outros fins. Falta de garantia é comum entre os cristãos. Se eles não têm certeza se eles nasceram de novo 
explicar o evangelho a eles novamente. Levá-los a assinar um título de propriedade. Esta não é uma boa teologia, mas 
trata-se de práticas eficazes. Muitas vezes as pessoas adicionar coisas à salvação como vindo para a frente ou 
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lançando-se aos pés do altar. Isso não é necessário; a crença em Cristo e no seu trabalho para você é tudo o que é 
necessário. Você pode expressar essa crença mental ou verbalmente. Levá-lo para os versos que tornar claro. 
 
Alguns grupos têm um sistema teológico que diz que você pode ser salvo e perdido. Como você pode preparar um 
sermão se você não sabe se são salvos ou não, ou será salvo no momento da mensagem. Eles ficam dúvidas e 
confusão fora da teologia. Quando a sua teologia abre seu status com o Senhor Jesus Cristo, então há algo de errado 
com sua teologia.  O Calvinismo e o arminianismo são, com a maioria das filosofias dos homens, errado. 
 
Se você andar em desobediência você pode fazer algumas coisas muito ruins. Incentivar as pessoas a usar 1 João 1:9. 
Davi tinha assassinado, mentiu, cometeu adultério e estava fora de bolsa para um ano, mas ele foi perdoado. A sua 
confissão é dado no Salmo 51. O Senhor perdoa e restaura. Ele não nos lançar para longe! 
 
Assurance dá oportunidade de confiar em Deus novamente, mesmo se eles não podem confiar em si. Os crentes 
assurance é baseada nas Escrituras - 1 João 5:13 -  aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo sabem que têm a vida 
eterna. Sabemos que temos a vida eterna porque está escrito. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. 
Sabemos que somos filhos de Deus devido ao testemunho do Espírito. Obter a garantia de que, tendo a Palavra de 
Deus a sério.  
 
Acreditamos pelo testemunho de Deus. Na certeza que devemos viver uma vida de amor, não só em testemunho mas 
em que vivem. Esta é uma das coisas que Satanás não quer que os crentes a entender. Quando você entender como 
grande sua salvação se você estiver indo para ser estável. Como Dr McGee disse que acreditava na segurança eterna 
do crente e a eterna insegurança do que crente.  
 
Este assunto gera muito calor e muito pouco de luz entre os calvinistas e Arminianos. A Bíblia diz que você e a sua 
salvação são absolutamente segura para sempre que, tendo aceite o Senhor Jesus Cristo como Salvador tem a vida 
eterna. Começou no momento em que foi salvo e vai durar para sempre. O CALVINISTA defende que este é o caso, 
considerando que os Arminianos não acreditam na doutrina. Mesmo dentro dos dois campos existem variações com o 
ponto cinco calvinistas diferindo entre os Calvinistas moderados que também são diferentes para o Arminiano. 
 
O maior de todos os Arminianos eram os dois , John e Charles Wesley, e foram poderosamente usados e piedosa do 
Senhor, muito mais do que qualquer um de nós já foi! EBCWA estamos em crer, todavia, que é confusão para você se 
você acredita que você vá para dentro e para fora da salvação quando o pecado, em vez de em e fora da 
espiritualidade. A necessidade é a de lidar com o pecado, não se re-salvos todos os dias. Tendo diferiu com ambos os 
campos, acreditamos que podemos aprender com os grandes homens de ambos os lados! Lembre-se que a 
superioridade espiritual e arrogância são sinais de pecado, não resposta correta! Não pode ser diferente com estes 
homens, mas nós os reconhecemos como nossos irmãos e nós manter nossa posição entre eles com humildade.  
 
Segurança Eterna 

 
A segurança eterna é a obra de Deus, que garante que o dom da salvação é recebida uma vez para sempre e não pode 
ser perdida. O conceito de segurança eterna enfatiza a posse eterna do dom da vida eterna.  
 
Segurança eterna enfatiza a atividade de Deus na garantia da posse do dom e relaciona-se com aqueles que o Espírito 
Santo regenera e é verdade não repousa sobre sentimentos ou experiência. Preservação é bastante semelhante à 
segurança eterna, salientando o trabalho de Deus em preservar os crentes na salvação. 
 
Calvino e armínio 

 
O disco calvinista enfatiza a perseverança dos santos. Algumas pessoas que se aproximam do tema desta forma, 
rejeitam o conceito de o cristão nunca ser carnal e como temos visto que traz em perigoso o perfeccionismo e a 
negação do pecado que pode fazer uma pessoa dura e crítica.  Visamos a semelhança de Cristo não é dureza. 
 
O CALVINISTA moderada, no entanto, salienta o trabalho de Deus na vida dos santos. É claro que o crente e o pecado 
podem ser carnais, mas não perderá a sua salvação. Estaríamos de acordo principalmente com a sua posição. 
 
Armínio nasceu quatro anos antes de Calvino morreu. Ele foi convidado para defender o conceito de que o cristão não 
pode cair ou anuladas. Mas, como resultado, ele se tornou uma pessoa que acreditava que o cristão pode cair e perder 
a sua salvação. Sua teologia formaram a base da Igreja Metodista, bem como muitas das denominações pentecostais. 
 
Ele acreditava que Deus em seu conhecimento para frente viu que estava indo para aceitar o Senhor Jesus Cristo no 
tempo e avanço sabia e os escolheu. Aqui Arminius presciência disse que precedeu a eleição enquanto João Calvino 
disse que a eleição veio primeiro. Arminius acreditava que a raça humana havia sido poluída por Adão, mas que não 
tinham recebido imputada a culpa. Ele, portanto, negado a doutrina da depravação total. 
 
No entanto, Calvino disse que o homem era incapaz de voltar -se para Deus sem a obra de Deus, enquanto Armínio 
acreditava que poderíamos tornar-se perfeito. Arminianos muitas vezes igualam a doutrina da segurança eterna com a 
opinião de que aqueles que possuem este sentir que têm uma licença para pecar. Ele estava muito preocupado com a 
santidade da vida, mas, infelizmente, não ver que a gratidão ao Senhor e o amor serão mais motivos para a pureza do 
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que o medo de perder a sua salvação. Como já discutido anteriormente, ambos os campos cair em uma categoria 
filosófica "erro"; falam de Deus em termos que são aplicáveis a todas as criaturas do espaço e do tempo, quando Deus 
é o criador do espaço e do tempo. 
 
O cristão e o Pecado 

 
Todos nós estamos sujeitos a pecar. Se você, sabendo o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, o senhor pode olhar 
nos olhos e dizer, que você vai ver o Senhor na eternidade, mas que você vai viver uma vida cheia de pecado agora, 
você deve questionar o seu conhecimento da cruz, ou você não pode ser salvo. Você não pode jogar-se em uma vida 
pecaminosa, se você sabe o que Ele fez por você. A partir de uma perspectiva bíblica, o pecado é uma ofensa ao amor; 
o amor de Deus por você, demonstrado na Cruz. 
 
Se você é um pastor tem de ter uma posição sobre este assunto do pecado, o perdão e a segurança eterna. Também 
você deve anunciar claramente do púlpito, ou você terá alguém ensinando coisas estranhas na igreja e vai dividir a 
igreja na metade. Quando você tem um novo convertido, você tem que deixá-los saber se eles são salvos eternamente 
ou não de forma que eles pode ser estabilizado na graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Como alternativa, você 
pode dizer-lhes que eles são salvos agora, mas vai perder a sua salvação, a não ser que siga as suas instruções. Uma 
coisa é errada, mas, infelizmente, isso é feito por muitos pastores. 
 
Razões para a segurança eterna: 

 
A segurança eterna é baseada na graça de Deus e o fato de que a vida eterna é um dom. Quando uma pessoa nasce 
de novo, eles são colocados em uma relação com a Divindade, que pela sua própria natureza, o que significa que é 
seguro. A realidade da salvação é que possuímos a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, há aqueles que eles professam 
crer em Jesus, mas não e, por isso, não possuem vida. O teste de realidade para o cristão é a vida fecunda, de uma 
vida que está imitando a Cristo. Quando vemos o que é o pecado e o que ele faz para um relacionamento com Deus 
vamos odiar o pecado, foge dele, e utilizar 1 João 1:9 a confessar que nossa preciosa Comunhão é quebrado por não 
mais do que possível. Temos de olhar mais de perto com as doutrinas do caráter de Deus e a natureza do pecado para 
realmente entender este princípio da vida cristã. 
 
A abordagem Calvinista é que o pecado não afecta a sua salvação, mas ela afeta a sua santificação, assim que a 
confissão é necessária para restabelecer a comunhão. Esta é a nossa posição. Considerando que ARMINIANOS dizem 
que todo pecado afeta a sua salvação, e então você tem que confessar o pecado para voltar a receber a salvação.  
 
Enquanto a maioria dos crentes em Cristo, aceitar a doutrina de que eles podem ter a certeza de salvação, em qualquer 
momento, em sua experiência, a questão é levantada frequentemente, "uma pessoa pode tornar-se perdido uma vez 
salvo novamente?" Uma vez que o medo de perder a salvação podem afectar seriamente a paz de espírito do crente, e 
porque o seu futuro é tão vital, esta questão é um aspecto mais importante da doutrina da salvação. 
 
A alegação de que aquele que é uma vez salvo pode ser perdido novamente é baseado em certas passagens bíblicas 
que parecem levantar questões relativas à continuidade de salvação. Na história da Igreja, houve sistemas opostos de 
interpretação conhecido como Calvinismo, em apoio da segurança eterna, e Arminianismo, em oposição à segurança 
eterna (cada um do seu lugar, a proponente, João Calvino ou Jacó Armínio). 
 
Visão arminiana da Segurança 

 
Como muitos como oitenta e cinco passagens estão listados por aqueles que detêm o Arminiano ver como estabelecer 
a doutrina de segurança condicional. Entre estes, as passagens mais importantes são as seguintes:  
 
Mateus 5:13; 6:23; 7:16-19; 13:1-8; 18:23-25; 24:4-5, II, 13, 23,26; 25;1-13; Lucas 8;II-15; 2:24-28; Lucas 12;42-46; João 
6:66-71; 8:31-32, 51; 13:8; 15:1-6; Atos 5:32; 2:21-23; 13:43; 14:21-22; Romanos 6;II-23; 8:12-17; 2:20-22; 14:15-23; 
1Coríntios 9:23-27; 10;1-21; II;29-32; 15:1-2; 2 Coríntios 1:24; 2:2-4; 12:21 - 13:5; Gálatas 2:12-16; 3:4 - 4:1; 5:1-4; 6: 7-
9; Colossenses 1:21-23; 2:4-8, 18-19; 1 Tessalonicenses 3:5; 1 Timóteo 1:3-7, 18-20; 2:II-15; 4:1-16; 5:5-15; 6:9-12, 17-
21; 2 Timóteo 2:11-18, 22-26; 3:13-15; Hebreus 2:1-3; 3:6-19; 4:1-16; 5:8-9; 6:4-20; 10:19-39; 2:13-16; 12:1-17, 25-29; 
13:7-1; James I:12- 26; 2:14-26; 4:4-10; 5:19-20; I Pedro 5:9,13; 2 Pedro1:5-II; 2:1-22; 3:16-17; 1 João 1:5-3; 5:4-16; 
João 2:6-9; Judas 5-12, 20-21; Apocalipse 2:7,10-II,17-26; 3:4-5, 8-22; 12:2; 17:14; 21:7- 8; 22:18-19. 
 
Um estudo destas passagens envolve uma série de questões importantes. 
 
1. A pergunta mais importante diante de um cristão é que é um verdadeiro crente. Muitas das passagens citadas 
como perder a salvação lidar com obras humanas ou a falta dela. Se você é salvo deve haver resultados, se não 
existem resultados significa que você quer ou não são salvos, ou que são habitualmente carnal. Pode ser em Cristo, 
mas através de um pecado temporariamente em carnalidade. 
 
Muitas das passagens citadas por aqueles que se opõem à segurança eterna lidar com obras humanas ou a evidência 
da salvação - Lucas 11:24-26, João 8:31, 15:6, 1 Coríntios 15;1-2, Hebreus 3:6-14, Tiago 2:14-26, 2 Pedro 1:10 
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3. Muitas das passagens citadas são sob a forma de avisos contra a crença superficial em Cristo - Hebreus 
10:26, Mateus 25:1-13, Romanos 11:21, muitas das advertências relativas à insegurança são avisos contra a 
superficialidade. Satanás entende e ele treme. Ele sabe que Jesus é o Cristo e que seu julgamento é certo. A salvação 
não é uma questão de aceitar uma série de proposições. É uma questão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como 
Salvador e Senhor. 
 
4. Algumas das passagens lidar com a questão de recompensa, mais do que a questão da salvação - I Coríntios 
3:15, Colossenses 1:21-23, 1 Coríntios 9:27. As recompensas não estão relacionados com a salvação, mas para a 
santificação. A Bíblia nos diz que seremos recompensados no céu por que fizemos na terra no tempo. A Bíblia diz que 
você pode perder, mas as recompensas que você ainda vai estar no céu em um corpo de ressurreição, apenas menos 
as recompensas que sua espiritualidade poderia ter ganho. 
 
5. Um verdadeiro cristão pode também perder a sua comunhão com Deus por causa do pecado [1 João 1:6] e ser 
privado de alguns dos actuais benefícios de ser salvos como ter o fruto do Espírito [Gálatas 5:22-23] e desfrutar a 
satisfação de um serviço eficaz para Cristo. Quando um cristão perde a comunhão tal perda não vai fazer você perder a 
salvação, mas irá resultar em perda da alegria. 
 
6 Um verdadeiro crente por causa de sua derrapagem podem ser disciplinado apenas como uma criança é 
disciplinado por seu pai [João 15:2, 1 Coríntios 11:29-32, 1 João 5:16] e isso pode até ser a ponto de o pecado para a 
morte. Uma vez que um filho é sempre um filho. A correção conforme indicado na Bíblia indica a disciplina dentro da 
família, e não a rejeição da família; perda da recompensa e do fruto, em vez de perda de salvação. Você não pode ser o 
tipo de filho que Deus gostaria que você para ser, mas você permanecerá um filho. 
 
7. De acordo com a Escritura também é possível para um cristão a queda da Graça Gálatas 5:1-4. É possível 
queda da graça; que é uma graça de padrão de vida, a um tipo de vida legalista. Sua vida é inferior, mas você ainda tem 
um filho. 
 
8. Os versículos relativos a outras dispensações que era da igreja são os mais difíceis. O Antigo Testamento não 
dá uma visão clara da segurança eterna, apesar de baseada no Novo Testamento, é evidente que o Antigo Testamento 
santo é tão seguro como o seu Novo Testamento, irmão. 
 
9. Outras passagens se referem a falsos e não regenerado professores dos últimos dias - 1 Timóteo 4:1-2, 2 
Pedro 2:1-22, Judas 17-19. 
 
10 Há também interpretações simples. Por exemplo, "Quem permanece até o fim, esse será salvo". Aqui, no 
contexto, o período que antecede o Segundo Advento, e esta salvação fala sobre libertação física em vez de 
regeneração espiritual. 
 
Estes versículos são citados na maioria dos grupos Pentecostais e Wesley. Você precisa de olhar para ele de forma 
sistemática e mull sobre ele. Você precisa ser capaz de defender a sua posição. Se você não estiver pronto para fazê-lo 
você não está pronto para ser um pastor. 
 
No mundo antigo a vedação foi uma garantia de proteção. Somos selados por obra do Espírito Santo. A habitação do 
Espírito Santo garantias 
 
A pergunta final 

 
A pergunta final é, quem é responsável para a salvação? É você ou é Deus? Se você tiver feito alguma coisa para a sua 
salvação, você pode perder, mas se Deus é quem ganhou e, em seguida, você não pode perdê-la. Somos fracos 
pecadores salvos pela graça. O que Deus não funciona, o que eu faço, às vezes não . A aliança de Deus na salvação é 
incondicional. Ele é infinito em seu poder de amar e de se manter. Ele morreu por todo o mundo. Sua salvação depende 
da retidão e justiça de Deus, e, como tal, encontra-se seguro. Romanos 8:38,39  
 
O Filho foi para a Cruz como um absoluto sacrifício por nós. Fez o seu trabalho de morte 100% ou não é? 
 
Sua atitude irá determinar a sua atitude para com o evangelismo. Qual foi o efeito da ressurreição, sua defesa no céu? 
Por que ele iria tomar seu caso se você estava indo para ser perdido em cinco minutos de tempo? Se você nasceu de 
novo, você não pode ser feto. Você é nascido de novo "de cima" em grego, e isso significa o poder de Deus não é o 
seu. Você também tem a habitação permanente do Espírito Santo, juntamente com o batismo do Espírito e a sua 
estanqueidade para o dia da redenção. 
 
Tomado como um todo, a salvação é uma obra de Deus e não do homem. repouse sobre o poder e a fidelidade de 
Deus não com a fé e a força do homem. 
 
Deve notar-se que a visão Arminiana, que uma pessoa pode ser perfeita, é a base da doutrina da prosperidade de 
alguns pentecostais. Isso também pode dar o pastor grande controle sobre a congregação. Ele também tende a dar 
uma visão muito estreita e a definição de pecado. Devemos olhar para a Cruz. Se isso não estimula-nos a servir nada.  
vamos ter muito cuidado em nossa compreensão e ensino das coisas acima, e reconhecer que as pessoas de bem 
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divergem sobre estas coisas. Têm uma posição e ensiná-la claramente, e julgar-se pelo fruto piedoso entre o vosso 
povo. 

 
 
Doutrinas 
 

Graça 

 

1. A graça é tudo o que Deus é livre para fazer para o homem na base da cruz. Portanto, a graça é favor imerecido de 
Deus. 
 
2. Graça depende do caráter de Deus, graça, portanto, depende de quem e que é Deus. A graça é o que Deus pode 
fazer pelo homem e ainda ser fiel ao seu próprio carácter. 
 
3. O crente deve reconhecer a diferença entre legalismo e graça. Legalismo é o trabalho do homem invasão o plano de 
Deus. 
 
4. A maior coisa que Deus pode fazer para a pessoa salva é fazer-lhe exatamente como seu Filho Jesus Cristo. Isto é 
realizado em três fases de santificação. 
 
5. Santificação posicional: a salvação de todo o crente entra em união com Cristo. (Hebreus 1:2) Jesus Cristo está 
sentado à direita do Pai e é, portanto, superior a todos os anjos em sua humanidade. No ponto da salvação estamos 
entrou em união com Cristo somos assim positionally superior a anjos. Positionally estamos assentados com Cristo à 
mão direita de Deus. 
 
6. Santificação experiencial: Durante a vida do cristão sobre a terra o tempo gasto sob o poder do Espírito Santo. 
Durante este tempo, nós produzimos o caráter de Deus em nossas vidas - ouro, prata, pedras preciosas. (1 Coríntios 
3:12-15) 
 
7. Santificação Final: Quando o crente recebe um corpo de ressurreição, ele perde a natureza de pecado e todos os 
bons. Neste ponto, o crente é fisicamente superior a todos os anjos. Ele permanece no presente perfeito estado 
eternamente. 
 
8. Todos os crentes têm experimentado de graça pelo menos uma vez (1 Pedro 2:3). Isto se refere ao ponto de 
salvação, em que o crente recebe pelo menos 34 coisas que ele não ganhar ou merecer. (Efésios 2:8, 9) desorientação 
de graça é o maior risco ocupacional do crente em sua vida cristã. (Gálatas 5:4, Hebreus 12:15) 
 
9. A atitude em relação à graça divina é expressa em (Isaías 30:18, 19) Deus está constantemente à espera de 
derramar Suas bênçãos sobre todos os crentes na vida cristã. 
 
10. Graça na salvação é expressa de muitas maneiras. É sempre o mesmo - crendo em Jesus Cristo (Salmo 103:8-12; 
Romanos 3:23-4, Romanos 4:4, 5:20, Efésios 2:8, 9) 
 
11. Há muitas maneiras em que a vida cristã manifesta a graça: 
A) a oração (Hebreus 4:16) 
B) sofrimento (2 Coríntios 12:9, 10) 
C) Crescimento (2 Pedro 3:18) 
D) Estabilidade (1 Pedro 5:12) 
E) Estilo de Vida (Hebreus 12:28, 2 Coríntios 1:12) 
F) Produção de bom divino (1 Coríntios 15:10, 2 Coríntios 6:1 
 
12. A graça é a atitude correta em relação à doação. (2 Coríntios 8 & 9) 
 
13. A graça é o único meio de lidar com o sofrimento na vida do cristão. (2 Coríntios 12:7-10) Pela Graça de Deus é 
capaz de abençoar o crente no meio das pressões e adversidades da vida. (1 Pedro 1:6,7) 
 
14. Implicações da graça: 
A) Deus é perfeito, seu plano é perfeito. 
B) um plano perfeito só podem ter origem a partir de um Deus perfeito. 
C) Se o homem poderia fazer alguma coisa no plano de Deus o plano não seria mais perfeito. 
D) Um plano não é mais forte que seu elo mais fraco. Graça, portanto, exclui qualquer mérito humano, toda a habilidade 
humana. 
E) o legalismo, obras humanas é o inimigo de graça. 
F) As obras de justiça humana, por conseguinte, não têm lugar no plano de Deus. (Isaías 64:6) 
 

Segurança Eterna 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           40 

 

 

1. Quando uma pessoa realmente confia em Jesus Cristo para a salvação, ele é salvo para sempre. Ele não pode 
perder a sua salvação. 
 
2. Abordagem posicional (Romanos 8:38-39) 
Estamos unidos com Cristo ("em Cristo"). Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. 
 
3. Lógica (Romanos 8:32, Romanos 5) 
Como incrédulos que são inimigos de Deus (Romanos 5), como crentes, somos seus filhos. Se ele fez o máximo para 
os seus inimigos o que ele fará para seus filhos? Isto exclui a perda da salvação para ele nos salvou quando éramos 
seus inimigos. 
 
4. Mãos de Deus (João 10:28, Salmo 37:24) 
E ninguém aproveitar-los fora da minha mão. Deus é todo-poderoso. 
 
5. Abordagem experiencial (2 Timóteo 2:12-13) 
Se negamos a Cristo Ele vai negar-nos recompensas (contexto=sofrimento e recompensa). Se não renunciar, Ele 
permanece fiel. O crente está em Cristo e Cristo habita no crente. Ele não pode negar-se a si mesmo. 
 
6. Abordagem da família (Gálatas 3:26, João 1:12) 
Quando você crer em Cristo, você é nascido de novo como uma criança de Deus. Você não pode ser, uma vez que uma 
criança por nascer sempre uma criança. 
 
7. A abordagem de herança (1 Pedro 1:4-5) 
Temos uma herança incorruptível, sem mácula, que  não se murcha, reservada nos céus para nós que são guardados 
pelo poder de Deus. Perfeita - ela sempre será reservado, uma vez que é mantida por Deus, não nós. 
 
8. A SOBERANIA (2 Pedro 3:9, Judas 24) 
Ele não está querendo que nenhum pereça - refere-se a toda a raça humana (2 Pedro 3:9) Ora, àquele que é poderoso 
para vos guardar de tropeçar (de perecer). Uma vez que você é salvo, ele é sua vontade que você não pereça. 
 
9. A abordagem do corpo (1 Coríntios 12:21, Colossenses 1:18) 
Cristo é a cabeça, nós somos os membros do corpo. Se qualquer um for perdido, o corpo de Cristo está incompleta. 
 
10. O GREGO ABORDAGEM tensa (Efésios 2:8-9) 
"Porque pela graça sois salvos". Perfeita do verbo "sozo". Porque pela graça você foi salvo no passado, de modo que 
você vai ser salvo para sempre. 
 
11. A ESTANQUEIDADE MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO (2 Coríntios 1:22, Efésios 1:13, 4:30) 
No mundo antigo a vedação foi uma garantia de proteção. A habitação do Espírito Santo é garantia da nossa 
segurança.  

 
 
Lição 48 - O futuro destino dos crentes 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

48 Destino futuro dos Crentes 
 

1 Tess 4:13-18 
1 Cr 15:16-23, 39-54 
2 Cor 5:1-11, 18-20 
1 Cr 3:10-17 

Recompensas e coroas 
O destino dos Crentes 
A vida eterna 

 
Introdução 

 
Toda vez que você abrir a Palavra de Deus é um culto de adoração. Em Mateus 11:2830, temos o compromisso do 
cristão. Em salvação há uma oferta de perdão da pena do pecado, mas também a obrigação de aceitar o Senhor Jesus 
Cristo como Senhor de sua vida. Dizem que devemos tomar o seu jugo sobre nós.- 
 
O jugo 

 
No mundo antigo quando um exército foi derrotado os sobreviventes poderiam ser obrigados a passar sob o jugo de um 
boi para mostrar que eles eram escravos para sempre. Eles estavam em cativeiro para o povo que lhes tinha derrotado 
na guerra. Cristo está dizendo que você deve reconhecê-Lo como seu Senhor. Paulo, em suas cartas, muitas vezes, 
reconhecer-se como "DOULOS" ou vínculo escravo de Cristo. Como um escravo nunca foi livre de novo. 
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O Senhor Jesus Cristo diz que Seu jugo é suave e Seu fardo é leve. Neste relacionamento você encontrará o descanso 
em sua alma. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, você encontrará que Seu jugo é um ajuste perfeito para 
você.  
 
No mundo antigo, o carpinteiro fez os garfos. O fazendeiro iria trazer seus bois para medição, o carpinteiro, de modo 
que o jugo que foi feita individualmente foi adequado para o boi. O boi no mundo antigo era um item muito valioso para 
a agricultura, o equivalente de um trator em uma fazenda moderna. Por implicação, o Senhor está dizendo que se você 
é um escravo para ele, o garfo ou carga que você tem de suportar a luz e é perfeitamente adequado para você. Seu 
plano para nós é um plano perfeito para nós. Este também suporta o conceito de segurança e quando ensinou os 
crentes irão reforçar o sentimento de estabilidade. 
 
1 Coríntios 10:13 mostra que não há nada em sua vida como um cristão, que é demasiado pesada para você ou que 
você não tem recursos para lidar com. Temos, portanto, de se curvar diante Dele em relação à salvação, mas também 
no que diz respeito ao senhorio de Cristo. 
 
A teologia é aprender apenas como fácil é o senhorio de Cristo. Se você compreender o caráter de Deus você vai 
perceber o quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim, ele diz.  
 
O DESTINO DO CRISTÃO. 

 
Qual é o seu destino quando você morre, para onde você vai? Existe a possibilidade de que você não pode morrer, pois 
haverá um dia em que o Senhor virá para a Sua igreja. Você será levantado incorruptível passar não passou pela 
morte.  
 
A outra possibilidade é que você vai morrer. A igreja primitiva viveu esta consciência, pois pensavam que sua geração 
seria o único que viu o retorno do Senhor. Mais tarde, com o passar do tempo, eles perderam a noção da iminência da 
vinda do Senhor Jesus Cristo.  
 
Alguns cristãos começaram a morrer e, em seguida, levantou-se a questão de saber se estas pessoas que perca a 
ressurreição. Temos de viver a nossa vida na luz e na expectativa de vida que o senhor vai voltar amanhã. 
 
A igreja primitiva tinha uma consciência viva da iminência do arrebatamento que virou o mundo de cabeça para baixo 
em uma geração. Um estudo da profecia na igreja é muito valioso, desde que tenham a aplicação. Cada ponto que é 
feito deve ser capaz de ser aplicada em sua vida. Você crê que o senhor está vindo? O que você faria se você sabia 
que ele estava chegando de volta amanhã? Se você deseja discutir sobre profecia você não sabe nada sobre a 
profecia. Profecia purifica o coração e a vida, e traz o foco. 
 
Em 1 Tessalonicenses 4:1318 o arrebatamento da igreja é descrito. Se o seu ponto de vista sobre um tópico é um 
strengthener fé em você Você é provável estar no caminho certo. Se, no entanto, destrói o seu conforto, é provável que 
você seja errado. Tudo Verdade doutrina irá consolar, encorajar e fortalecer. Paulo diz para não se preocupar com 
aqueles que morreram, eles estão indo para ser levantada e eles estão indo para ser primeiro. Não acho que eles estão 
perdendo,- como os mortos têm precedência no Arrebatamento. 
 
Anglicized arrebatamento é a palavra do latim "rapere", que é a partir da Vulgata a tradução desta passagem. É a 
palavra de apanhados. Que responderam a essa pergunta, mas não foi muito antes de outros problemas surgiram. Para 
os gregos o corpo era ruim e o espírito do homem bom. O grego era a atitude que se espera a morte para que eles iriam 
deixar o corpo e entrar no mundo espiritual. Grécia, Chipre e Creta, bem como um lote de Ásia Menor foi influenciado 
pela cultura grega. Muitas das pessoas estavam ansiosos para seu corpo indo para o chão. 
 
Os liberais ensinam a ressurreição espiritual de Cristo, que é uma idéia filosófica grega. Como aqueles que seguem a fé 
apostólica no entanto, acreditamos em uma ressurreição corporal. Paulo explicou que como o senhor rose fisicamente 
levantar-nos-emos bem fisicamente. Teremos um corpo apenas como o Filho de Deus. 
 
A REALIDADE DA RESSURREIÇÃO 

 
O segundo problema levantado pelos gregos é coberto por 1 Coríntios 15:16 em que, se os mortos não 
ressuscitam, então estamos entre os homens, o mais miserável. Estudar esta passagem do EBCWA Coríntios estudo. 
 
Se você não tiver a ressurreição física dos mortos, então você não acredita na ressurreição física de Chris, e, por 
conseguinte, Paulo dúvidas se você é salvo. Esta é a doutrina da ressurreição é fundamental. Se o Senhor não subir, 
então você está ainda em seu pecado, apenas para a ressurreição comprova a eficácia da Cruz. Se ele não for 
levantada, ele não é o seu Salvador, se você não tiver nenhum Salvador não há salvação para você.  
 
Os liberais afirmam que o Senhor morreu como um exemplo na Cruz dando o princípio de sacrifício na Cruz. Isto é 
falso. A verdade é que o Senhor morreu na cruz por ser feito pecado por nós. Ele morreu como substitutional sacrifício 
por todos nós. A ressurreição revelou que a morte foi eficaz.  
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Ele morreu como nosso substituto, e o sacrifício trabalhou, e que tudo depende da realidade da ressurreição. A 
realidade de o que está indo acontecer para você já está ligado à realidade do que aconteceu com o Senhor Jesus 
Cristo. 
 
Se Satanás pode roubar o crente da fé que ele tem na ressurreição de Cristo irá minar a sua fé. Quando eles começam 
a negar a ressurreição eles começam à deriva em todas as sortes das heresias e problemas. 
 
" Sono da alma" não corrigir após a morte 

 
Pessoas que acabam de morrer muitas vezes olhar como se eles estão dormindo. Quando você vai para a cama à 
noite, você olha para se levantar de manhã. Paulo usa o conceito de dormir direito. Da mesma forma quando você 
morrer você esperar uma ressurreição na ressurreição do corpo da Igreja.  Muito rapidamente, no entanto, vemos que a 
pessoa morta não está "dormindo", eles vão para o frio e rígido, mas seu corpo será trazido de volta em uma nova 
forma na ressurreição. 
 
Se a ressurreição não é verdade somos mais tola, pois Paulo disse que estamos sendo perseguidos por qualquer razão. 
Somente se o que o Senhor nos disse acerca da ressurreição é verdade é que vale a pena enquanto. Se não é verdade 
que o cristianismo deve dar distância.  
 
Bons livros sobre o assunto: "evidência que exige um veredito" por Josh McDowell e, "Quem moveu a Pedra", por Frank 
Morrison. Seguimos a fé dos apóstolos literal que acreditavam na ressurreição corporal de Cristo e da ressurreição 
futura do crente para a vida eterna e o incrédulo para julgamento. 
 
Descanse em paz 

 
Um dos conceitos nos cultos modernos do dia é o "sono da alma". Esta doutrina está incluída em muitos grupos como 
os Cristadelfianos, Adventistas do Sétimo Dia e até mesmo os Católicos Romanos. Muitas lápides têm as palavras RIP 
sobre eles. O que é descansar em paz sob a lápide, trata-se de um organismo que é podridão de distância, muitas 
vezes em terras ácidas para nada exceto minerais dispersas na terra. Se for um crente o corpo é "semeou" aguardando 
a ressurreição dos mortos para receber seu novo corpo para desfrutar de Deus para sempre, se um descrente estão 
esperando a ressurreição dos condenados. Seu corpo estão sob a terra , mas decadente onde "eles" estão esperando? 
Paulo usa o sono como uma analogia para a morte. Se o corpo do cristão é previsto na sepultura que você colocá-lo 
para baixo de modo que você pode obter de novo na manhã da ressurreição, mas onde você está em um momento 
após a morte? 
 
Em ambos os Filipenses 1:23-24 e 2 Coríntios 5:6-8, Paulo registra que ele esperava o dia em que ele morreu para ver 
o Senhor. "Ausente do corpo, face a face com o Senhor". No momento em que morrer nesse exato momento você está 
cara a cara com ele. Todas as marcas grave é onde o velho corpo estabelece e onde o novo organismo será recebido, 
mas no momento em que você morrer você está no céu com o Senhor, é que há um atraso até receber a plena 
ressurreição corpo, por que vem com o retorno do Senhor para a terra. Trata-se de uma doutrina. O que deve fazer para 
este nosso comportamento? 
 
Devemos sempre pensar do Senhor a nosso lado. Este corta um monte de coisas. Se você tiver o Senhor com você, 
você tem um "radar" contra o mal se você estiver em comunhão. Se você estava indo para tomar um chá com o Senhor 
hoje, que tipo de dia gostaria de ter levado até ele? 
 
Nosso futuro estado é muito melhor do que o nosso atual estado. De que forma estamos com o Senhor? Se quisermos 
receber a nossa ressurreição, órgãos como o corpo do Senhor em seu retorno a forma que vamos estar em até esse 
momento? São os crentes no céu sob a forma de fantasmas? Paulo foi no céu por 1900 anos.  
 
2 Coríntios 5 diz-nos que eles existem em alguma forma de corpo. Não há problema que um membro de sua igreja pode 
aumentar a não ser levantada antes. As Escrituras deixam claro que não será "vestido" em todos os tempos. Você tem 
um corpo provisório no céu, a comunhão com os outros e o Senhor até que você receba uma eterna na ressurreição do 
corpo da igreja. 
 
Em 2 Coríntios 5:15 Eles querem saber que vamos reconhecer alguém lá em cima. Não queremos ser pequenos 
fantasmas flutuando ao redor. Deus preparou um corpo de ressurreição e preparado algo nesse ínterim. Haverá 
reconhecimento dos outros.- 
 
Versículos 6 e seguintes demonstra que, entretanto, temos de esperar, temos um corpo provisório, enquanto esperamos 
no céu para o dia da ressurreição. Nós irá receber um corpo de ressurreição na localização geográfica, onde o corpo 
físico do crente tinha sido previsto ou foi destruído. 
 
Onde está enterrado é importante, por isso, se você pode selecioná-lo, você está decidindo como a empresa que você 
está indo manter na ressurreição. Abraão e sua família a certeza de que eles foram enterrados juntos. Se você é um 
ministro, um funeral, este é um ponto de pregação poderosa, se a pessoa é um cristão. 
 
O TRIBUNAL DE CRISTO 
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No tribunal de Cristo há prémios especiais. No Império Romano o recebimento de uma coroa significava várias centenas 
de hectares de terra e uma vasta fortuna, bem como um título que você tomou a sua sepultura com você. 
 
A coroa de justiça é para aqueles que estão aguardando com expectativa a sua vinda - 2 Timóteo 4:8 
 
A coroa da glória - 1 Pedro 5:14 -- esta é para ministros, professores da Bíblia e outros que ensinam o rebanho que foi 
dado a eles. 
 
Reino bênçãos é outra categoria - Tiago 2:5, Lucas 22:28,29; 12:32 - Deus tem vastas propriedades que ele quer que os 
crentes para compartilhar para sempre. 
 
Quando vamos ao Senhor vamos lançar as coroas aos pés dele e ele irá dizer-nos a buscá-los e usá-los para a 
eternidade, para mostrar a Sua glória. 
 
Nos foi dada a oportunidade de ganhar a coroa da vida. Os cristãos que estavam prestes a morrer usado para 
agradecer a Deus que lhes tinha sido dada a oportunidade de ser um mártir para ele. Os cristãos têm de correr para os 
prémios que são as coroas. Temos de fazê-lo para sua honra e passarão a eternidade que atestem a sua graça. 
 
Para um crente é melhor do que ser enterrado, cremado cremação é associada no passado com o paganismo, mas 
mesmo a cremação não impede de forma alguma a ressurreição. Depois de algumas centenas de anos, desaparecem 
todos os organismos na terra; não há nenhuma diferença entre enterro e cremação sobre os restos que podem ser 
deixados lá. Não comece pendurado acima em coisas que limites se você fosse organizar a ressurreição; você não é, 
Deus é! 

 
 
Doutrinas 
 

Recompensas e coroas 

 
1. Recompensas e salvação são cuidadosamente separados nas escrituras. A salvação é um dom gratuito de Deus, são 
recompensas por Serviços Meritórios no poder do Espírito. 
 
2. Salvação - um dom gratuito para os perdidos. (Efésios 2:8-9; Romanos 6:23, João 4:10) - possessão perpétua. (João 
3:36, João 5:24, João 6:47) 
 
3. Recompensas - para os salvos que fielmente trabalhar para o Senhor. (1 Coríntios 9:24, 25, Apocalipse 22:12) - 
distribuídos no Tribunal de Cristo. (1 Coríntios 3:11-15, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10) 
 
4. Recompensas como coroas:- 
A) a coroa incorruptível - para a fidelidade no exercício de auto-controle. (1 Coríntios 9:24-27) 
B) a coroa de glória - para a fidelidade no sofrimento. (1 Pedro 5:4) 
C) a coroa da vida - para a fidelidade sob julgamento. (Tiago 1:12, Apocalipse 2:10) 
D) a coroa da justiça - para testemunho fiel. (2 Timóteo 4:8) 
E) a coroa de glória - para serviço fiel. (1 Tessalonicenses 2:19, 20, Filipenses 4:1 
 

O destino dos crentes 

 

1. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna agora (1 João 5:11-13). Ele nunca vai morrer (João 11:25,26, João 
8:51) 
 
2. Os crentes são disse a "adormecer" em sua morte (1 Tessalonicenses 4:14). A alma se afasta de ser 
conscientemente presente com Cristo, mas o corpo "dorme" na sepultura até a ressurreição (2 Coríntios 5:6-8) 
 
3. Quando Cristo vier no Arrebatamento, os corpos daqueles em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos (1 
Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios 15:20-23) 
 
4. Nossos corpos físicos será substituído por corpos imortais (2 Coríntios 5:1-4) - conformados com o corpo de Cristo 
(Filipenses 3:20-21) 
 
5. Seremos semelhantes a ele (1 João 3:2) vendo a sua glória e refletindo em nós (Colossenses 3:4, João 17:22). 
 
6. Seremos recompensados por causa de obras de fé (Lucas 19:12-19) que varia em proporção à nossa fidelidade em 
servir a Deus (Mateus 6:20, 1 Coríntios 3:11-15) 
 
7. No Reino Milenar, reinaremos com Cristo como sacerdotes de Deus e de Cristo (Apocalipse 20:6). 
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8. Ao vencedor (1 João 5:4-5) Cristo dará a comer da árvore da vida (Apocalipse 2:7) e não receberá o dano da 
segunda morte, o lago de fogo (Apocalipse 2:11). Ele vai ser dada autoridade para governar as nações (Apocalipse 
2.26-27) Jesus vai reconhecer o crente diante de Deus (Apocalipse 3:4-5) que irá ser feita uma coluna no templo de 
Deus. (Apocalipse 3:12) e serão assentados com Cristo em seu trono. (Apocalipse 3:21) 
 
9. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos; tristeza, choro, dor, e não haverá mais morte (Apocalipse 21:4) 
 
10. Conhecemos perfeitamente todas as coisas (1 Coríntios 13:12) 
 
11. Vamos receber uma herança incorruptível. (1 Pedro 1:3-5) mantido pelo nosso Todo Poderoso Deus no céu. 

A VIDA ETERNA 

 

1. A humanidade foi criada por Deus para desfrutar de comunhão com Ele para sempre. 2 Pedro 3:9. 
 
2. Entrada na vida eterna pela fé em Cristo é João 3:36, 5:24, Atos 13:46, Gálatas 6:8, Mateus 25:46. 
 
3. Aqueles que são sérios sobre a vida e a morte, pergunte sobre isso. Mateus 13:40-43, 19:16, Marcos 10:17, Lucas 
10:25, 18:18. 
 
4. O Senhor dá-nos a resposta a perguntas sobre a vida e a morte. João 6:68, Romanos 5:20, 21; Romanos 6:22, 23. 
 
5. É o Senhor que dá a vida eterna, João 5:39, 40, João 12:50. 
 
6. Os crentes têm a vida eterna agora, como um presente a posse 1 João 5:11-13, o que garante a nossa salvação. 
 
7. A vida eterna é recebida na íntegra no arrebatamento/ressurreição quando todos nós receba nossos novos corpos do 
Senhor. 
 
8. Todos nós somos exortados a viver cada dia com a perspectiva de vida eterna na mente, pensando em nosso lugar 
com o Senhor para sempre. Mateus 19:29, 30, Marcos 10:29-31, João 12:25, João 4:36, Romanos 2:6,7. 

 
 
 
Lição 49, 50 - ELEIÇÃO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

49/50 Eleição 
 

1 Pedro 1:1-9 
Colossenses 3:12-25 
Romanos 11:33-36 

Plano de Deus 
Eleição e predestinação 

 
 
Introdução 

 
A eleição é um dos mais difíceis de todos os temas teológicos. Trata-se de uma doutrina assustador para as pessoas 
como muitos não têm sido ensinadas ou foi ensinado de forma errada. Você tem que ensiná-lo de acordo com as 
Escrituras, mais do que a sabedoria dos homens. Você não pode evitar isso. Você quer ensinar ou alguma outra pessoa 
vai fazer isso e levar muitos de seu povo desviado e divida a sua igreja  , devem ser ensinadas à luz dos limites do 
homem como criaturas do espaço e do tempo. 
 
Ensaio de Teologia 

 
Os testes para a resposta correta em teologia que usamos são dadas abaixo; não fazer a pergunta, é o meu 
entendimento dessa doutrina? 
 
[A] produzindo um espírito de adoração 
 
[B] O aumento do desejo de empreender a grande comissão 
 
[C] produzindo um desejo de servir o Senhor na igreja local e além. 
 
Se a resposta for "sim" a todas as três perguntas, é provável que eu estou no caminho certo. 
 
Eleição 
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Eleição nunca deve ser discutida até ter totalmente explicado o tema da salvação como a obra de Deus para os 
perdidos, a obra do Espírito Santo para o perdido, o trabalho do Senhor Jesus Cristo na cruz, o trabalho do pai no 
planejamento de nossa maravilhosa salvação, nossa segurança eterna e reconhecer nossa posição em Cristo Jesus, 
bem como um conhecimento profundo do caráter de Deus. Temos de ter todo o caráter de Deus antes de nós quando 
se pensa do assunto, ao invés de enfatizar um determinado caractere.  
 
O CALVINISTA destaca a soberania de Deus, enquanto os liberais do amor de Deus. A doutrina da eleição traz todo 
o caráter de Deus sob o microscópio e nos faz perguntar, que tipo de Deus que temos? 
 
A doutrina da eleição tem o seu início na eternidade - antes o espaço e o tempo foram feitas. Eleição do Santos foi 
estabelecido antes do tempo foi criado, na eternidade passada. Esta é uma área onde o homem deve confiar 
humildemente. Arrogante confiança não é apropriado aqui. Muitas pessoas pensam que eles podem entender Deus e 
esquecer que eles são simples homens. Muitos doutores da teologia pensam que sabem muito mais do que eles 
podem, na realidade, sabe. 
 
 
 
Categoria erros 

 
Temos de ter cuidado com  os sistemas puros que fazem sentido para nós, simplesmente porque eles são simples e 
limitado ao espaço-tempo de pensar. O Calvinismo quando visualizada internamente é totalmente lógico, assim como 
são os pontos de vista de Armínio, mas também não são consistentes quando visto à luz de toda a Escritura. Estamos a 
julgar todas as coisas de acordo com o advogado de toda a Palavra de Deus, como toda a Escritura é inspirada de 
Deus. Se você começar a ignorar as Escrituras você vai fora em um tangent de algum tipo. 
 
A maioria dos teólogos cair em um erro de categoria, que é onde você fala sobre alguma coisa em termos de outra 
coisa. Filósofos perguntam frequentemente a questão de saber se Deus elegeu aqueles que seriam salvos antes de 
olhar para baixo pelos corredores do tempo, ou depois. Antes e depois são conceitos que só se aplicam a nós no tempo 
e não se pode aplicar a Deus antes de o tempo e o espaço foram criados e, portanto, a questão em si é um erro de 
categoria. Toda a base de Calvino e armínio são baseados nesta categoria de erro; ambos falam de Deus como se ele 
fosse um homem como eles limitado ao espaço e tempo pensando.  
 
Quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, salvação planejada não pensar como o homem pensa. "Os meus 
pensamentos não são os pensamentos de vocês", diz Deus. Deus não pensa como nós pensamos, ele não é limitado 
como nós somos. Deus é nosso Criador e aqui estamos falando de uma doutrina que vai além do tempo para um lugar 
onde ele planejou nossa criação. 
 
Calvino e armínio 

 
Temos de ser humildes. Ambos Pedro e Paulo falam muito sobre eleição e predestinação. Vamos agora examinar o 
efeito que estas doutrinas tinha sobre eles. Vamos ver Pedro e Paulo cantando sobre as doutrinas. Nos tempos de 
Calvino e Armínio pessoas foram mortas durante esta doutrina. Os seguidores de Calvino queimado pessoas que não 
iria assinar os cinco pontos do Calvinismo. Quais são os frutos em sua vida? Eles estavam cantando sobre ele? 
 
1 Pedro 1:19 nos diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus, escolhidos em conformidade com a onisciência 
de Deus. Temos o caráter de Deus na linha desta doutrina. Os resultados da eleição será a santificação e a obediência, 
a santidade de vida e a obediência à palavra santa de Deus. Se as pessoas estão orgulhosos com a sua eleição, mas 
não mostram a obediência aos ditames da Palavra de Deus é bastante claro que eles não vêem a eleição como Pedro o 
fez. Nós nascemos de novo de acordo com a abundante misericórdia de Deus e aqueles que não a mostrar os frutos do 
Espírito, provavelmente não têm o Espírito dentro delas. - 
 
Pedro também tinha uma esperança viva, v 3, uma coisa, uma vida que dá a confiança, é integralmente relacionados - v 
4, ele está relacionado ao Espírito, mantendo -  - v 5. É algo que faz você louvar o seu nome e a regozijar-se 
grandemente, mesmo em meio a tentação. É a garantia da salvação de sua alma e a libertação final para a vida eterna 
com Ele para sempre. 
 
Nós seguimos a tradição apostólica como instruído em Judas. Seguimos os princípios básicos da fé uma vez entregue 
aos apóstolos, não a Calvino e Armínio. 
 
Colossenses 3 

 
Colossenses 3 dá o comentário do Paulo em Romanos 9, que é o mais difícil capítulo da Bíblia. Colossenses 3:1217 
mostra que o efeito deve ter em sua vida. Auto piedosa a justiça é muitas vezes presente na teologia. - 
 
Se você entender o que Paulo disse sobre teologia você seria mais quente em direção a outros crentes, você seria mais 
grato pela graça de Deus, ele irá motivá-lo a dar o evangelho a toda a criatura. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus 
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Cristo. O calvinismo está na marcha hoje especialmente com o grupo de Calcedônia. Esta é outra área onde Satanás 
divide a igreja. 
 
Vistas de eleição 

 
Eleição de prospectiva 

 
Previsão eleição está mais próximo da opinião de que temos, uma vista realizada pela maioria dos cristãos evangélicos 
que não estudou o assunto ou não ter estudado suficientemente profundamente. A eleição é o ato soberano de Deus 
em graça, pelo qual ele escolheu em Jesus Cristo para salvar aqueles a quem de antemão conheceu iria aceitá-lo. A 
eleição é baseada no saber todos os fatos e eleger como seu próprio quem viu pelos corredores do tempo iria aceitar o 
Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. No entanto, esta é uma verdade que honra a Deus? 
 
Não podemos evitar o erro de categoria, como temos de usar palavras que podemos compreender, mas na verdade não 
sabemos como Deus fez a decisão. Sabemos que ele escolheu os crentes e sabia de todos os fatos da história e sabe 
como eles estão relacionados. Também sabemos que Deus é totalmente justa e que ele deu aos homens livre arbítrio 
porque ele exige escolhas do homem o tempo todo. Mas mesmo que o acima, pode ser sua opinião, por 
favor, mantenha-o com humildade, porque estamos, neste lado da eternidade, adivinhar. Há algumas coisas que 
precisamos para inclinar nossas cabeças antes, não levantar a voz em debate; este é um tópico!  
 
 
 
Eleição corporativa  

 
Outro conceito é eleição corporativa onde todos são eleitos em Cristo embora os incrédulos não o conhecem. Isto não é 
verdade, como em passagens como João 3:16, 18, 36, o Senhor deixou bem claro que nem todos são eleitos em Cristo. 
Ele deixa claro que há aqueles que são eleitos, e há os incrédulos que estão sob a ira de Deus. 
 
Eleição de Cristo. 

 
Neste conceito é Cristo a eleger um. Ele é o eleito e a escolhida desde a eternidade passada, que iria para a Cruz e 
levar os pecados do mundo. Todos aqueles que iria aceitá-lo por obra do Espírito Santo são inseridos no corpo de 
Cristo e são escolhidos no amado nele. Graça honra, honra o caráter de Deus e Seu plano. Este é um meio termo entre 
os extremos. 
 
Vista CALVINISTA 

 
O CALVINISTA é a de que ele é o eterno ato de Deus pelo qual ele em sua soberana e pressão por conta de nenhum 
mérito previsto nos homens escolhe um certo número de homens para receber a sua graça e a sua salvação. Assim, a 
eleição não é condicional e não há livre arbítrio aqui. Isto parece ser incompatível com o caráter de Deus de ser 
totalmente justo. 
 
Quando um faz escolhas que é feito em todo o caráter não apenas uma faceta. Eleição é graça todo o caminho, mas 
eles vão longe demais.   
 
A Bíblia nos diz que o Espírito está se movendo sobre a humanidade e a única coisa que está impedindo a aceitação é 
o orgulho do homem. O Senhor diz que ele vai chamar todos os homens para ele quando ele é levantado. 
 
Definição 
 

Gostaríamos de manter a opinião de que a eleição é ato soberano de Deus em graça pela qual ele escolhe aqueles em 
Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles a quem ele conheceu iria aceitá-lo. Deus tinha todos os factos na 
eternidade passada e ele fez sua decisão sobre todos os fatos. Ele não viola o nosso livre arbítrio. Ninguém é arrastado 
chutando e gritando no reino. 
 
Satanás usa o tema de eleição para distrair alguns crentes de começar o evangelho aos perdidos. Ele ataca o 
evangelismo dos dois lados; ele cega as mentes do incrédulo e pára de evangelistas. É importante colocar, eleição em 
uma declaração de fé, para que as pessoas saibam onde você está.  
 
Eleição ocorre com bastante freqüência nas escrituras e permite que você, se você está ensinando versículo por 
versículo, de ir através da doutrina a cada poucos meses. Por isso, é importante ter uma posição sobre ele. A doutrina 
bíblica da eleição é uma fonte de consolo para os crentes. 
 
Eleição posicionais. Não estamos apenas positionally eleger mas estamos a eleger nele. Nós fomos escolhidos no 
amado em Cristo. Partilhamos a sua eleição, porque o Senhor era o seu escolhido. 1 Pedro 2:4,5; Efésios 1:4. Efésios 
1:4 é uma passagem. É de interesse que 1 Pedro 1:1,2 lida com a expiação ilimitada e segue-se com a eleição. Não há 
eleição corporativa, o conceito de que a igreja é um povo escolhido, Israel é a que se refere o Antigo Testamento como 
a nação escolhida. 
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Em 1 Pedro 2:8,9 e Romanos 9:2526 temos mostrado que o plano de Deus é perfeito e tem em conta todos os factos.- 
 
Quatro Questões de eleição 

 
[1] A Bíblia inteira deve ser mantida em vista quando você olhar para este assunto. Se o seu conceito de eleição 
interfere com a grande comissão é errado. 
 
[2] Temos pessoas diferentes em extremos. Você tende a achar que ambos os extremos estão errados, e a verdade 
está em algum lugar no meio. 
 
[3] Não há perigo na prova texting. Você precisa colocar a doutrina contra todo o caráter de Deus. 
 
[4] a doutrina da eleição deve ter em conta o plano de Deus e sua glória. O plano de Deus não está limitado à salvação 
do homem. Sua glória é que está por trás de seu plano. 
 
Seis princípios 

 
[1] Expiação Ilimitada 1 João 2;2, 2 Pedro 2:1,2 
 
[2] "Quem quer pode vir"; isto significa que há um osso fide oferta de salvação para todos. - João 3:1636. O "quem" não 
são responsáveis pela sua decisão pela Palavra de Deus.- 
 
[3] na eternidade passada, um grupo de pessoas foram eleitos para formar a noiva de Cristo. Efésios 1:4, 1 Pedro 1:2 
 
[D] A escolha de Deus na eleição foi de pessoas de acordo com seu caráter perfeito, em harmonia com o livre arbítrio 
das pessoas envolvidas, pois seu plano apela para o homem tem livre-arbítrio. 2 Tessalonicenses 2:13,14 
 
[E] Deus não deseja que ninguém pereça - 2 Pedro 3:9, 1 João 3:23 
 
[F] o homem que não crê já está julgado diante do grande trono branco, com base nos elementos de prova contra eles. 
A prova é o sangue de Cristo derramado por eles e sua escolha deliberada para estar na base das suas próprias obras, 
em vez de aceitar a Jesus trabalhar por eles na Cruz. 
 
Alguns dizem que é literalmente uma taça de sangue no céu, que é a evidência. O sangue literal pode muito bem ser o 
Grande Trono Branco como prova contra eles, mas não podemos ter a certeza de que. Leia Hebreus 2:3, 10:28,29; 1 
Pedro 1:18,19; Apocalipse 20:1115; Romanos 2:111 em que ordem. A realidade da obra do Senhor (sangue de 
Cristo)-- é a evidência da salvação, bem como da condenação. "Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão 
grande salvação?" 
 
Satanás e os incrédulos acabam no lago de fogo, porque eles dizem que eles vão fazê-lo a sua maneira. No entanto, o 
Senhor não está querendo que nenhum pereça, mas forneceu a possibilidade de salvação para todos. Deus em pessoa 
que a justiça dará uma chance. Essa oportunidade é executado para cada pessoa no momento de sua morte. Ore para 
que as pessoas sob o conceito de João 16:811.- 
 
A tragédia é quando você descobre que um incrédulo morreu na incredulidade. Deus tem feito muito, mas eles tem 
ignorado. Se você entender de onde a pessoa está indo deveria galvanizar você em ação, rezando para que o Espírito 
Santo irá guiar você para dar a mensagem, para que o Espírito Santo pode quebrar através da  cegueira satânico.  
 
Em seguida, você deve olhar para a oportunidade de olhar dando o evangelho como livre-arbítrio cortes em ambos os 
sentidos. O homem pode decidir e definir as suas vontades para ir para o inferno. Salmo 81:11, Isaías 28, 30. A vontade 
de Deus é que todos sejam salvos e entrar em repouso. Existem vários exemplos disso. 
 
Romanos 10 lida com Israel e sua desobediência.  Cristo morreu pelos pecados de todos os homens.  

 
 
Doutrinas 
 

Plano de Deus 

 
1. Na eternidade passada, Deus concebeu um plano para cada crente, que leva em conta cada caso e decisão na 
história humana. 
 
2. O plano em torno da pessoa de Jesus Cristo. (1 João 3:23, Efésios 1:4-6) 
 
3. Entrada para o plano baseia-se no princípio da graça. (Efésios 2:8, 9), onde a soberania de Deus e o livre-arbítrio do 
homem cumprir na cruz. Deus traz a salvação que está completo, o homem traz a sua fé. 
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4. O plano de Deus foi concebido de modo a incluir todos os eventos e ações. (1 Pedro 1:2) 
 
5. Sob o seu plano que Deus decretou fazer algumas coisas e alguns diretamente através de agências, de Israel, a 
Igreja. 
 
6. Sem interferir com o livre arbítrio humano, de alguma forma, Deus concebeu um plano tão perfeito que inclui a causa 
e efeito, bem como à criação, preservação e função. 
 
7. Existem muitas funções no plano de Deus. Todos eles constituem todo um plano global que é perfeita, eterna e 
imutável. 
 
8. O plano de Deus é consistente com a liberdade humana e não limite ou coagir o livre-arbítrio humano. Deve ser feita 
distinção entre o que Deus faz e o que Deus permite. Deus faz com que a Cruz, mas permite que o pecado. Deus não é 
o autor do pecado, nem patrocinadores o pecado. 
 
9. Seu plano retrata que o homem tem livre arbítrio. Deus não tolera o pecado da raça humana. O homem começou em 
um ambiente perfeito e inocência. Homem pecou por sua própria vontade. O homem vai pecar no ambiente perfeito do 
Milênio. 
 
10. Distinção deve ser feita entre os planos divinos, que estão relacionadas com o plano de Deus e as leis divinas que 
regem a conduta humana sobre a terra. Leis Divinas, ocorrem em tempo, os planos divinos ocorrem na eternidade. 
 
11. Os planos de Deus derivam de Sua presciência. Ele reconheceu na eternidade passada as coisas que são certas. A 
presciência de Deus não faz as coisas certas, mas só percebe na eternidade passada aquelas coisas que são certas. 
 
12. Existe uma diferença entre a presciência e avanço da ordenação. Ordenação de avanço cria segurança jurídica mas 
não prevê a certeza que está estabelecida. É o plano que oferece. (Romanos 8:29, Atos 2:23, 1 Pedro 1:2) 
 
13. Portanto, os eleitos são Guig Ghetto e a Guig Ghetto são eleitos. Deus sabia que na eternidade passada que forma 
cada um livre-arbítrio iriam para cada problema específico na vida. Deus não coagir o livre-arbítrio humano, mas ele não 
sabe que forma cada freewill irá escolher a qualquer momento. O livre arbítrio decide então Deus oferece. 
 
14. Uma vez que Deus não pode entrar em contradição com a sua própria personagem ele planeja o melhor para o 
crente. Deus é perfeito, seu plano e disposições são, portanto, perfeito. 
 
15. A cruz foi planejada na eternidade passada, mas o livre arbítrio humano de Cristo a cruz no Getsêmani. (Mateus 
26:39-42) Deus providenciou a salvação através da cruz e é uma vontade livre decisão sobre se se aceita ou não. 
 
16. Nenhum plano em si se opõe à liberdade humana, mas uma vez que a escolha é feita a partir do livre-arbítrio, então 
o plano limita a liberdade humana. Ao mesmo tempo dá-lhe a liberdade de amar e apreciar a Deus. Deus estabelece os 
meios de viver a vida cristã.  
 

Eleição e predestinação 

 

1. O conceito bíblico de predestinação não é incompatível com o livre-arbítrio humano. 
 
2. Cristo foi predestinado para uma finalidade específica da eternidade passada - para ir para a cruz e ser elevado à 
glória (Isaías 42:1, 1 Pedro 2:4-6, Atos 2:23) 
 
3. Todos os membros da raça humana são potencialmente eleitos pelo pai sob o conceito de expiação ilimitada. (2 
Pedro 3:9, 1 João 2:2) 
 
4. Quando uma pessoa confia em Cristo para a salvação, ele está unido com Cristo e, portanto, partilha a sua eleição e 
destino (1 Coríntios 1:2, 30; Romanos 8:28, 32, Efésios 1-4) 
 
5. Eleição está intimamente ligada com a presciência. Na eternidade passada, Deus sabia que iria acreditar, portanto, 
Ele predestinou, chamou-os, e eles foram salvos (Romanos 8:29-30, 2 Timóteo 1:9) 
 
6. Portanto, a eleição e a predestinação se aplica somente para o crente. Nenhuma pessoa está predestinado para o 
inferno - é uma escolha de livre arbítrio (João 3:18, João 3:36). 
 
7. A eleição é uma possessão presente e futuro de cada crente. (João 15:16, Colossenses 3:12) 
 
8. Eleição é também o fundamento da Igreja universal. (1 Tessalonicenses 1:4) 
 
9. Existem cinco palavras gregas usadas em conjunto com a predestinação.  
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A) Pro Orizo - predesign (Romanos 8:28, 29, Efésios 1:5, 11) 
B) - Protithemi predeterminar (Romanos 3:25, Efésios 1:9) 
C) Prótese - um plano predeterminado (Romanos 8:28, 9:11, Efésios 1:11, 3:11, 2 Timóteo 1:9) 
D) Proginosko - Predestina, para preordain. (Romanos 8:29, 11:2, 1 Pedro 1:20) 
E) Prognóstico - Presciência ou objetivo pré-determinado (Atos 2:23, 1 Pedro 1:2) 
 
10. A vida de Judas é uma boa ilustração da predestinação e livre arbítrio. 
A) o chamado de Deus é para todas as pessoas, seu desejo é que todos serão salvos. (Mateus 28:18-20, João 3:16 1 
João 2:2, 3:23) 
B) Deus é longo sofrimento para os perdidos, não querendo que nenhum pereça. (2 Pedro 3:9) 
C) o chamado de Deus é para todos, mas as pessoas têm de responder. (João 3:36, 16:8-11) 
D) o chamado de Deus é de amor. (Jeremias 31:3, João 3:16) 
E) aqueles que resistem se tornam endurecidos em suas almas e aberta à influência satânica ou posse. (Romanos 
1:20-32, 2 Tessalonicenses 2:9-12) 
F) Judas foi escolhido no amor pelo Senhor (Mateus 10:1-4, João 13:18) e recebeu o sop do convidado honrado e 
sentou-se na mão direita do Senhor na ceia. 
G) No entanto, Judas era um ladrão e traidor. (João 12:6, 13:18) 
H) como um homem não salvo ele estava envolvido no evangelismo. Outros foram provavelmente salvou através de sua 
leitura da palavra, mas ele não foi. (Mateus 10:1-8). 
I) tornou-se o filho da perdição por sua decisão, ele não poderia culpar a ninguém (João 17:12) 
 
 
 
 
 
 

Lição 51 - A EXPIAÇÃO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

51 A Expiação 
 

I João 2:1-2  
2 Pedro 2:1-2 

Expiação 
Livre-arbítrio 

 
 
Limitado ou ilimitado 

 
Uma questão importante para começar com - "expiação é limitado ou ilimitado?" Fez o sangue de Cristo, cobrir todo o 
pecado ou apenas os pecados dos eleitos? Temos de ter a noção de que a igreja é um povo escolhido para hoje em 
dia. Isto deve ser combinado com o conceito de que o caráter de Deus, e também, o que é o plano para cada indivíduo. 
Ele sabia que cada um de nós antes da fundação do mundo.  
 
Eleição não salva, mas ela está relacionada à salvação. A doutrina da eleição é altamente motivador e não deve ser 
mortíferas para a vida espiritual. O fruto de sua compreensão é a prova da verdade da revelação. Temos de ver o efeito 
que esta doutrina tem sobre o culto e a vida das pessoas. 
 
Três PROBLEMAS COM O CONCEITO DE UM ATONMENT 

 
A primeira objecção é que, se Deus é fazer todas as decisões na eternidade passada, sem referência ao homem, temos 
uma situação de "o que será será". A partir desta você começ o fatalismo que vai matar o evangelismo na igreja. 
 
Em segundo lugar, há o problema da liberdade humana. Como Deus pode eleger na eternidade passada e o homem 
continua a ser livre de fazer uma escolha? Romanos 9:18. A partir deste, vem a noção de que os homens podem 
perguntar, se Deus me fez assim como ele pode me avaria se eu decidir contra o seu plano?  
 
A escolha de Deus na eternidade passada é baseada em sua própria personagem. Ele conhece todos os fatos de todas 
as escolhas que gostaríamos de fazer e o plano de Deus é grande o suficiente para permitir isso. Mas como podemos 
compreendê-lo e explicá-lo? Lembrar novamente que este debate que todos nós somos criaturas do espaço e do 
tempo, e nós estamos discutindo os eventos que ocorrem antes de revelar a Bíblia toda esta criação foi feita. Não 
podemos obter as nossas cabeças em torno desta. 
 
A eleição é baseada no fato de toda a área do caráter de Deus. Ele está funcionando antes de espaço e tempo. É 
elaborado em total harmonia com o livre arbítrio de seus seres criados. Devemos concentrar-nos sobre esta questão da 
teologia, mas o correto entendimento de que resultará sempre na fé apostólica; que tem no coração, a evangelização 
dos perdidos, e um profundo desejo de santidade em nossas vidas. Se essas duas coisas não são fruto de nossa 
teologia e, em seguida, nossa teologia não é "apostólica". 
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É Deus o autor do pecado? Esta é a terceira objecção ao ponto de vista da expiação limitada. Se Deus fez o homem 
como este e ele sabia de tudo com antecedência, sabia sobre o pecado e, portanto, é o autor do pecado e, portanto, ele 
não pode reter as pessoas responsáveis. No entanto o plano de Deus é baseado em toda a sua personagem e não 
apenas a sua soberania. Ele levou em conta o livre arbítrio dos seus seres criados. O plano de Deus é, por conseguinte, 
em completa harmonia com o livre-arbítrio de Suas criaturas. 
 
Até então a Expiação? 

 
 - Até onde vai a Expiação a expiação? Em 1 João 2:12 e 2 Pedro 2 Pedro e João, ambos estão enfatizando o conceito 
de uma expiação ilimitada. - 
 
Comentários calvinista sobre estas passagens têm grande dificuldade em manobrar em torno destes versículos. Esta 
expiação ainda cobre o herege que está pregando mentiras satânicas. Até mesmo seus pecados foram pagos, mas eles 
rejeitaram. Acreditamos que o sangue de Cristo é a base para a salvação do santo, e a evidência contra o "AINT", 
demonstrando a grandeza do amor que eles rejeitaram. 
 
Pecados e o incrédulo 

 
Em Apocalipse 20:11-15 O incrédulo entra no lago de fogo, condenado porque ele confiou em suas próprias boas obras, 
mais do que o sangue de Cristo; ele tem em vigor espezinhados pelo sangue de Cristo, considerando que ele era bom o 
suficiente, sem que sejam inscritos no céu. Acreditamos que os pecados do crente foi derramado sobre Cristo e 
julgados, assim como os pecados de todos aqueles que viriam a crer mais tarde. O incrédulo rejeitou a oferta graciosa 
de Deus e fez de conta. Este é o pecado contra o amor que coloca-lo no lago de fogo. O problema é que os incrédulos 
desprezam a quem amava muito. Quando você virar as costas na cruz o pecado que faz com que se sinta perdido é que 
o pecado contra o amor. Efésios 2:4, Hebreus 2:3. 
 
Se você tomar a visão calvinista você enfatiza os pecados dos perdidos como sua razão para estar no inferno. Se você 
olhar na maneira que você enfatizar o amor de Deus, a graça de Deus, a disposição de Deus através da obra na cruz e 
o pecado de rejeitá-lo. Neste caso, o incrédulo deve ser aconselhada a arrepender-se. 
 
Lewis  o Burkoff Calvinista faz a pergunta, "o Pai enviando Cristo para vir ao mundo para fazer expiação pelo pecado 
fazer isso com o projeto com a finalidade de salvar apenas a eleger ou todos os homens?". Esta é, ainda, a pergunta 
errada. Uma vez que você aceite a sua pergunta, você está no caminho errado. Esta questão enfatiza a soberania de 
Deus, mais do que o total de caráter e plano de Deus.  
 
A verdadeira pergunta que deve ser feita é, não a vinda de Cristo ao mundo, fazer provisão para a salvação de todos os 
povos? É uma diferença sutil, mas é uma diferença significativa. Alguns rejeição da prestação não significa que 
a disposição não era adequada ou não. A provisão foi para todos, e assim ele pode tornar-se o solo, tanto para a 
salvação e condenação, pois é a prova do amor e da misericórdia de Deus. Ele demonstra a grandeza de seu plano, 
que a perda pode ser julgado por rejeitar, sem que tenham qualquer objeção apenas à condenação. 
 
O plano de Deus - a sua glória 

 
O plano de Deus não é focada apenas na salvação dos eleitos, tem como  objectivo da sua glória. Parte de sua glória é 
a provisão para a salvação para todos os homens. Os eleitos são salvos pela graça através da fé. Aqueles que recusam 
não podem dizer que não estavam previstas. O principal objetivo do plano de Deus é a glória de Deus. A glória de Deus 
é visto tanto na salvação dos crentes, e também pela presença dos incrédulos no lago de fogo. Quando você olhar para 
este tópico você precisa olhar para todo o caráter de Deus em vez de nos concentrarmos na soberania de Deus. O fato 
da salvação é parte do plano de Deus, mas é apenas uma parte dela.  Salvação e condenação ambas ilustram o caráter 
de Deus; o seu amor, a misericórdia, a justiça e a retidão. 
 
No que é chamado de teologia o assunto dos "decretos divinos" estamos perguntando o que fim Deus decidiu tomar as 
decisões. Existem três escolas de pensamento. Em primeiro lugar, a supra-lapsurian disse que Deus elegeu as 
pessoas, em primeiro lugar, e tudo fluía de sua soberania. O IMPRA-lapsurian disse que após a queda disposições 
foram feitas para o homem. O sub- lapsurian diz que a provisão para a salvação foi para todos, mas a aceitação foi 
apenas por alguns. 
 
Cada escola de pensamento aqui é não pensar! Eles tendem a falar sobre Deus como se ele é "um grande homem" 
aqui, mas, ouvi as palavras do Senhor, "os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor". Não temos de 
aceitar qualquer dessas posições para eles ignoram a categoria "erro" de falar de Deus como se ele é um homem. Não 
é expiação ilimitada; universalista, acreditando que todos serão salvos. Pessoas que acreditam que o sangue de Cristo 
foi suficiente para cobrir todos os não necessariamente acreditar que todos serão salvos, embora alguns possam fazer. 
No entanto, acreditamos que existe uma provisão suficiente de modo que todos pudessem ser salvos. No entanto, eles 
devem aceitar pela fé Nele como Salvador e Senhor. O sangue derramado para os outros não estava "perdido" para 
torna-se o precioso provas contra eles; que eles realmente pecou contra o maior amor que jamais poderia ter sido 
mostrou para eles. 
 
Outros conceitos sobre expiação 
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O catolicismo romano tem enfatizado o elemento mágico do sangue de Cristo. Nas pinturas renascentistas você tinha 
anjos coletando o sangue de Cristo. Os católicos acreditam que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue literal do 
Senhor assim o sacerdote tem de beber todo o vinho, de modo que nenhum é derramado. Os calvinistas tendem a ter 
esse tipo de atitude para o sangue. 
 
Sacredotalism é onde o sacerdote é o mediador da graça de Deus. Eles acreditam que o sacramento salva você e que é 
através de tomar os emblemas que são espiritualmente preservada. É por isso que você deve ter a última ritos da Igreja 
Católica. É tão importante para os católicos morrendo porque acreditam que isso salva-lo e certifique-se de você ir para 
o céu. 
 
Muitos dos reformadores levou esse conceito para a reforma, com Calvino e Lutero carregando-o em suas igrejas. O 
valor intrínseco do sangue de Cristo deve-se mais a partir do que a doutrina católica romana da Escritura. Calvino tem a 
sua ideia de eleição de Agostinho e de certos filósofos medievais. Eles acreditavam que o sangue era uma coisa mágica 
que logo que você tocou, então você foi salvo. 
 
[A] que não adoram a comunhão cup; nós encará-lo como um emblema e fazer isso em memória dele.   
 
[B] Todos nós nascemos perdidos.  
 
[C] quem será salvo deve crer. Vai chamar o Pai, o Espírito Santo irá condenar, mas se alguém está para ser salvo eles 
devem crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Pela fé entendemos a fé salvadora, um compromisso do coração e 
da alma para o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. 
 
[D] Algumas escrituras que se referem a expiação para os eleitos. Estas passagens fazem referência direta aos eleitos, 
mas isso não significa que ela seja excluído dos outros. 
 
[E] que afirmam que a pregar o evangelho apostólico, Cristo deve ter morrido por todos. Ele não é compatível com o 
mandamento do Senhor de ir e pregar o evangelho a toda criatura para que o senhor tenha morrido por apenas alguns. 
 
[F] Outros dizem que o valor do sangue de Cristo é desvalorizado se todos não são salvas. No entanto, há valor em 
potencial para a salvação de todos, bem como responder ao chamado eficaz do Espírito. Tanto trazer glória para Deus, 
o sangue sendo a evidência para a glória do caráter e do plano de Deus em ambos os casos.  
 
[G] não eleger ter seus pecados pagos duas vezes? Alguns calvinistas dizem que isto acontece como o incrédulo de 
pecados são pagos por eles no lago de fogo. No entanto, análise da Escritura revela que os pecados de todos foram 
pagos por Cristo e é a rejeição da graça dom que acaba com os incrédulos vão para o lago de fogo. Eles estão lá para 
um pecado imperdoável, o pecado o pecado da incredulidade, da rejeição do amor de Deus demonstrado pelo sangue 
de Cristo derramado por eles. 
 
O homem não salvo não acho que ele precisa de um Salvador. Eles têm um arrogante rejeição cheios do Senhor Jesus 
Cristo. Você não pode ter uma luz hearted ver dessa rejeição para é um insulto para o sangue de Cristo, e é por isso 
que o insulto que o incrédulo está indo para o inferno. Eles precisam compreender o terreno de sua condenação 
 
Isto deve dar-lhe um impulso para a adoração e para o evangelismo. Lembre-se de que Deus, sendo todo o saber, vê 
passado, presente e futuro, todos de uma vez e não em um sistema linear como nós. Não faça o erro de categoria, o 
erro do "arguers lapsarian" que falam de Deus como se ele fosse um homem limitado a uma abordagem linear de 
tempo. 
 
Eleição é a escolha de Deus dos eleitos em conformidade com todo o seu caráter, de acordo com Sua presciência, mas 
de acordo com a sua justiça e justiça e todos os outros aspectos de seu caráter. Ele conhece todos os fatos, e o plano é 
também está em harmonia com o livre-arbítrio de Suas criaturas que ele criou.  Lembre-se - somos criaturas... 
 
Pedro, Paulo e João estão louvando a Deus. Eles estão entre os Arminianos e calvinistas, como deve ser.  
 
 

Doutrinas 
 

Expiação: Expiação Ilimitada 

 
1. Definição: 
A) totalmente eficaz a obra de Cristo na cruz para pagar a penalidade do pecado, em nome da humanidade. 
B) Expiação como substantivo significa a reconciliação, depois de inimizade e inclui a reparação feita para errado ou 
prejuízo. 
C) o verbo tem vários significados relacionados como ser um, para estar em conformidade, para fazer reparação ou 
altera, para compensar erros ou deficiências, de conciliar. 
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D) no Antigo Testamento, o verdadeiro significado da expiação está relacionado com o verbo hebraico "Passar sobre, 
para cobrir" - é também a palavra para "pitch" usado para vedação de Arca De Noé 
 
2. Nos tempos do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram utilizados para cobrir o pecado. 
A) Deus perdoou e restaurou onde o pecado foi coberto pelo sangue de sacrifícios de animais. 
B) No entanto, a verdadeira base para a expiação não foi encontrado nesses sacrifícios de animais. É por isso que os 
sacrifícios necessários para ser repetido uma e outra vez. 
C) Os Sacrifícios de Animais eram utilizados como cobertura para o pecado até que o verdadeiro sacrifício, Jesus 
Cristo, poderia ser oferecido na Cruz. 
D) a expiação no Antigo Testamento refere-se ao uso de sacrifícios de animais para retratar a obra salvífica de Cristo. 
E) Os dois conceitos de expiação (Antigo e Novo Testamento) são reunidos em Romanos 3:23-26) 
 
3. Expiação é ilimitado 
A) Quando Jesus Cristo foi julgado na cruz pelos pecados que ele pagou pelos pecados de toda a raça humana, e não 
apenas os eleitos. (Romanos 5:6, 2 Coríntios 5:14-15, 1 Timóteo 2:6, 4:10, 2 Pedro 2:1, 1 João 2:2) 
B) "Expiação Limitada", o conceito de que Cristo morreu somente para os crentes é incorreta. 
 
4. Expiação Ilimitada elimina o pecado na acusação dos incrédulos no Juízo Final. 
A) quando Cristo morreu na cruz, Ele foi julgado por todos os pecados da raça humana. 
B) a questão, portanto, a salvação não é pecado, mas a fé em Cristo. As pessoas optar por aceitar o trabalho de Cristo 
(João 3:18,36), ou a sua própria "boa" trabalha para ganhar a aprovação de Deus. 
C) Portanto, a boa será  a base dos incrédulos" acusação no Juízo Final. (Apocalipse 20:12) 
 

Livre-arbítrio 

 

1. O livre-arbítrio é a responsabilidade diante de Deus para escolher um curso de ação. 
 
2. Deus deu a Adão escolha no jardim (Gênesis 2:16-17). 
 
3. O livre-arbítrio existe em ambos os crente e incrédulo. (João 7:17) 
 
4. No cristianismo, o livre-arbítrio não pode ser coagido - é uma questão de obediência. (2 Coríntios 5:10) 
 
5. O homem é responsável por suas ações, e deve prestar contas a Deus. (Apocalipse 20:11-15) 
 
6. Porque o homem é sujeito a julgamento há uma idade em que as crianças se tornam responsáveis diante de Deus 
por suas ações. 
 
7. Três problemas que a Bíblia resolve sobre livre arbítrio -  
A) O que sobre bebês que morrem antes de ouvir o evangelho, ou aqueles que não são mentalmente capaz de decidir? 
Solução - (2 Samuel 12:18) Sempre que um filho nascido de Davi e Bate-Seba morre no 7º dia, o dia antes da 
circuncisão que teria levado a criança em uma relação de aliança. David diz que ele vai ser com a criança indicando a 
criança foi salva automaticamente sem a necessidade de aliança.  
B) O que sobre os danos físicos que impede a pessoa causando uma restrição de livre vontade? 
Solução - (João 9:1-7) onde um homem cego de nascimento é curado. Jesus não ignorar o livre arbítrio, mas feita para 
a cegueira. Ele rompe as barreiras para uma pessoa para fazer a vontade de Deus, mas o livre arbítrio da pessoa não é 
manipulado.  
C) o que sobre dano espiritual de livre vontade? 
Solução - (Gênesis 3:8), onde após a queda Deus procurou Adão e Eva no jardim, onde havia escondido dele. Deus irá 
buscar todos os homens e lhes dá a oportunidade de salvação. 
 
8. É possível proteger seu coração que torna-se impossível crer ou arrepender-se. Exemplos nas Escrituras: 
A) os amorreus, e os cananeus de Josué (Gênesis 15:16) 
B) o faraó do Êxodo (Êxodo 7- 11). 
C) aqueles que escolhem a adorar a criação em vez da criação (Romanos 1:1-32) 
D) aqueles que aceitam a marca da besta (Apocalipse 13:8) 
E) a reação dos incrédulos no segundo advento (Apocalipse 6:16). 
 
9. A pessoa que deseja conhecer Deus irá encontrá-lo. (João 7:17) 
 
10. Se Deus é verdadeiramente soberano, como o homem pode ter verdadeira liberdade de escolha?  
Na eternidade passada, Deus pré-conheceu cada decisão e evento que ocorrem em toda a criação. Ele trabalhou para 
todas as coisas trabalham juntas para alcançar Seu propósito soberano. Deus usa Sua vontade soberana como 
planejador e criador, o homem usa seu livre arbítrio como parte da criação.   
A) Paulo como prisioneiro em um navio com destino a Roma, prevê, tendo recebido conselhos do anjo de Deus, de que 
não haverá perda de vida, mas o navio irá tornar-se um naufrágio. A garantia é uma garantia soberana e, portanto, 
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absoluta. No entanto Paulo diz aos soldados que eles devem permanecer no barco para ser salvo. Eles fazem e eles 
são salvos. Decretos da soberana vontade de Deus, portanto, conter as decisões do homem. (Atos 27). 
B) O decreto soberano é que todas as coisas trabalham juntas para o bem, rumo à meta da predestinação e eventual 
glorificação. Temos a garantia de que vamos estar no céu. E, no entanto, continuamente fazer decisões de livre vontade 
no processo. (Romanos 8:28) 
C) Daniel, entendi o tempo das "desolações" como setenta anos como profetizado por Jeremias e sabia que iria 
terminar a tempo. Ele agora procura pela súplica com pano de saco e cinza para o perdão do pecado de Israel, na base 
de que nenhuma disciplina está indo ser removido sem o pecado de ter sido perdoado. (Daniel 9:2) 
 
11. O livre arbítrio nunca pode ser neutro - que são obedientes ou desobedientes a Deus. (Isaías 55:7-9) 
 
 
 

Lição 52 - Dando O EVANGELHO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

52 Dando o Evangelho 
 

Mateus 28:19-20 
Lucas 24:44-48 
João 16:8-11 
Efésios 6:19 
Colossenses 4:3 
Lucas 14:16-24 

Evangelho de salvação 
Os Quatro Evangelhos: 
- A Harmonia dos 
evangelhos  

 
 
O EVANGELHO 

 
Mateus 28 e Lucas 24:1820:4648 são a grande comissão.-- 
 
O evangelho é o inglês para "euaggalion" que significa boa notícia. O que é a boa notícia? É que Deus se fez homem e 
habitou entre nós como um de nós. Foi Deus que Se fez homem e foi para a Cruz e pagou a penalidade pelo pecado. 
Ele removeu a barreira do pecado que separou a santidade de Deus do pecado do homem. Ele ressuscitou dos mortos 
corporalmente para provar que o que ele tinha feito na Cruz foi satisfatório e que o caminho de aceitação foi agora 
aberto. 
 
Por causa destas coisas que todos os homens em toda a parte o mandamento de arrepender-se e ter fé no Senhor 
Jesus Cristo. Eles têm de reconhecer quem ele é e o que tem feito. Eles têm que se arrepender de seus pecados e 
aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. 
 
Precisamos reconhecer quem Ele é e o que ele fez, e para que nossos pecados e aceitá-Lo como nosso Salvador. 
Sempre que o evangelho é pregado estas facetas são enfatizadas, muitas vezes, em diferentes graus. A salvação é 
obra de Deus, é o plano do Pai, a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, a obra do Espírito Santo na vida do crente, 
trabalhando, levando e habilitação.  
 
Tudo o que fazemos como evangelistas devem estar em harmonia com estes fatos. A salvação é pela graça através da 
fé; é a obra de Deus para o homem, e não o trabalho do homem para Deus, como nós não podemos salvar a nós 
mesmos, só o poder de Deus pode fazer isso. Se você estiver indo para apresentar o evangelho como um evangelista 
você tem que levar em conta todos esses fatores.  
 
Você tem que trabalhar com seu plano como a convicção do Espírito Santo é essencial na chegada ao ponto para o 
incrédulo para reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Você não pode salvar-se alguém, mas o trabalho da trindade garante 
que podem ser salvos, pela graça através da fé. 
 
A segunda coisa é a importância da oração. A oração é vital para a mensagem do evangelho.   
 
Arrependimento 

 
Deve haver, de forma inteligente, pregou o arrependimento como uma parte da mensagem do evangelho. O 
arrependimento é uma coisa duas vezes. Não se trata apenas de sentir pena de pecado; é ação em relação ao pecado. 
Você volta a partir do seu pecado para o seu Salvador. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente, e isso 
é alcançado através da obra do Espírito. O incrédulo precisa crer aqueles fatos como verdadeiros e comprometem-se a 
esses factos. Tiago diz-nos que os demônios crêem e tremem e que devemos ter "fé" melhor do que os demônios. Ele 
desafia-nos a deixar nossas crenças trabalhar em ações que reflitam o que tem ocorrido dentro. 
 
Convicção 
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No conceito de convicção João 16:811 é uma passagem. Fazer um estudo sobre a palavra palavra epistrophe de 
conversão. Conversão significa a volta de algo para algo. Este foi usado por Platão em a República onde os homens 
vivendo em uma caverna escura foram contadas por aqueles que tinham visto o sol para desviar a luz de seu fogo à luz 
do sol. Alguns não escapou da caverna, outros continuaram a viver na escuridão. Estamos de volta da auto e auto a 
justiça de Deus e Sua justiça. A conversão deve começar com convicção de pecado, e todos nós jogar fora parte da 
obra do Espírito Santo de graça, por meio da oração para os perdidos.-- 
 
Oração e evangelismo 

 
Dois exemplos nas epístolas de Paulo são Efésios 6:19 e Colossenses 4:3, onde ele pede a outros cristãos a rezar para 
que ele possa ser dada uma porta aberta para a palavra para falar aos incrédulos. Você necessita ter uma barragem 
fervorosa oração por aqueles que são o objeto de seu impulso evangelístico. Em seu livro sobre "o verdadeiro 
Evangelismo Evangelismo", Lewis Sperry Coberturas gasta 90% do seu tempo falando da importância da oração.  Ele 
tem razão! 
 
A REPREENSÃO DO ESPÍRITO 

 
O Espírito convencerá o mundo do pecado no singular, o pecado da incredulidade, porque eles não crêem nele. Eles 
estarão no lago de fogo por causa de sua incredulidade não por causa de seus pecados, plural. Em sua pregação é 
necessário salientar que não podemos escapar de julgamento se ignorarmos tão grande salvação. Esta é a referência a 
João 16:8-11, que seus parceiros de oração em evangelismo estão reivindicando.  
 
Você espera até o incrédulo o awfulness da cruz e a maravilha de ti, para que eles possam ver como é enorme a 
rejeição do mesmo. Quando viram as costas para a cruz que vire as costas para o amor, vire as costas para o criador e 
que não têm nada para além do que está vindo para Satanás.  
 
A segunda coisa que o incrédulo é condenado é que eles são condenados da justiça. Eles tinham uma presença visível 
da justiça enquanto o senhor está aqui, mas agora que ele já não está mais presente o Espírito Santo convence-los da 
necessidade de perfeita justiça. Ele convence-los de sua capacidade absoluta de olhar nos olhos de Deus, que 
precisamos de um Salvador. Existe uma barreira entre eles e a justiça de Deus. A barreira é removida pelo Sangue de 
Cristo. Eles estão ali como uma pessoa merecedora de julgamento. Eles estão indo para ser responsabilizado apenas 
como Satanás está indo ser responsabilizados e estará sob julgamento assim como ele será. 
 
Jonathan Edwards começou o despertar na América com o sermão, "Pecadores nas mãos de um Deus irado". Trata-se 
de um sermão e assustador para não ser copiado, para seguirmos padrões não apostólica do século 18, mas Jonathan 
o coração de Edward estava certo; ele desejava que nenhum se encontra sob o juízo de Deus para a rejeição da Cruz. 
Em sua pregação você também deve ampliar o foco de seus ouvintes sobre a cruz, e o delito de ignorar a Cruz. 
Levantar a cruz de Cristo, mas elevar fortemente a ressurreição e, em seguida, destacar o que eles realizaram e que a 
rejeição significa julgamento. Na medida em que Satanás está em causa o julgamento é falado como na perfeita, 
passiva, indicativos, o que significa que Satanás recebeu o julgamento na eternidade passada para o lago de fogo, e 
que seu castigo é liquidada. No entanto, o acórdão não tenha sido executado como ainda sobre ele, ou aqueles que 
podem unir-se a ele; para eles não há esperança, mas para Satanás não há nenhum. 
 
A terceira coisa que o incrédulo é condenado é do futuro julgamento de Satanás e a partilha da sua condenação por 
aqueles que não crêem. O que eles estão condenados? A ordem é lógica, o homem precisa ver seu pecado, tem a 
prova da justiça que o Salvador, e ser lembrado que, se recusar a recebê-lo como Salvador, receber certos condenação 
com aquele que iniciou a rebelião contra as reivindicações legítimas do Senhor Deus. 
 
Vocação e fé 

 
O que entendemos por vocação; há duas chamadas que saem de Deus à humanidade, - há um convite geral para todas 
as pessoas em algum momento de suas vidas, e então não há o que tem sido chamado de uma "chamada eficaz", que 
é a chamada na alma para aquele que respondeu ao convite geral na fé. Um convite geral vai para todos de modo 
nenhum pode sempre dizer que " não sabia", mas somente alguns responder e assim ouvir e responder à segunda 
chamada. 
 
Fé significa confiança, confiança, para manter algo que é verdadeiro. Para a fé para ter conteúdo, você deve ter fé ou 
confiança sobre algo; neste caso, a ter fé em Cristo para a salvação. Neste caso, devemos ter confiança de que ele 
pode remover a culpa do pecado e conceder a vida eterna. 
 
Você tem que ter um compromisso de sua alma e de uma decisão como a o que você está indo fazer com que as 
informações que recebeu a respeito de Cristo. Se você colocá-los juntos você obtém mais do que a soma de suas 
partes. Que significa comprometer -se a Ele como Salvador e Senhor. Isso significa totalmente lançando-se sobre o 
Senhor. Isso significa que o reconhecimento interna profunda que diz, "Eu sou uma alma perdida na necessidade de um 
Salvador, e um rei desobediente para minha alma". 
 
O QUE É O EVANGELHO? 
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O que é o evangelho? Deve haver um absoluto sobre o pecado, mas tem de ser pregado contra o pano de fundo da 
cruz e da ressurreição e o que eles significam para o nosso pecado vive cheio. 
 
Há uma falácia que há diferentes evangelhos para diferentes grupos de idade. Há somente um evangelho, vocabulário 
diferente pode ser usado, mas o mesmo evangelho. A falácia de que a verdade está em outra coisa senão a Palavra 
de Deus, é perigoso. Como os apóstolos, devemos pregar o evangelho a partir das Escrituras. 
 
Há uma falácia que esperteza ou charme irá garantir resultados; só o Espírito Santo move os homens. A Cruz é 
ofensiva, é horrível, mas com a ressurreição é absoluta majestade proclamada. Procedimentos bíblicos que assegura o 
sucesso. É importante seguir as Escrituras, mas isso não garante o sucesso para o livre-arbítrio do homem está 
envolvido. 
 
A falácia da adição de batismo ao evangelho. o Batismo segue em vez de passar uma parte do evangelho. 
Arrependimento significa uma mudança de mente que afeta a vida. Não significa sentir pena de pecados. Deve afectar o 
seu comportamento, trazendo-lhe os joelhos diante da cruz e o túmulo vazio. O batismo será um dos resultados da 
expressão de fé. 
 
A falácia de que "rendição da vida" é também um fator discordou. 
 
Aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador exige que você ser um discípulo. Lucas 14.  
 
Os pentecostais no sul dos Estados Unidos tinham bancos em que as pessoas vêm para a frente e chorar e chorar 
antes de aceitar o Senhor. Muito bem, muitos professores da Bíblia têm tendência para reagir ao que, para nós não 
vemos esse conceito dentro da igreja primitiva, mas isso não significa que é errado chorar sobre pecados, nem pensar 
através de sua decisão está errada, pois ambos são conceitos bíblicos; para alguns, uma catarse tais lágrimas, pode ser 
parte do processo, mas suas lágrimas não salvar você, a fé em Jesus salva.  não zombar de outro processo, refletir 
sobre o seu próprio. 
 
Estamos rodando a partir de si ao Senhor e ter de tomar a nossa cruz e segui-Lo; isto significa compromisso 
considerado um caminho de vida que é diferente da que caminharam até à data. Você tem que insistir neste caso 
contrário você estará pedindo que as pessoas façam uma resposta emocional, sem contar o custo. Você precisa ter 
profundidade a sua apresentação do evangelho. 
 
O carcereiro estava colocando sua vida em linha. Ele sabia que ele e sua família sabia disso. Acreditando envolveu 
todas estas coisas, ele envolveu o empenho da vida. Ele envolveu o intelectual, emocional e volitivo. Pensamento 
através de resposta é parte do significado bíblico de arrependimento, com ou sem lágrimas que solicitamos o empenho 
de toda a pessoa ao Senhor como Salvador. 
 
O futuro dos incrédulos 

 
O INCRÉDULO é um incrédulo, porque eles não crêem no Senhor Jesus Cristo e rejeitar a redenção que há em Cristo 
Jesus. Não há debaixo do céu qualquer outro nome pelo qual devamos ser salvos. Eles estão perdidos para começar 
com. A única questão é, eles serão salvos? 
 
Há um número de maneiras de expressar descrença nas escrituras. Os incrédulos são referidos como, aqueles que não 
crêem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, os que tiverem feito o mal, aqueles que são desobedientes a Deus. Eles 
também são referidos como aqueles que não obedecem ao evangelho, aqueles cujos nomes não foram encontrados no 
livro da vida, aqueles que negligenciam a Cristo, porque eles negligenciam os irmãos, aqueles que têm medo e 
incrédulos. 
 
É o fogo do inferno literal ou não? Torrey acredita, mas não é o tipo de fogo que você luz em casa. A palavra fogo é 
usado muitas vezes para não ser considerada seriamente. É tormento, o tormento da alma dos perdidos. A 
Bíblia também ensina que não é aniquilamento; não é um conceito que está aqui de destruição que não significa o 
mesmo que aniquilação.  O horror do lago de fogo é que o incrédulo que existe em tormento para sempre. Os que têm a 
marca da besta estão em tormento incessante, implacável. O tormento é falado como para sempre  nos novos céus e a 
nova terra, o lago de fogo ainda existe de alguma forma, mas sem perigo para nós. Apocalipse 20:14, 21:3-8, 27. 
 
Quando as questões são resolvidas de eternidade? 

 
Aqueles que morrem em seus pecados não podem ir para onde Jesus está. É nomeado para o homem morrer uma vez 
e depois o juízo; todos os que estão nos túmulos que tiverem feito o mal deve ser elevado para uma ressurreição de 
julgamento. Entre aqueles que passam fora deste mundo perdido e aqueles que passam fora aceite de Deus, há  um 
grande abismo fixado e não passando de um lado para o outro. Os destinos da eternidade são liquidados na vida que 
agora é. 
 
Podem aqueles que não ouviram NESTE MUNDO ter outra oportunidade?  
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Não há nenhuma linha da Escritura sobre a qual construir uma tal esperança. Todos os homens têm luz suficiente para 
condená-los se não obedecê-la. O estado futuro do aqueles que rejeitam a redenção que lhes é oferecido em Cristo é 
claramente declarado para ser um estado de consciência, indizível, interminável tormento e angústia. Se você acha que 
Deus é injusto em relação a este olhar longo e duro na cruz, e identificar que a rejeitar a Cristo, ou zombar dele, está a 
insultar tais sofrimentos e declarando-a como se fosse nada! 
 
Este conceito é um horrível e terrível. É, no entanto, o conceito bíblico e também é razoável quando chegamos a ver a 
terrível natureza de pecado, especialmente o de espezinhar a misericórdia de Deus para com os pecadores, e 
rejeitando a gloriosa de Deus Filho, que o Seu amor tinha fornecido como um salvador. 
 
Deus, em perfeita justiça e juízo irá julgar os perdidos porque eles têm deliberadamente rejeitado sua oferta. Quando 
você considera a rejeição da Cruz e do awfulness do pecado combinado com o conceito da justiça de Deus pode ver o 
futuro do incrédulo. 
 
Quando você está dando o evangelho a alguém que você deveria deixar claro quais são as alternativas. Não ser 
adiadas por trauma incrédulos, eles são uma alma por quem Cristo morreu e você tem que bater-lhes com o evangelho. 
É aberto para eles até o dia em que morrer, mas dizer-lhes o "outro lado" da boa nova; que eles estão juntando-se com 
aqueles que insultam a tal morte e para tal não há esperança. 
 
Uma visão superficial do pecado, a justiça de Cristo e a glória de Deus e a sua reclamação sobre nós estabelece na 
parte inferior de fraco teorias do impenitente. Deus não pode deixar fora o pecador por causa do awfulness de pecado e 
o que aconteceu na cruz, e o mal de alguém virando as costas como se nada é. 
 
O QUE incrédulos sobre nossos amigos e entes queridos.  

 
Temos de dar-lhes o evangelho. Se você está lidando com o evangelho que você comece com o incrédulo, onde está e 
para onde vão. O interessante é que se você olhar as igrejas liberais e os liberais, que não vai falar sobre o inferno. 
Quem fala sobre o inferno mais do que qualquer outra pessoa nas Escrituras? - O Senhor Jesus Cristo. 
 
O QUE É O NOVO NASCIMENTO? 

 
Trata-se de uma nova criação, você deve nascer de novo, você deve nascer de novo espiritualmente a partir de cima, 
partindo da morte para a vida. Trata-se de renovar a sua mente, fazendo uma nova natureza, a natureza de Deus em 
sua vida, Deus mudar você. 
 
Resultados DO NOVO NASCIMENTO;  

 
Os resultados do novo nascimento, a pessoa é o templo de Deus. Você não está na carne, mas no espírito, uma nova 
esfera de vida. Você é liberto da lei do pecado e da morte e interiormente alterado pela renovação da vossa mente.  
 
Você é dado a semente que é a Palavra de Deus. O montante que são obedientes às Escrituras será refletido em 
quanto o homem exterior muda.  
 
O homem regenerado começa a pensar sobre as coisas do Espírito. Ele crê que Jesus é o Cristo e que ele é um 
excesso de comer. Ele não pratica o pecado habitualmente. Ele ama os irmãos. Se você não ama os irmãos, não é um 
ponto de interrogação, se você ama a Deus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O homem regenerado já 
está salva. É a obra do Espírito no momento de salvação, tornando-o novo.  
 
 
 
A NECESSIDADE DO NOVO NASCIMENTO 

 
A necessidade do novo nascimento está no fato de que, sem ela, você não verá o reino de Deus. Você não pode inserir 
o plano de Deus na sua carne. Como você nasceu de novo? - Não pelas obras, mas pelo Espírito de Deus. Não é por 
nosso sangue, suor e lágrimas, é a obra de Deus. 
 
A FORMA DO NOVO NASCIMENTO 

 
O trabalho de convencimento de purificação do Espírito Santo é vista também em João 16:811. O evangelho é usado 
pelo Espírito Santo na regeneração. O Espírito Santo é o agente da regeneração. Temos de dar o evangelho sob o 
poder do Espírito Santo, orando por sua orientação e seu ministério de convencimento. Você foi salvo, você agora está 
envolvida na salvação dos outros como um crente.- 
 
Arrependimento 

 
Este paralelismo quase inteiramente a forma do novo nascimento. Existem cinco seções 
 
A importância do arrependimento  
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O arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo, o Senhor, é um pré-requisito da salvação. Tanto o hebraico e 
o Grego palavras indicam a tristeza, o pleno reconhecimento da awfulness de pecado, e mudança de mente.  
 
O QUE É Arrependimento 

 
Arrependimento não é apenas indicar tristeza; ser desculpa para o seu pecado não é suficiente. Judas sentiu pena por 
seus pecados, ele fez a restituição de seus pecados, mas ele não foi salvo; sua tristeza não movê-lo para uma mudança 
de finalidade. Ele não vá para o Senhor, ele sentia pena de si mesmo para o que ele tinha feito. Judas estava cheio de 
pesar, mas não de arrependimento. Você tem que ter cuidado que as pessoas não apenas sentir-se melhor por sentir 
pena de seus pecados, e obter a sua culpa fora de seu peito. Catarse simples e a ventilação não é salvação, mas pode 
preparar-se para o arrependimento, que podem levar a salvação como a pessoa responde à obra do Espírito na fé; 
sentindo-se melhor não é a salvação. Paulo nunca se sentiu "melhor" sobre o que ele tinha feito como perseguidor da 
igreja, Ele sabia que ele foi perdoado, mas ele sempre se sentiu mal sobre o que ele tinha feito, e com razão! 
Sentimentos podem ser excessivo e, às vezes, eles também podem ser um guia para a verdade; temos de aceitá-las e 
avaliá-las, e não tomá-los como "prova" de alguma coisa sem estudo. 
 
A tristeza segundo Deus trabalha para uma mudança da mente; você mudar sua mente sobre o Senhor Jesus Cristo e 
chegar a ele como seu Salvador e Senhor. Chorando por seus pecados, não é necessariamente um cristão agir; você 
pode obter os psiquiatras incrédulo, obtendo seus pacientes para chorar por seus pecados. A salvação não está em 
como você sente que está na sua fé em Cristo. A salvação é a obra de Deus por você, não rasgar qualquer trabalho que 
você faz! 
 
Administração de arrependimento 

 
É a pregação da cruz que coloca o awfulness do pecado na perspectiva correta. Ele está percebendo que o pecado 
custou ao Senhor Jesus Cristo, que o leva ao arrependimento. 
 
Os resultados do arrependimento  

 
Como o arrependimento é manifestada? Muitas e variadas formas podem ser apropriados para diferentes pessoas; 
cada um vai ser diferente. Para alguns, haverá profunda tristeza pelo pecado, muitas lágrimas, de uma profunda 
reflexão, perdido em pensamentos de males do passado e do presente da graça de Deus Salvador, humilhação, auto-
aversão; vendo-se como Deus o vê, antes da Cruz e depois dela. Manifesta-se na confissão do pecado e a oração a 
Deus por misericórdia, mal passado e voltando-se para Deus, a confiar Nele e servi-Lo. Isso pode ser demonstrado no 
baptismo, que é então ilustração de pôr sua vida antiga de lado e subindo novamente para novidade de Espírito Santo 
vida controlada. Todas estas coisas podem ser uma parte da experiência de arrependimento, mas a salvação é 
simplesmente o resultado de confiar em Jesus para salvá-lo de seus pecados. 
 
Efeito de arrependimento 

 
O efeito de arrependimento é que há alegria no céu quando um pecador se arrepende verdadeiramente. O 
arrependimento permite que o recebimento do dom do Espírito Santo no momento da salvação. Estamos também se 
juntaram em união com Cristo. O arrependimento é a obra de Deus na alma trabalhando a tristeza. 
 
Fé 

 
Fé é confiar ou unhesitating para ter certeza do testemunho da verdade de Deus, mesmo se não é apoiada por qualquer 
outra prova, e a confiar na ou ter plena certeza do cumprimento das suas promessas mesmo quando tudo parece visto 
contra a realização. A Palavra de Deus o diz, e creio que, assim que termina-lo. Você tem que chegar ao estágio onde 
tudo o que está acontecendo com você, você pode dar graças. Em tudo dai graças, diz Paulo. 
 
O que é fé salvadora? É compromisso do coração, a vida ou a essência do homem. Trata-se de uma fé que trabalha 
fazendo o que você acredita em lhe diz para fazer. Se você me ama Guarda os meus mandamentos. Ele funciona pelo 
amor e compromete-se a Cristo. 
 
O que devemos fazer para ser salvo? Nós devemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O evangelho é que 
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, e nós respondemos a isso.  
 
Nós devemos crer para ser nascido de novo. A fé que Ele morreu por nós traz o perdão, a fé de que Ele ressuscitou traz 
a libertação do poder do pecado. A verdadeira fé em Cristo envolve confissão e abandono do pecado. O verdadeiro 
arrependimento e a fé são mutuamente dependentes uns dos outros. 
 
O evangelho é o trabalho gracioso de Deus para a nossa salvação, como parte de Seu plano para que o Senhor Jesus 
Cristo veio ao mundo como o homem de Deus para pagar a penalidade do pecado conquistar a vitória através da cruz e 
a sua ressurreição sobre o inimigo da humanidade. Ele afirma o mundo como Rei dos reis e Senhor dos Senhores. Nós 
como evangelistas deveria exigir todas as pessoas de todo o mundo a enfrentar o Senhor, Salvador e Rei. 
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Há somente um evangelho e apenas uma esperança. Devemos reconhecer que somos Arautos do Rei. O evangelho é 
eterno no seu âmbito de aplicação e consequências. Se você aceitar que você receberá a vida eterna, se você rejeitar 
você recebe condenação eterna. Trata-se de um evangelho espiritual e somente o espírito pode conduzir a sua 
aceitação. 
 
Não há dois evangelhos. A primeira comissão aos discípulos foi, então, para ir a Israel; o último foi para ir para o mundo 
inteiro, mas ainda para ir para Israel. O Rei dos reis é também o rei de Israel. Evangelismo bíblico continuará a 
reconhecer que existe aplicativo especial da mensagem do evangelho para o povo judeu, e o verdadeiro discipulado 
continuará a ser um sinal de regeneração. Não deixe que os dispensacionalistas ultra-lhe roubar as escrituras. 

 
Doutrinas 
 

Evangelho de salvação 

 
1. Evangelho significa "boa notícia" - existem quatro evangelhos são encontradas no Novo Testamento. 
 
2. Evangelho do Reino. 
A) pregado por João Batista (Mateus 3:1, 2) O Senhor Jesus Cristo (Mateus 4:23) e seus discípulos (Mateus l0:7) Venha 
o Teu Reino (Mateus 6:10). 
B) consistir a criação na terra do ano 1.000 de Cristo unido cumprindo assim a aliança davídica (2 Samuel 7:16) 
C) haverá outra pregação do evangelho pelo remanescente judeu nos dias da Grande Tribulação antes do segundo 
advento. (Mateus 24:14, Apocalipse 7) Após o segundo advento, a 1.000 anos do reinado começa. (Apocalipse 20:1-6). 
 
3. Evangelho da Graça de Deus - o evangelho de salvação pela graça através da fé. Este evangelho aparece sob 
muitos nomes e é o meio de salvação, em toda a história da humanidade. 
A) evangelho de Deus (Romanos 1:1, 1 Tessalonicenses 2:2) 
B) Evangelho de Cristo - (Marcos 1:1, Romanos 1:16) 
C) Evangelho da Graça de Deus (Atos 20:24) 
D) Evangelho da Paz - (Efésios 6:15) 
E) o seu Evangelho de salvação (Efésios 1:13) 
F) glorioso Evangelho - (2 Coríntios 4:4) 
 
4. - O Evangelho eterno (Apocalipse 14:6) - A boa notícia é eterna. Este evangelho será pregado na terra pouco antes 
do retorno de Cristo em glória (Mateus 25:31, 32). Este evangelho é o meio de salvação a incontáveis milhares de 
judeus e gentios (Apocalipse 7:9-14). 
 
5. Paul's "meu Evangelho" (Romanos 2:16). Este é o evangelho da salvação pela graça através da fé, mas inclui as 
doutrinas da Igreja mistério não revelado. O evangelho no Antigo Testamento foi revelado pelo Tabernáculo, festas,  etc. 
ofertas de Levítico 
 
6. "Outro Evangelho, o qual não é outro" (Gálatas 1:6, 7, 2 Coríntios 11:4). Isto é uma perversão do Evangelho de Cristo 
(Gálatas 1:8, 9). A maldição é proclamada em qualquer que pregam. Tem havido muitas perversões - LEGALISMO na 
Galácia, angel culto em Colossos (Colossenses 2:18) entre outros. 
 

Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João 

 
1. Os quatro evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. 
 
2. Todos foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo. (2 Timóteo 3:16), mas cada escritor viu as coisas de uma 
perspectiva diferente e, portanto, variações nas coisas que escrevi sobre. 
 
3. Todos os evangelhos são compatíveis, mas a ênfase dos escritores é sobre diferentes características de Jesus 
Cristo. 
A) Mateus Cristo Rei 
B) Marcar  Cristo Servo 
C) Lucas  Cristo, o Homem Perfeito 
D) João  Cristo, o Filho de Deus 
 
4. Os evangelhos têm equivalentes na ala quatro criaturas em (Apocalipse 4:7) - as criaturas vivas. (Cf. Ezequiel 1:10) 
A) Mateus Rei Cabeça de Leão 
B) Marcar  Servo Cabeça de Boi 
C) Lucas  O homem Cabeça de um homem 
D) João  Deus Cabeça de uma águia 
 
5. Os evangelhos têm equivalentes nas quatro cores do material da entrada da tenda. (Êxodo 26:36) 
A) Mateus Rei Roxo da realeza 
B) Marcar  Servo Scarlet de sacrifício 
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C) Lucas  O homem Branco de pureza 
D) João  Deus Da Deidade azul 
E) deve-se notar que as cores do manto do éfode do Sumo Sacerdote foram roxo, púrpura, branco e azul. 
 
6. Os evangelhos têm equivalentes na filial. 
A) Mateus Ramo de Davi (Isaías 11:1, Jeremias 23:5, 33:15) 
B) Marcar  Servo o ramo (Zacarias 3:8) 
C) Lucas  O homem cujo nome é Renovo (Zacarias 6:12,13) 
D) João  Sucursal do Senhor (Isaías 4:2) 
 

Evangelhos: Harmonia dos Evangelhos 

 
Incidente     Mateus MARK  Lucas  João 

 
1. Versículos Introdutórios        1:1-42. Prólogo para o 4º 
Evangelho 
         1:1-183. Genealogia de Cristo 
    1:1-17    3:23b-384. Zacarias, de João Batista do 
Nascimento. 
      1:5-25 
5. Anunciação a Maria do nascimento de Cristo      1:26-38 
6. A visita de Maria a Isabel        1:39-56 
7. O nascimento de João Batista        1:57-58 
8. A Circuncisão e nomeação de João      1:59-80 
9. Anunciação a José do Nascimento de Cristo  1:18-23 
10. O nascimento de Jesus em Belém   1:24-25    2:1-711. Anunciação 
aos pastores 
       2:8-1412. Visita dos pastores para 
 adorar Cristo      2:15-2013. A Circuncisão de Jesus em Belém 
      2:2114. Templo, profecias de Simeão e Ana 
      2:22-38 
15. Visita dos Magos    2:1-12 
16. Fuga para o Egito    2:13-15 
17. O abate dos filhos por Herodes  2:16-18 
18. Retorno do Egito a Nazaré.   2:19,23    2:39 
19. Vida de Jesus em Nazaré   2:23    2:40-52  
20. O Ministério Público de João, o batista  3:1-12  1:1-8  3:1-18  1:19-28 
21. Jesus batizado e testemunhada por João 3:13-17  1:9-11  3:21-23  1:15,29-34 
22. A tentação de Jesus   4:1-11  1:12-13  4:1-13 
23. André e Pedro encontro de Jesus        
 1:43-51 
24. O Primeiro Milagre - Água Em Vinho        2:1-11 
25. Cristo vai a Cafarnaum.         2:12 
 
Início Ministério judeu 
 

26. 1ª - Páscoa Cambistas no Templo       2:13-2527. 
Instruções de nicodemos 
         3:1-21 
28. Jesus prega na Judéia         3:22 
29. Renovado testemunho de João a Jesus        3:23-36 
30. Jesus vai para a Galiléia    4:12  1:14  4:14 
 4:1-5 
31. Entrevista com a mulher da Samaria        4:6-42 
32. A cura do filho do nobre         4:43-54 
33. A prisão de João, o batista  14:3-5  6:17-20  3:19-20 
 
 
Início Ministério Galileu 
 

34. Início do ministério de Cristo na Galiléia.  4:12-17  1:14,15  4:14,1535. Primeira rejeição 
em Nazaré 
         4:16-3036. Chamada de Simão, André, 
Tiago e João 
  4:18-22  1:16-20  5:1-11 
37. A cura do Endemoninhado na sinagoga    1:21-28  4:31-37 
38. Cura da mãe da esposa de Pedro   8:14-15  1:29-31  4:38-39 
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39. Cura de muitos na mesma noite  8:16-17  1:32-34  4:40-41 
40. Circuito através da Galiléia    4:23-25  1:35-39  4:42-44 
41. A cura do leproso.    8:1-4  1:40-45  5:12-16 
42. Cura de um paralítico    9:1-8  2:1-12  5:17-26 
43. Chamado de Mateus (Levi):Sua Festa   9:9-13  2:13-17  5:27-32 
44. 2º Páscoa; Cicatrização em Bethesda Exterior       
 5:1-47 
45. Milho colheita no sábado   12:1-8  2:23-28  6:1-5 
46. Curar no sábado, mão mirrada  12:9-13  3:1-5  6:6-10 
47. Conspiração contra Jesus    12:14-21  3:6-12  6:11,17-19 
48. Selecção de Doze Apóstolos     3:13-19  6:12-16 
49. Sermão da Montanha    5:1-7:29    6:20 a 49 
50. Cura do servo do centurião  8:5-13    7:1-10 
51. Circuito através da Galiléia    11:1 
52. Aumento do filho da viúva de Naim       7:11-17 
53. Inquérito de João, o batista   11:2-19    7:18-35 
54. Jesus ungido por uma mulher pecadora      7:36-50 
55. Através do circuito com os discípulos da Galiléia      8:1-3 
56. Maldição contra Betsaida e Cafarnaum. 11:20-30 
57. Cura do ENDEMONIADO: Fariseus repreendido  12:22-37  3:20-30  11:14,15,17-28 
58. Desejo dos fariseus por um sinal    12:38-45    11:16,29-32
 6:29-36 
59. A Mãe de Cristo e dos irmãos   12:46-50  3:31-35  8:19-21 
60. Ais contra os fariseus       11:37-54 
61. Confiando em Deus, contra o mundanismo      12:1-59 
62. Observações sobre o abate dos Galileus      13:1-5 
63. As Parábolas do Reino dos Céus  13:1-53  4:1-34  13:18-21; 8:4-18 
64. Os três Inquirers    8:18-22    9:57-62 
65. A tempestade parou na Galiléia   8:23-27  4:35-41   8:22-25 
66. Os Endemoninhados de gadara   8:28-34  5:1-20  8:26-39 
67. Os discípulos de João e os fariseus jejum re  9:4-17  2:18-22  5:33-39 
68. A Ressurreição da Filha de Jairo,   9:18-26  5:21-43  8:40-56 
69. Cura de dois cegos    9:27-31 
70. A cura do Mudo Endemoniado   9:32-34 
71. Segundo a rejeição em Nazaré   13:54-58  6:13-18a 
72. Os Doze Enviados    9:35-11:1 6:6b-13  9:1-6 
73. Herodes sobre a morte de João Batista  14:1,2,6-12 6:14-16, 21-29 9:7-9 
74. Os Doze, retorno de alimentação de 5.000  14:13-21  6:30-44  9:10-17 
 6:1-14 
75. Jesus anda sobre a água na Galiléia  14:22-33  6:45-52    6:15-21 
76. Marcha Triunfal através de genesaré  14:34-36  6:53-56 
77. O discurso do Pão da Vida.         6:22-71 
78. A repreensão de tradições farisaicas   15:1-20  7:1-23 
79. Filha de Syro-Phoenician Curado  15:21-28  7:24-30  7:31-37 
80. Coxos, surdos e mudos o homem curado  15:29-31  7:31-37 
81. Os 4.000 alimentados em Decápolis   15:32-38  8:1-9 
82. Fariseus e saduceus sinais  15:39-16:4 8:10-12 
83. Advertiu contra o fermento dos fariseus  16:5-12  8:13-21 
84. Homem cego curado      8:22-26 
85. A confissão de Pedro    16:13-20  8:27-30  9:18-21 
86. Prediz a morte e a ressurreição de Cristo  16:21-28  8:1:31-9  9:22-27 
87. A Transfiguração    17:1-13  9:2-13  9:28-36 
88. A cura do menino endemoninhado   17:14-21  9:14-29  9:37-43a 
89. Novamente prediz a crucificação de Cristo  17:22-23  9:30-32  9:43b-45 
90. A moeda do tributo    17:24-27 
91. Instruções aos discípulos sobre a humildade  18:1-35  9:33-50  9:46-50 
 
A última viagem a Jerusalém (Ministério na Peréia e Judéia) 
 

92. A Partida Final Da Galiléia   19:1a  10:1a  9:51-56  7:1 
93. O instruído e enviados 72       10:1-16 
94. Cristo participa da Festa de Tabernáculos       
 7:2-52 
95. Mulher Apanhada em Adultério         7:53-8:11 
96. Discussão com os judeus durante festa        8:12-59 
97. Jesus entra em Jerusalém - Retorno de 70     10:17-24 
98. Advogado instruído, Bom Samaritano      10:25-37 
99. Jesus na casa de Marta e Maria      10:38-42 
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100. Ensinou seus discípulos a orar       11:1-13 
101. Festa da Dedicação          9:1-10:38 
102. Ministério na Peréia    19:1b,2  10:1b    10:39-42 
103. Parábola da Figueira Estéril       13:6-9 
104. Curando Enfermos Mulher no sábado      13:10-17 
105. Caminhando para Jerusalém       13:22-35 
106. Define com o fariseu, Cura Dropsy      14:1-24 
107. Requisitos de um verdadeiro discípulo      14:25-35 
108. Parábolas: a ovelha perdida, a moeda, Filho Pródigo     15:1-32 
109. Parábola do mordomo injusto       16:1-18 
110. O Homem Rico e Lázaro       16:19-31 
111. Encarrega em Paciência, Fé       17:1-10 
112. Os Dez Leprosos        17:11-19 
113. A Subitaneidade do seu advento      17:20-37 
114. Parábola da viúva importuna       18:1-8 
115. Parábola do FARISEU e o publicano      18:9-14 
116. A ressurreição de Lázaro, em Betânia        11:1-46 
117. O Conselho de caifás - Jesus se aposenta       
 11:47-54 
118. Preceitos Sobre o divórcio   19:3-12  10:2-12 
119. Cristo abençoa as Criancinhas   19:13-15  10:13-16  18:15-17 
120. O Jovem Rico   19:16-30  10:17-31  18:18-30 
121. Parábola da Vinha    20:1-16 
122. Terceira predição de morte e ressurreição 20:17-19  10:32-34  18:31-34 
123. A ambição de Tiago e João  20:20-28  10:35-45 
124. Curou dois cegos de Jericó  20:29-34  10:46-52  18:35-43 
125. A conversão de Zaqueu       19:1-10 
126. Parábola da Libras       19:11-28 
127. Chegada em Betânia          11:55-12:1 
 
A última semana 

 
128. Ceia de Betânia, Maria unge Jesus  26:6-13  14:3-9    12:2-11 
129. Entrada triunfal em Jerusalém  21:1-11  11:1-11  19:29-44  12:12-19 
130. A Maldição da Figueira, a purificação do templo  21:12-16  11:12-18  19:45-48 
131. Lição da Figueira   21:17-22  11:19-26 
132. O Sinédrio exige autoridade de Jesus 21:23-22:14 11:27-12:12 20:1-19 
133. Pergunta dos fariseus, saduceus, Escribas 22:15-46  12:13-37  20:20-44 
134. Advertências contra os escribas e fariseus 23:1-39  12:38-40  20:45-47 
135. O óbolo da viúva      12:41-44  21:1-4 
136. Visita dos Gregos          12:20-50 
137. A previsão de queda de Jerusalém  24:1-31  13:1-27  21:5-28 
138. Parábola dez virgens, Talentos   24:32-25:46 13:28-37  21:29-38 
139. Conspiração dos governantes e Judas  26:1-5, 14-16 14:1-2, 10-11 22:1-6 
140. A preparação para a Páscoa   26:17-19  14:12-16  22:7-13 
141. A última Páscoa Jerusalém  26:20  14:17  22:14-18, 24-30 
142. Lavar os pés          13:1-20 
143. Judas se retira    26:21-25  14:18-21  22:21-23  13:21-35 
144. A Ceia do Senhor    26:26-29  14:22-25   22:19-20 
145. Previsão de queda de Pedro       22:31-34  13:36-38 
146. Último Discurso com os discípulos, a Oração       
 14:1-17:26 
147. Renovou a previsão de queda de Pedro  26:31-35  14:27-31  22:35-38 
148. A agonia no Jardim   26:30,36-46 14:26,32-42 22:39-46  18:1 
149. Prisão de Cristo, a dispersão dos discípulos  26:47-56  14:43-52   22:47-53 
 18:2-12 
150. Exame preliminar de anás                 18:13,14,19-24 
151. Exame antes do Sinédrio   26:57,59-68 14:53,55-65 22:54a, 63-65 
152. Negação de Pedro    26:58,69-75 14:54,66-72 22:54b-62 18:15-18, 25-7 
153. Julgamento de Jesus pelo Sinédrio  27:1  15:1a  22:66-71 
154. Levaram Jesus a Pilatos    27:2,11-14 15:1b-5  23:1-5 
 18:28-38 
155. Jesus diante de Herodes        23:6-12 
156. Visa ainda Pilatos soltar a Jesus   27:15-26a 15:6-15a  23:13-25  18:39-40 
157. Pilatos entrega Jesus à morte, Flagelações 27:26b-30 15:15b-19   19:1-3 
158. Pilatos novamente busca liberação de Jesus       
 19:4-16a 
159. O remorso de Judas e o Suicídio   27:3-10 
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160. Jesus levou a Crucificação   27:31-34  15:20-2   23:26-33a 19:16b-17 
161. A Crucificação    27:35-38  15:24-28  23:33b-34:38  19:18-24 
162. Incidentes na cruz    27:39-49  15:29-36  23:35-37        19:25-29, 39-
45a 
163. A morte de Jesus    27:50  15:37  23:46  19:30 
164. Após sua morte, incidentes   27:51-56  15:38-41   23:45b,47-49 
165. Levando para baixo da Cruz, o sepultamento  27:57-61  15:42-47  23:50-56 
 19:31-42 
166. O relógio no túmulo   27:62-66 
167. Visita das mulheres    28:1-10  16:1-8  24:1-11 
168. Visita de João e Pedro, o aparecimento de Cristo.   16:9-11  24:12 
 20:1-18 
169. Relatório da Guard    28:11-15 
170. Entrevista com dois discípulos     16:12-13  24:13-35 
171. Cristo aparece aos Onze   16:14    24:36-49  20:19-24 
172. Cristo aparece novamente para eles        
 20:25-29 
173. Aparece aos discípulos, Pedro, restauração       21:15-23 
174. Serviço na vida cristã         21:1-14 
175. A Grande Comissão   28:16-20  16:15-18 
176. A Ascensão ao monte das Oliveiras    16:19-20   24:50-53 
177. John's Palavras Finais           20:30-31; 
21:24-25 
 
 
 

Secção J - ECLESIOLOGIA 
 
 

Lição 53 - A IGREJA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

53 A Igreja 
 

Efésios 5:25-32 
Atos 19:39,41,  
Atos 7:38 
Efésios 1:22-23 
Romanos 16:5 
1 Cr 12:12-13 
Efésios 3:1-12 
1 Cr 10:31-33 

Em Cristo 
Corpo e Esposa de Cristo. 

 
A IGREJA 

 
A vida da Igreja e as funções são extremamente importantes. A natureza, a função e o propósito da Igreja, tanto como a 
Igreja universal e a igreja local são importantes. 
 
Em Efésios 5:2532 vemos o cuidado e o amor expresso por nosso Senhor como cabeça da igreja, para os crentes, seu 
corpo.- 
 
Definição 

 
O significado da palavra igreja -  
 
[A] A palavra inglesa Kirk derivado da palavra grega "kyriakon", o que significa que pertencem ao Senhor. Ele é utilizado 
duas vezes no Novo Testamento em 1 Coríntios 11:20 e Apocalipse 1:10. O Kirk foi o prédio onde o povo do Senhor 
juntos. 
 
[B] A palavra hebraica - "gahal" que significa montagem, mas não necessariamente se referem a um conjunto de 
religiosos. Ela remete também a uma sinagoga. Quando ele foi traduzido para o grego, a Septuaginta foi usada a 
palavra "ekklesia". 
 
[C] A palavra grega - "ekklesia", e não sobre um suposto significado de um "chamado para fora" as pessoas. Na 
verdade a partir de uma base de etimologia devem ser traduzido o chamado "juntos" pessoas. Isto também pode ser um 
conjunto seculares, como em Atos 19:32,41. Ele abrangeu um conjunto de pagãos [Atos 19:39,41], um conjunto de 
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juízes, uma assembléia de crentes em uma sinagoga em Israel[ Atos 7:38] e uma assembleia da igreja cristã.[Efésios 
1:2223]- 
 
A IGREJA E Abraão 

 
Há teólogos reformados que dizem que a igreja começou na tenda de Abraão. Isto é devido à confusão entre o conceito 
de povo de Deus e o seu povo em cada época da história. Israel como um chamado out/set apart pessoas começa na 
tenda de Abraão, mas a igreja começa no dia de Pentecostes, estamos todos juntos em "um só corpo" somente no céu, 
e, mesmo assim, parece que há uma distinção entre os grupos. Assim a Igreja começou no tempo de Pentecostes e não 
na tenda de Abraão. Isto é porque a igreja é composta por todos os membros do corpo de Cristo. Foi estabelecido no 
dia de Pentecostes, onde não havia mais Judeus e Gentios, mas um em Cristo Jesus. 
 
A igreja universal é a cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, desde a festa de Pentecostes em 32 Anúncio para o 
arrebatamento, juntamente com qualquer crentes que estavam vivos no Pentecostes e foram batizados pelo Espírito 
Santo. Veja Hebreus 12:23, onde podemos ver a igreja universal, a igreja triunfante. 
 
A IGREJA LOCAL 

 
A igreja local tem quatro tipos de conceito  
 
[A] - Um conceito geográfico - a igreja em Corinto, filipos e Laodicéia.  

 
[B] - Um conceito de comunhão - é composta de membros que manifestaram a fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. É 

um centro de adoração e comunhão 
 
[C] - Um conceito - a prática sacramental da Ceia do Senhor e Batismo, houve uma comunhão ao redor da mesa do 

Senhor 
 
[D] - Um conceito funcional - o exercício de responsabilidades de grupo como o ensino, a fim de testemunhar e servir 

o Senhor 
 
A ênfase recaiu sobre as pessoas e o que eles estavam fazendo juntos. Devemos ter uma atitude bíblica da igreja. 
Deixemos que a Bíblia interpretar para você. 
 
Outros conceitos DA IGREJA 

 
Outros conceitos da igreja incluem os seguintes :  
 
[A] - "Católica Romana é uma sociedade constituída divinamente constituída por membros de cada raça e nação, todos 
segurando uma só fé, todos usando os mesmos sacramentos como meio de santidade e de salvação, e todos regidos 
por benigna o sucessor de São Pedro, Vigário de Cristo, o papa. [O Novo Dicionário católico", 1929].   
 
Os católicos têm se afastou a partir desta definição, o fato de que eles têm acrescentado muito mais palavras mas na 
realidade isto é onde eles ainda se erguem. Não acreditamos, porque não cremos na salvação ou espiritualidade pelos 
sacramentos. Também não acreditamos em Sacerdotalism, onde um sacerdote tem o direito de dar ou recusar a 
salvação ou a espiritualidade, por meio de concessão ou recusa os sacramentos.  Enquanto nós diferem no 
presente nós abraçamos os crentes nesta e nas outras igrejas como nossos irmãos e irmãs em Cristo.  
 
[B] - A Igreja Anglicana Igreja visível é uma congregação de homens fiéis, em que a pura Palavra de Deus é pregada e 
os sacramentos sejam devidamente ministrado de acordo com a ordenança de Cristo. [Artigo 19 dos 39 artigos da Igreja 
da Inglaterra]. 
 
Os Anglicanos crêem que somente a pessoa que tenha sido acreditado ou ordenado tem o direito de fornecer a 
comunhão. Este é um forma de sacerdotalism. A Igreja Anglicana abrange um monte de distância da igreja exército com 
quem podemos relacionar bem, direito à alta igreja que é quase Católica Romana. Eles têm a noção que se batizou 
como um bebê você é um cristão, você são confirmadas e tão por muito tempo como você tem comunhão uma vez por 
semana, você está certo. Enquanto você estiver na igreja, você está no céu. 
 
[C] para reformar - a Igreja católica e universal, que é invisível, consiste no número total dos eleitos. A igreja visível, que 
também é católica e universal sob o Evangelho, composto por todos aqueles que no mundo inteiro professam a 
verdadeira religião, juntamente com seus filhos..." 

 
Tudo está certo, exceto as quatro últimas palavras. Como você entrar no corpo de Cristo? Pela fé pessoal no Senhor 
Jesus Cristo. Seus filhos não são automaticamente membros do corpo de Cristo. No entanto, aqueles que morrem antes 
de chegar à idade da responsabilidade são salvas automaticamente. Eles não são membros da igreja. Isto só pode ser 
alcançado pela fé pessoal no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Você não é salvo por seu pai ou avô a fé. 
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[D] - a igreja Batista é uma empresa visível de santos, chamado e separado do mundo pela Palavra e pelo Espírito de 
Deus, visível para a profissão de fé do Evangelho; ser batizados na fé [Artigo XXXIII 1646].  
 
Como podemos definir a Igreja? 

 
Devemos  considerar como podemos definir a igreja. Que forma a igreja? O Espírito Santo constitui a igreja de acordo 
com 1 Coríntios 12:13 Pelo batizando os crentes na unidade dentro do corpo de Cristo. É por isso que diferem da 
posição reformada que vêem a igreja na tenda de Abraão.  
 
A igreja envolve o batismo do espírito e que começa no dia de Pentecostes. Ela é exclusiva para a nossa idade. Não 
há nem judeu ou gentio, bond ou livre, homem nem mulher, somos todos um em Cristo Jesus. Este foi um grande 
choque para os crentes como evidenciado por Peter passar a ter uma visão para convencê-lo e, assim, tornar-se um 
Cristão ver Cornélio. Pedro estava muito surpreso com a salvação dos gentios.  
 
Quando Paulo escreveu "nem judeu ou gentio, quer livres, ricos ou pobres", jaws caiu como este era muito diferente do 
que eles tinham sido levados a acreditar. Pela primeira vez na história, Deus estava lidando com todas as pessoas da 
mesma, Israel deixou de ser "especial". Ele deu a igualdade total. O evangelho sempre funciona ao longo da linha de 
andar no Espírito Santo e a vida no Espírito. É impossível viver como o Senhor na igreja sem o momento pelo momento 
de comunhão com o Espírito Santo. Muitos cristãos não sabem o que é andar em obediência, a razão nunca é difícil de 
encontrar; é falta de alimentação sobre a palavra, a falta de confissão de pecado, e a falta de obediência ao que o 
Espírito revela através da palavra. Devemos ler a Palavra e mastigue-a com o Senhor. 
 
Efésios é chamado a igreja epístola, pois é nesta carta que Paulo nos fala sobre como usar as coisas que Deus tem 
proporcionado para os membros da igreja. O desafio para todos nós é fazer uso do que os profetas longed para ver. 
Você está vivendo em a provisão de Deus hoje, o Espírito é capaz de ter o seu caminho em sua vida? Temos em Cristo 
Jesus a riqueza e riquezas no reino espiritual que estão além de comparar. 
 
Porque o conceito de uma igreja formada por judeus e gentios, os quais são salvas e unidas pela vida eterna, não é 
encontrada no Antigo Testamento, é referido como um "mistério doutrina". O mistério doutrina era algo que estava 
guardado desde a Satanás no período do Antigo Testamento, de modo que seria bater-lo de volta quando ele ocorreu. 
Ele não estava esperando que Deus fez no dia de Pentecostes.  
 
Há muitas profecias de Israel que ainda estão por cumprir. Para a Igreja a ter "cumprido" eles você precisa torcer e 
perverter as Escrituras. A singularidade do corpo do qual fazemos parte é algo que temos de nos concentrar. Temos 
temporariamente, aparentemente suplantaram a Israel, mas serão retomadas. 
 
A igreja é composta de o Judeu, gentio, e todos juntos formam a Igreja de Deus. Todos somos iguais em Cristo, como 
éramos todos iguais em condenação sob a maldição do pecado. 
 
A salvação e o número de membros da Igreja 

 
Pode uma pessoa ser salva e não ser um membro da igreja? Eles certamente podem ser salvos e não pode ser 
membro de uma igreja local, mas todos os santos são membros da igreja universal. É normal para uma pessoa para se 
juntar a uma igreja local, de um tipo ou de outro, porque cada Filho de Deus, seguindo a liderança do Espírito Santo, 
buscar comunhão com outros filhos de Deus. Se não, devemos questionar a sua verdadeira identidade na família. 
 
A igreja deve reunir-se regularmente em um local geográfico; ela deve ter um encosto evangélica e ser um local de culto 
e comunhão são favorecidas. Ele deve ser uma organização que incentiva o ensino da Palavra de Deus de forma 
sistemática, de modo que todo o conselho de Deus é ensinada. 
 
Qualquer pessoa deve ser capaz de chegar e adoração, comunhão, e ser ensinado. As pessoas devem respeitar os 
outros e não olhar para baixo sobre um outro. A saúde de uma igreja pode ser calibrado contra isso. Você não pode ser 
um crente nascido de novo e não desejam ficar juntos em adoração e serviço com os outros.  
 
 

Doutrinas 
 

Em Cristo 

 

1. No ponto de salvação, cada crente na Igreja a idade é inserido no corpo de Cristo, e é, por isso, unidos com Cristo. A 
nossa posição é agora, "em Cristo". 
 
2. O batismo do Espírito é como nós estamos unidos com Cristo. (Atos 1:5; 1 Coríntios 12:13; Efésios 4:5) O Espírito 
Santo coloca o crente em união com Cristo. 
 
3. Pertence à verdade posicional carnais, assim como o crente espiritual, para o crente apóstata, bem como para o 
crente maduro. (1 Coríntios 1:2,30). 
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4. Verdade posicional protege o crente de julgamento divino na eternidade. (Romanos 8:1) 
 
5. Verdade posicional qualifica o crente para viver com Deus para sempre. 
A) Vida Eterna (1 João 5:11,12) 
B) a imputação da justiça de Deus. (2 Coríntios 5:21) 
 
6. Verdade posicional é a chave tanto para a eleição e a predestinação. (Efésios 1:3-6) 
 
7. Verdade posicional cria uma nova criatura. (2 Coríntios 5:17; Efésios 2:10) Com base em quem e o que Cristo é, 
portanto, o que graça realiza - não muda o que fazemos - a salvação ou posteriormente. 
 
8. Verdade posicional garante a segurança eterna do crente. (Romanos 8:38,39) 
 
 
9. Verdade posicional tem dois aspectos. 
A) passado - identificação com Cristo na Sua morte. (Romanos 6; Colossenses 2:12; 3:3) 
B) Presente (e futuro) - identificação com Cristo em Sua ressurreição "nova vida". 
 
10. Verdade posicional actual implica que o crente compartilha certas coisas em união com Cristo. 
A) Vida Eterna (1 João 5:11,12) 
B) a justiça de Deus. (2 Coríntios 5:21) 
C) Eleição (Efésios 1:4) 
D) Destino (Efésios 1:5) 
E) Filiação (João 1:12; 1 João 3:1,2) 
F) Heirship (Romanos 8:16,17) 
G) Santificação (1 Coríntios 1:2,30). 
H) Reino (2 Pedro 1:11) 
I) Sacerdócio (Hebreus 10:10-14; 1 Pedro 2:5,9). 
 
11. Nossa nova posição em Cristo significa que são e devem ser separados do mundo (Efésios 2:6). 
 
12. Como novas criaturas em Cristo, temos um novo ministério como embaixadores de Cristo (2 Coríntios 5:17-21, 1 
Coríntios 3:6, 6:4). 
 
13. Em Cristo, nunca estamos sozinhos (Colossenses 3:4, João 17); nós temos comunhão com Ele e com o seu corpo 
(os outros cristãos). 
 
14. Estamos unidos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo para sempre - estamos no Pai, Ele está em nós (Efésios 4:6), 
nós estamos em Cristo, Ele está em nós (João 14:20, Colossenses 1:26), estamos no Espírito, Ele está em nós 
(Romanos 8:9). 
 
15. Somos membros do seu corpo, ramos de Sua videira, pedras vivas do seu edifício, ovelhas do Seu dobra, parte de 
sua esposa, em seu reino, sacerdotes santos, separados para a sua glória. 
 
16. As características da verdade posicional é seis vezes: 
A) não é uma experiência emocional - nem nem em êxtase. 
B) Ela não é progressiva - não pode ser melhorada no tempo ou na eternidade. 
C) Ele não está relacionado com o mérito humano, habilidade, ou humano. Aqui estão as implicações de verdade 
posicional retroactivo. Não há nenhum lugar no plano de Deus para o bem humano. 
D) Ele é eterno em sua natureza, não pode ser alterado por Deus, os anjos e a humanidade. 
E) é conhecida apenas por meio da Palavra de Deus. 
F) é obtida no total no ponto de salvação. 
 

Corpo e Esposa de Cristo 

 
1. O Corpo de Cristo está sendo formado na terra durante a era da Igreja. (Efésios 1:22-23, 2:16, 4:4-5, 5:23, 
Colossenses 1:18, 1:24, 2:19). 
 
2. Ele está sendo concluída inserindo todo o crente da era da igreja em união com Cristo. (1 Coríntios 12:12-14) 
 
3. Quando o corpo for concluído, o Arrebatamento ocorre. (1 Tessalonicenses 4:16-18, 1 Coríntios 15:51-7, comparado 
com Apocalipse 19:6-8; Zacarias 13:2 e 1 Tessalonicenses 3:13). 
 
4. Durante a tribulação na terra a noiva está sendo vestida de céu. 
A) para o máximo de santificação - a ressurreição do corpo. (1 Coríntios 15:51-7, Filipenses 3:21, 1 João 3:1,2). 
B) a noiva é preparado por ser purificado de todos os bons. (1 Coríntios 3:12-15) 
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C) a noiva deixar de possuir uma natureza pecaminosa (Apocalipse 19:7-8) 
 
5. A Noiva retorna em triunfo com Cristo no segundo advento. (1 Tessalonicenses 3:13) 
 
6. Após o retorno do bride e groom julgamento ocorre. (Salmo 110:1). 
A) o desarmamento de demônios (Colossenses 2:15) 
B) Satanás é preso por 1.000 anos. (Apocalipse 20:1-3) 
C) Jesus Cristo expulsa os demônios na prisão Zacarias 13:2, Colossenses 2:15, 1 Coríntios 15:24,25) 
 
7. Coroação do Noivo, Jesus Cristo é coroado Rei do mundo. (Apocalipse 19:6) 
 
8. Ceia de casamento do Cordeiro. (Apocalipse 19:7-9) 
A) Casamento ocorreu no céu, ceia, a ter lugar na terra. (Mateus 25:1-13) 
B) a ceia de casamento descrito em pormenor (Apocalipse 19:6-9) 
 
C) Quatro grupos envolvidos nesta ceia:- 

I) o noivo - Jesus Cristo. 
Ii) Os amigos do Noivo - Santos do Antigo Testamento (João 3:29) 
Iii) a Noiva - a Igreja os crentes. 
Iv) Os amigos da noiva - tribulação crentes, isto é, aqueles que têm conhecido a noiva e tornar-se crentes 
(Mateus 25:1-13). 

 
 
 

Lição 54 - IGREJA - OBJECTIVO E COMISSÃO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

54 Igreja - Finalidade e Comissão 
 

Atos 15:1-19 
Mateus 13:1-47 
Mateus 28:18-20 
Mateus 16:13-18 

Habitando em Deus 

 
 
A COMISSÃO DA IGREJA 

 
A sua atitude para com a igreja e o que ela vai ser vai ser colorido por sua compreensão do que representa a igreja e a 
sua comissão. O que é a comissão da igreja? 
 
Em Atos 15, temos o primeiro debate sobre a natureza da Igreja na conferência de Jerusalém. Aqui, a pergunta foi, "é a 
igreja vai ser construída sobre a Lei Mosaica ou deve ser baseada no conceito de graça? A igreja é a substituição de 
Israel antigo ou é uma coisa completamente nova? É a diferença na resposta a estas perguntas que dará a atitude de 
evangelismo, e para o destino de Israel. 
 
O debate sobre a natureza da igreja continua até hoje, onde temos o post vista milenar na teologia reformada, em 
associação com a teologia da substituição em relação a Israel, e a pré-visualização milenar do ponto de vista 
evangélico, que está associado com a crença de que Israel tem um futuro no plano de Deus.  
 
Nesta conferência alguns dizem que você pode ser salvo pela fé em Cristo, outros dizem que a fé em Cristo como 
Salvador e Senhor não é suficiente, mas é necessário para manter a Lei Mosaica. Ambos os grupos em Atos 15, e hoje 
são crentes nascidos de novo, e esse facto deve-se ter em mente quando discordamos. 
 
Judeus e Gentios NA IGREJA - Atos 15 

 
No versículo 4 e seguintes Paulo dá seu testemunho aos apóstolos, como o que o Senhor tem feito através de seu 
ministério com os gentios. Costas Pedro Paulo, na própria conferência, com sua conta do tempo quando ele foi para 
Cornélio, que ele tinha para receber uma visão especial do Senhor para vencer a sua resistência, a fim de dar o 
evangelho aos gentios. Pedro diz, vamos voltar para o início onde Jesus Cristo testificou que judeus e gentios são um 
em Cristo Jesus.  
 
Existe uma nova igualdade na raça humana, devido a que o Senhor fez. Não há, portanto, uma diferença entre o antigo 
Israel e da igreja. Com a Igreja, no entanto, há um ponto de igualdade para al a humanidade no Espírito. Somos levados 
à esta nova relação com Deus e com os irmãos pela fé.  
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Como crentes judeus estavam cientes de que eles nunca poderiam ser justo diante de Deus através da lei; era um 
grande fardo, e assim eles perguntam, você vai testar a Deus, pedindo-lhe para colocar um jugo sobre nós que fomos 
incapazes de manter? Eles viram e proclamou que a lei e a graça não podem ser misturados, sem perda do plano! 
 
Silas e Paulo agora levantar-se e compartilhar com eles a maneira em que ele está trabalhando em uma maneira similar 
à maneira que ele está trabalhando em Pedro. Pedro diz que Ele tomou um povo dos gentios que é para o seu nome. A 
Igreja é, portanto, um povo tirado dos judeus e gentios para seu nome; trata-se de um espírito santo chamado de 
nosso grupo, uma coisa nova. 
 
V 911 -- agora há absoluta unidade de judeus e gentios, em Cristo Jesus, que, no Antigo Testamento, quando um gentio 
se tornou um crente que ele iria ser circuncidados e introduza o judaísmo como uma segunda classe, um prosélito 
judeu. James afirma que a salvação não vem por meio de Israel, mas vem através de Cristo e que ninguém precisa 
agora de tornar-se um judeu para se tornar um Cristão.  
 
Este é o início do que Paulo está indo para o estado, quando ele diz que não há judeu nem gentio, nem homem 
ou mulher, escravo ou livre. Os fariseus ainda orava a cada manhã, agradecendo a Deus que, "Agradeço a você que eu 
não era nascido mulher, nem gentio", mas nenhum crente no Senhor poderia sempre dizer tal coisa, pois todas as 
coisas são iguais em Cristo. 
 
 
 
 
A IGREJA COMO UM CORPO NOVO 

 
No versículo 14, a igreja é vista como um corpo novo, é uma "retirada" de pessoas. Pedro leva isso em sua carta, o fato 
de que somos um povo escolhido, uma nação, um sacerdócio real. Ele nos chamou para fora de nossas trevas para a 
sua luz gloriosa. Não importa se nós Gentios ou judeus que estavam todos na escuridão do pecado até que o Senhor 
nos chamou para fora. A ênfase é que Deus está fazendo algo para nós na igreja. Na conferência de Jerusalém, 
havia uma novidade e excitação sobre o que Deus estava fazendo. 
 
ISRAEL TEM UM FUTURO 

 
No entanto isso não significa que Israel tinha acabado, como parte do plano de Deus. Quando James citações de Amós 
9:11 em Atos 15:16 Isto deve ser referindo-se a um tempo futuro, no momento em que James estava falando o 
Tabernáculo não era dividido ainda estava de pé. Este tema é retomado por Paulo em Romanos 11, onde ele deixa bem 
claro que Deus não terminou com Israel. 
 
Israel é único no fato de que eles são a única nação a voltar para sua terra depois de muito tempo de dispersão. No 
caso em que eles foram para fora para 1900 anos e voltar. Israel tem de voltar na incredulidade, mas Deus disse que 
isso iria acontecer. A igreja é uma coisa diferente de Israel. Alegremo-nos pela a diferença. A igreja é a obra do Espírito, 
com uma ênfase de graça e fé. É algo que é ilustrado por muitas pessoas no Antigo Testamento. 
 
Mateus 13 

 
A igreja foi profetizado em Mateus 13. Existem sete parábolas aqui:- o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o 
tesouro no campo, a pérola e a rede. Cada parábola representa o que a Igreja e o que Israel está indo ser. 
 
Propósito DA IGREJA 

 
A finalidade da igreja não é a conversão do mundo, mas o chamado para fora do mundo aqueles que crêem em Cristo, 
para formar o corpo de Cristo que é a igreja. É verdade que o mundo ainda está para ser transformado e que há ainda 
para ser um reino de justiça como as Escrituras profetizaram, mas isto é dito para seguir em vez de preceder a segunda 
vinda de Cristo. 
 
Paulo diz que temos um papel a desempenhar na depena das marcas do incêndio. Não devemos esperar que vamos 
obter o céu na terra como a única pessoa que pode trazer essa idade é o Senhor Jesus Cristo e no seu poder, só 
depois ele retorna para julgar e governar no segundo advento. A nossa tarefa, agora, é a de ser útil ao Senhor, a fim de 
que os que podem ser salvas, são salvas pelo poder do Espírito Santo. 
 
Ele prossegue para nomear as características peculiares desta idade:  
 
Em primeiro lugar, a presença de Israel no mundo será como um tesouro escondido no campo esperando o Senhor 
para cavar para cima.  
 
Em segundo lugar, o mal continuará até o fim dos tempos.  
 
Em terceiro lugar, os filhos do reino que se comparado ao trigo, ou uma pérola de grande valor, ou um bom peixe, serão 
recolhidos dentre os maus.  
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Isso faz sentido de Mateus 13? Nossa comissão é diferente de Israel's comissão antes de Jesus vem. A finalidade da 
igreja não é a correção do mal do mundo, mas a efusão do Espírito Santo sobre todos os que crêem; o chamando de 
um povo do mundo mau para ser um povo separado dentro no destino e para além dele. 
 
Convênios de Israel continua a ser cumprida, como mostrado em Romanos 11, e o mal será banido da terra, como 
mencionado em Apocalipse 21, mas a coisa é que este aguarda a conclusão da Igreja como seu corpo, ou, em outras 
palavras, a perfeição de sua noiva Jude [20-25]. 
 
Devemos fortalecer-nos espiritualmente, andando em amor, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo e em todas 
tendo compaixão pelos perdidos estado de homem, com discernimento em relação a eles, pois sabemos a verdade do 
seu estado e o seu destino. "E outros salvar com medo puxando-os para fora do fogo olhando para o Senhor que está 
vindo para você e olhando em amor para com os que se perdem." odiar o pecado, mas amar o pecador que pudessem 
ser salvos. 
 
Nosso Propósito - A GRANDE COMISSÃO 

 
Qual é o propósito da igreja? Você não vê que é para trazer glória a Deus, e que é obtida pelo cumprimento dos 
mandamentos do Senhor, para pessoalmente crescer na graça, e proclamar a verdade para salvar os perdidos. A nossa 
tarefa é a de crescer espiritualmente a nós mesmos e assim ser mais sério na tarefa de arrancar as marcas do incêndio. 
Estamos em uma missão de resgate à beira do inferno. Temos de ser questionada em relação a este. Você vê a igreja 
como uma associação que vai trazer o céu na terra ou você vê como as pessoas que estão indo a pregar o evangelho a 
um mundo perdido e morrer para salvar do inferno aqueles que serão salvos?. 
 
Não é possível, se você deseja ser como a igreja primitiva, falar com os incrédulos e pedir-lhes para manter padrões 
cristãos quando você mostrar-lhes a Cruz. A tragédia com essa abordagem é que se você gastar tempo suficiente você 
pode apenas conseguir pessoas para agir de uma maneira bíblica. O que você ganhou, reformando o comportamento 
de uma pessoa sem salvar sua alma? Você ganhou nada. Em vez de um pecador indo para o inferno você tem um 
pecador mais refinado, indo para o inferno. Este tipo de atitude também afetará você e sua visão da vida. Você não 
estará olhando para Jesus, para o Segundo Advento ou Seu breve retorno. 
 
Mateus 28:18-20 com Judas e encontramos a mesma ênfase em Pedro e João. Paulo diz que a igreja é uma agência 
missionária não é um organismo político. Não é como a nação de Israel, que tinha uma organização de Estado. A igreja 
não é uma entidade nacional que é um corpo espiritual com um propósito espiritual e não um político. O nosso objectivo 
é ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Trata-se de um corpo espiritual com um propósito espiritual 
e não políticos.  
 
Temos de pregar o evangelho para os não salvos e ensinar os crentes os mandamentos nas epístolas e também 
aqueles dado por nosso Senhor no Evangelho, para com a ajuda do Espírito, eles podem responder a eles. 
 
Se queremos pregar ao final é porque estamos confiantes de que não há um fim. Você vai de Lucas em Atos que nos 
diz que o senhor está vindo de novo. Mesmo assim vem, Senhor Jesus, como diz João nas palavras finais do livro do 
Apocalipse. Devemos olhar para o retorno do Senhor hoje. Você como um servo deve ser preparada, e você deve olhar. 
O Senhor vem de volta para você e como seu mordomo você está a dar conta de sua vida. 
 
Os teólogos reformados estão a tentar mudar o mundo, em vez de salvar aqueles que irão responder ao evangelho. Em 
vez de planejamento para um longo tempo aqui, devemos estar esperando o Senhor diariamente. A sua compreensão 
da teologia este ponto de torná-lo quente, faz você querer servi-Lo? Se não tiver a perspectiva correta. Os discípulos 
estavam empenhados em evangelismo, eles tiveram a atitude certa, e somos chamados a estar com eles. 
 
A IGREJA E O REINO 

 
A peculiaridade da igreja e sua relação com o reino é uma área importante de entender.  
 
O Senhor Jesus Cristo vai estabelecer um reino nesta Terra no milênio. Nós pregamos a realeza do Senhor em nossos 
corações, o domínio sobre a nossa vida e o domínio sobre nós. Nós não ir mais longe, no entanto, sempre que o povo 
reformado fazer para o domínio da igreja sobre a sociedade. Não acreditamos que podemos configurar o reino aqui, 
podemos esperar que o Senhor um dia. Não queremos que as pessoas que vivem por padrões cristãos, apesar de que 
é uma coisa boa, nós queremos que eles salvos do fogo do inferno, e então viver como cristãos, agora e para sempre! 
 
Conceitos DO REINO 

 
O reino universal - As Escrituras revelam a Deus como governante de todo o mundo. [Salmo 145:13] Como tal, ele 
exerça a sua jurisdição sobre todo o mundo, incluindo a nomeação de governantes de sua própria escolha e julgamento. 
[Daniel 2:37] No pensamento judaico esse ponto de vista do reino começou com Adão. Por conseguinte, Deus reina no 
tempo e na eternidade sobre o mundo, ele está no comando do universo, e o seu destino final, mesmo enquanto 
Satanás, por autorização, tem energia por um tempo. 
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O Reino Messiânico ou DAVÍDICO - Este é o ano 1000 do reinado de Jesus Cristo na terra, seguido de uma eterna 
reinar sobre Israel, em conformidade com a aliança davídica [2 Samuel 7:12-16]. É o reino messiânico e Cristo reinará 
como o Messias. Esta regra terá início após o segundo advento de Cristo 
 
O mistério do Reino de forma - Em Mateus 13:11 Cristo revelou coisas novas [mistérios]. O mistério do reino de forma 
gostaria de começar com o seu ensinamento e o Segundo Advento. [Mateus 13:39-40] Esta forma do reino abrange o 
período entre o primeiro e o segundo advents com Deus como o regente do coração e vida de seu próprio chamado 
povo, onde quer que estejam, em o reino de Satanás. Nesta fase da história, o mistério do reino de Deus tem vitória 
sobre Satanás e o sistema de governo mundial, agindo como um farol de luz em um lugar escuro, como uma força de 
commando seguimos o Rei do céu ao operar no reino deste mundo, demonstrando através de nosso testemunho da 
vitória que ele terá por fim quando ele retorna e regras. 
 
A forma espiritual do Reino de Deus é aquela que se refere ao novo nascimento. [Colossenses 1:13] a régua é de 
Cristo, e é a sua relação com os crentes transferidos do reino deste mundo no Seu Reino celestial. Somos cidadãos de 
nossas nações aqui, mas em Cristo, nós nos tornamos cidadãos do Reino de Deus do céu aqui e agora, e agir como 
seus embaixadores na terra para o reino do "mundo presente". 
 
Mateus 16:18 é uma citação que mostra que a igreja ainda é futuro naquele ponto. É traduzido como um futuro, ativo, 
indicativa, uma realidade futura. O povo reformado tente ter maneiras engenhosas em torno desta afirmação, mas não 
há nenhuma maneira a língua lá. Não há nenhum debate sobre os fatos - a igreja começou no dia de Pentecostes. 
 
A igreja poderia funcionar apenas depois da ascensão, pois precisava do enchimento do Espírito Santo e os dons 
espirituais para ser operacional, e cumprir toda a sua missão. Atos 2 - a vinda do Espírito Santo é a chave. A 
singularidade da igreja é que é a forma espiritual do reino. Aqui, o corpo de Cristo é transformado em a noiva de Cristo. 
A igreja tem dons únicos que lhe é dado. A habitação e a resultante de frutos do Espírito permitem que você para 
demonstrar o caráter de Deus andando no Espírito. 
 
A MISSÃO DA IGREJA 

 
Acreditamos que estamos aqui em uma missão de resgate à beira do inferno, para resgatar os perdidos e santificar os 
santos. Somos pescadores de homens, e não os ecologistas; estamos aqui para pescar, não limpar o viveiro de peixes. 
O Cristão é para ser o sal da terra. O sal é usado por excelência no mundo antigo como conservante.   
 
Partilhamos com os teólogos reformados um desejo de viver em uma sociedade melhor aqui na terra se pudermos. Se 
você salvar o perdido pode mudar a sociedade, e há muitos exemplos de que, a partir de História da Igreja. A melhor 
coisa a fazer para a sua nação é evangelizar os perdidos. Isso não o impede de se erguer e dizer que isto ou aquilo está 
errado do ponto de vista político. Você deve manter-se contra o aborto, a normalização da homossexualidade, a 
exploração sexual de mulheres e crianças. Além disso, reconhecemos que a poluição ambiental é outra realização do 
mal da ganância do homem, e os crentes devem ser conhecidos para contar a verdade sobre o mal na sociedade, mas 
nós não deve distrair-chave da nossa missão. No entanto, o principal problema deve continuar a ser o sangue de Cristo 
e a relação de pessoas para o Senhor. Você vai precisar para ensinar os crentes para que a mensagem do evangelho é 
clara. No fundo, as pessoas sabem que são pecadores necessitados de um Salvador. 
 
Caráter Cristão NA IGREJA 

 
A teologia da igreja está relacionado com o caráter cristão. Não estamos apenas a olhar para a estrutura da igreja, mas 
também o poder da igreja, que é o amor, o Espírito Santo dentro de nós. 
 
Em 1 João 5:13 e 1 João 4:1521 O amor é a base da vida do cristão e do testemunho. Como mostrado em 1 João 
4:1112, o amor de Deus em relação a nós mudou-nos e nos motivou a amar os outros, ou que deveria ter. Muitas 
pessoas dizem que amam Jesus, mas eles não amam seus companheiros cristãos. Se você não amar aqueles que são 
gerados de Deus há uma grande pergunta sobre seu status como um crente.--- 
 
Há uma história sobre o Apóstolo João. Bispo Policarpo de Esmirna sabia João como um homem muito velho. Ele 
registrou em suas cartas para as igrejas que João era tão frágil que não podia caminhar e usado para ser transportado 
em uma maca. Quando ele chegou em uma reunião ele iria usar suas últimas forças para sentar-se e dizer "filhinhos". É 
assim que João foi lembrado. Estar preocupado com seus irmãos e irmãs em Cristo, orar por eles, compartilhar a 
Palavra de Deus com eles. O amor não é apenas um abraço, é sentar-se com eles, orar com eles e, se necessário, para 
partilhar seus bens com eles. 
 
Se você dizer que você ama a Deus, mas não ama o seu irmão em Cristo, Tiago e João, dizer que você é um 
mentiroso. A pedra de toque da sua fé é a atitude para com o seu colega crente. Se você são ministros da Palavra de 
Deus você tem que deixar o Espírito Santo solta em sua igreja pelo ensino sistemático da Palavra, para que eles saibam 
do amor de Deus por eles.  
 
O amor de Deus para eles, então, no seu amor para os outros. Se você pode começar a acontecer no seu conjunto uma 
série de problemas que afligem as igrejas vão desaparecer. Deixe o amor ser o grito de captura de sua igreja. Incentivar 
a profunda preocupação para outros. As pessoas no amor com Jesus vai fazer a coisa certa.  
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Existem problemas causados pelo "super espirituais" santos que se considere um corte acima dos outros. Estas são 
pessoas cheias de orgulho que causaram grande mal na igreja, porque eles têm actuado em uma maneira sem amor 
para com os outros. Há necessidade de uma restauração de amor e eles precisam ser confrontados com o facto de que 
a sua atitude está afetando todo mundo. Essas pessoas estão enganadas de enganadores; você deve identificar 
rapidamente que, de qualquer forma eles são perigosos para a saúde dos santos em torno deles. 
 
Amor 

 
Amor significa que as pessoas devem ser confrontados com os problemas que eles estão causando. Quando você tem 
uma pessoa que está causando problemas a maneira natural para lidar com eles é para agarrá-los e agite-as. Ficamos 
zangados quando vemos ovelhas se machucar. Se for uma ovelha causando a dor no entanto precisamos ajudar aquela 
ovelha também. O nosso comportamento será diferente se for um lobo! 
 
O amor não é apenas morno e fuzzy sentimentos. Às vezes você tem que ser muito firme com o amor. Às vezes você 
tem que ser duro com as crianças em amor, para que eles não se machucar. O amor é algo que abrange tudo o que 
está acontecendo na igreja. 
 
Há três aspectos do amor na Igreja; o amor a Deus, amor ao Senhor Jesus Cristo, e o amor para com o homem. O que 
acontecerá se este é pregada e demonstrada em sua vida, será que quando as pessoas começam a ver como Deus 
amou-os através do Senhor Jesus Cristo, ela deve mudar a atitude para com os outros e para o Senhor. Isso deve 
resultar em serviço ao Senhor e a preocupação prática para os outros. No entanto, primeiro deve haver gratidão no 
coração do crente como o que o Senhor tem feito por eles. A palavra vai mudar os ouvintes das Escrituras. Nosso amor 
deve ser prático, bem como visão bíblica! 
 
Quão importante é o amor? - Trata-se de extrema importância. O primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu 
coração, mente e alma. Não há nada mais importante do que o amor a Deus. Como é demonstrado? Demonstra-se, 
guardando Seus mandamentos. Para manter meios para definir uma guarda militar. Concentração total é requerido de 
nós, para a manutenção das instruções do Senhor para nós 
 
Atitude para com a palavra 

 
Qual é a sua atitude para com a Palavra de Deus? Se você ama a sua palavra você guarda isso? É tão precioso que 
você poderia colocar um guarda armado sobre ele em sua alma? Você tesouro, que muito? Se você o amar você terá 
vontade de mantê-lo. A obediência a Deus é a coisa mais importante na sua vida? 
 
Ela se manifesta em servi-Lo, de odiar o mal, em odiar o pecado. Se você não odiar o pecado não é uma questão de se 
você são espirituais. O jovem crente como ele cresce vê tanta maldade em si, que podem ser desencorajados, mas em 
Cristo, por meio da confissão, há esperança. Quando você ver isso dentro de si mesmo ou de seu povo deve alegrar-se 
porque você é onde Paulo estava quando escreveu aos Romanos 7, "Miserável homem que eu sou". Quanto mais perto 
você chegar até a luz maior o ódio das trevas será. Ele vai convencer você de pecados que você não estavam cientes 
eram pecados antes. 
 
Quais são os resultados de amar a Deus? Aquele que ama a Deus é conhecido de Deus. A coroa da vida está 
prometida para aqueles que amam a Deus como é o reino de Deus. Não temos idéia das riquezas que o Senhor tem 
preparado para aqueles que o amam. - 1 Coríntios 2:9. Você o ama? 
 
Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A reivindicação de muitos povos 
Romanos 8:28 mas não têm o direito de que não amam a Deus. Se eles estão fora da comunhão que eles não podem 
reclamar a promessa. Existem grandes promessas para o crente em comunhão. Lembre-se as palavras de Jesus: 
"Permanecei em mim e eu em você e assim você dará muito fruto" - João 15 
 
Como podemos mostrar nosso amor ao Senhor nascer de novo como filhos de seu? Fazemos meditando em Sua 
Palavra, orando e procurando respostas à oração. Tem integração com o Senhor hoje? O Senhor quer compartilhar as 
coisas a partir de Sua Palavra. Deixe que o Senhor lhe mostrar as coisas a partir de Sua Palavra. Abra-o diariamente. 
 
O AMOR AO SENHOR JESUS CRISTO  

 
O amor ao Senhor Jesus Cristo, - esta é a condição do discipulado cristão. Como uma criança, você terá um sentimento 
de pertença. Virá de sua alma como você tem sido obediente à Sua Palavra. Se você não trabalhar o sentimento de 
filho navio, cantando alguns refrões, embora você pode expressá-lo dessa maneira.  
 
Muitas vezes, você sabe que você é um filho de Deus, em sua desobediência, quando você está sob convicção de 
pecado. Você é miserável como um cristão sob disciplina. Temos de confessar os nossos pecados. Qual é o 
objectivo? Trazendo-nos de volta a amar o Senhor Jesus Cristo. Ele ama você, ele não vai ver você andar com Ele em 
pecado sem convicção. 
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Às vezes, você pode mostrar o seu amor para uma criança por espancamento, às vezes é por um léxico. É ainda o 
amor - Hebreus 12. Ele vai continuar a bater e se você continuar a ignorar o seu articulado, Ele irá levá-lo para casa, o 
pecado para a morte. Cada etapa da disciplina é um passo de amor! Disciplina prova que você estão na família, mas a 
melhor maneira de viver em uma família é, por regular e plena comunhão uns com os outros. 
 
O pecado para a morte é o lado mais triste do amor de Deus. Ele diz que ele não permitirá que você se machucar, me 
ou outros, você está para vir para casa. Este é um assunto sério, amor. Deus diz que ele deseja abençoar-nos mas 
muitas vezes dizemos que queremos ter no nosso próprio tempo e nós vaguear fora. 
 
Os resultados de amar a Deus é grande. O custo de não amá-lo como Ele nos amou é terrível. Nosso amor para com o 
Senhor manifesta-se por manter a sua palavra e os comandos, não olhando para nós mesmos mas para Aquele que por 
nós nos amou e Se entregou a Si mesmo por nós. 
 
Qual é a coisa mais importante na medida em que nosso relacionamento com as pessoas. O que você pode obter ou o 
que você pode dar. Isto é importante no casamento. Muitas vezes, se o nosso parceiro não responder de uma forma 
que esperamos que ficamos zangados. Um monte de aconselhamento no casamento é como resultado de uma ou de 
ambas as partes, tendo uma atitude que eles só querem tomar. Eles não estão preparados para dar. Se você tiver 
ambos os partidos fazer tanto quanto possível para agradar a todos os outros que você tem um grande casamento. O 
caminho para a satisfação no casamento, a olhar para as outras necessidades antes de você olhar para si mesmo. O 
resultado será dando-lhe grande bênção no tempo e na eternidade. 
 
O PASTOR E PROFESSOR 

 
O amor ao Senhor na vida do pastor é manifestada por alimentar suas ovelhas e tendendo seus cordeiros. Se você é 
um pastor que vai ensinar os filhos de Deus a Sua Palavra se você é um pastor, um  professor de Escola Dominical, um 
Bible College professor. Também é manifestada pela vontade de sofrer e morrer para o seu nome. Ele também é 
mostrado pelo anseio para o aparecimento do Senhor. O Senhor deve ser a pessoa mais importante do mundo para 
você. É perigoso ser um cristão em muitos lugares do mundo. Estamos nos preparando para o perigo, cada dia 
meditando em Sua palavra, cada dia mais a ele e falar com ele. 
 
 
 
Alcançar este amor 

 
Como podemos alcançar este amor? Deixe a cruz vir entre você e tudo e isso fará com que você a amar os outros. 
Muitas vezes as pessoas são como os fariseus, que eram tão amarrado com sua teologia e louvando a Deus que eles 
tratavam os seus concidadãos como sujeira. Você vai descobrir que muitas pessoas tratam os seus companheiros 
cristãos abominably.  
 
Há alguns que são tão super que espiritual atropelar mais alguns pobres saint. Há muitas pessoas que não 
compreendem o que significa ser envolvidos no conflito angélico e estão causando problemas. Eles pensam que sabem 
como lidar com Satanás comandando o demônio do álcool ou tabaco. Você não acha que na Escritura. Estas pessoas o 
pecado contra o amor. Quando pouco cordeiros e ovelhas são prejudicados é Satanás no trabalho e não o Senhor.  
 
Se você entender o que a Palavra de Deus diz que você vai querer orar e não para argumentar. Você vai querer servi-
Lo, adorá-lo e ajudar os outros. Este é um problema com todas as posições extremas em teologia, o povo luta, em vez 
de orar, eles expressam seu orgulho em vez de qualquer semelhança de Cristo. Devemos amar nossos inimigos. 
 
Alguns problemas na igreja virá de seus trabalhadores sociais. Preste atenção para fora para aqueles que estão tão 
ocupadas como cupins, pois pode estar tendo o mesmo efeito de cupins; suas casas pode cair para baixo! Eles podem 
ser tão ativa na igreja, suas próprias famílias estão caindo aos pedaços. Eles estão tão absorvidos com a vida dos 
outros, a sua própria está em colapso. As pessoas podem ser donos de tudo, exceto de sua família. Este tipo de pessoa 
está em perigo de se tornar um hipócrita. 1 Timóteo 5:8.  Ajudá-los a obter o equilíbrio certo de volta para suas vidas. 
Deus não é honrado sempre por uma pessoa, se eles estão negligenciando suas próprias famílias! 
 
Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. O amor dos filhos, não frustrá-los. Amar o próximo como a 
si mesmo. Os cristãos não devem obter deliberadamente impedimento com seus vizinhos. Amo seus vizinhos com todo 
o seu coração, fazendo o bem, amando-os como amamos a nós mesmos. 
 
Sente-se e deixe que a Palavra de Deus penetre em sua alma para que você reconheça onde você está e onde você 
deve ser e onde a força do Espírito pode ser. 
 
Você deve permitir que o Espírito Santo para ter domínio em sua vida de modo que você pode amar em outro. Nisto 
conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você for capaz de fazer isto, você 
ganhou a vitória sobre o orgulho de Satanás, sobre o pecado. Você precisa ter a atitude. Nossa atitude deve ser, amor 
da minha vida e não o orgulho. 
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Doutrina 

 

Habitando Em Deus 

 
1. A palavra "Permanecei" fala da perfeita disposição, alimentação, sustento e comunhão (Deuteronômio 33:27-28). 
 
2. A chave para a "permanecer" é viver na realidade a provisão de Deus (João 13:17). 
 
3. "Permanecer" significa que há disposição total para cada necessidade de cada crente em cada ponto em sua vida 
(Salmo 23:1,5; 91:1-10; João 15:4; Tiago 1:2-4). 
 
4. Problemas são terrena e temporal, mas variável soluções divinas são absolutos (Gênesis 50:20; Romanos 8:28). 
 
5. A única vez que Jesus Cristo está em casa em nós é quando nós permanecermos nele (Efésios 3:16,17; 
Colossenses 3:15,16). 
 
 
 

Lição 55 - O CARÁTER CRISTÃO NA IGREJA 

 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

55 Caráter cristão na Igreja 
 

1João 5:1-3 
1 João 4:15-21 
Mateus 22:37-38 

Vida Cristã 
Amor 

 
 

Introdução 
 

Um estudo de 1 Pedro 2:110 dá uma boa definição do que deve ser a igreja e um bom ponto de partida para a 
administração e a serviço da Igreja. Tudo depende de como o Senhor nos vê, somos um povo peculiar, uma raça eleita. 
É também crítico como afirmado no versículo 8 que não tropeçar em palavra de Deus. Devemos ser obedientes.- 
 
Nos tornamos um povo de Deus e recebemos a graça. Somos um povo escolhido, uma nação santa, um reino de 
sacerdotes, e temos posses nele. Estamos para mostrar os louvores de Deus em nossa vida e estão a ser obediente. 
Cabe-nos a expressar a nossa adesão à família através de obediência ao chefe de família.  
 
Reis e sacerdotes. 

 
Apocalipse 1:4-6 - o Senhor chama-nos reis e sacerdotes. Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Em Cristo nós 
temos uma posição superior que Satanás. Com o tempo ele tem mais poder do que nós, mas no contexto de sua 
posição eterna em Cristo não precisa temer Satanás. Cada crente está nesta posição alta. Se você estiver indo para ser 
um ministro você tem que perceber que você e seu povo são individualmente os reis e sacerdotes. Você não deve ser 
um tirano, não é bullying algum grupo inferior você é um rei sobre reis pela escolha da graciosa de Deus como seu 
pastor com responsabilidades de liderança. 
 
A maioria das ovelhas não estará agindo como o Rei Sacerdotes. A nossa tarefa como pastores é trazer crentes em 
função dinâmica de acordo com a sua posição em Cristo. O fato de que a alta posição espiritual tem de ser tomado em 
consideração no momento de avaliar a administração e a serviço da igreja local. Todo mundo tem um lugar e função, 
todas têm serviço e mordomia. 
 
Isto mostra o erro de a situação em que os ministros são chamados sacerdotes e o resto são referidos como leigos. Isto 
está errado. Cada crente nascido de novo em pé de igualdade diante de Deus. Todos nós somos sacerdotes e reis aos 
olhos de Deus. 
 
As funções sacerdotais do crente 

 
Não oferecemos cordeiros em altares, dizem que devemos oferecer a nós mesmos. O serviço de sacrifício é 
semelhante em ambos os Testamentos no fato de que, em ambos os casos, o sacerdote foi separado e com a devida 
cerimônia foi introduzido no ofício sacerdotal que continuou enquanto ele viveu.  
 
Um membro da tribo de Levi nasceu dentro do sacerdócio da nação de Israel. Da mesma forma que nascemos de novo 
no corpo de Cristo, segundo a ordem de Melchizedec. Nosso compromisso, como a de Arão como sacerdote, é até a 
morte.  
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Os sacerdotes estavam envolvidos no sacrifício e em Romanos 12:1,2 dizem que devemos apresentar os nossos 
corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso serviço espiritual. Nós somos ditos para refazer o 
nosso pensamento. Estamos perante o Pai como os sacerdotes do velho fez. Somos de Deus testemunho e estamos 
entre Deus e o mundo incrédulo. 
 
O sacerdote ofereceu sacrifícios sobre o altar; oferecemos a nós mesmos, o nosso tempo, esforço e energia. Nós 
devemos estar sobre o altar de estudo de obediência e oração. Temos de ser cometidas ao serviço do Senhor. Quando 
uma pessoa aceita o Senhor como Salvador entram no sacerdócio, uma vida de sacrifício. Dar a sua vida e dar de volta 
para você, diz o Senhor. 
 
Quatro SACRIFÍCIOS 

 
Isto pode ser dividido da seguinte forma -  
 
[A] a dedicação de si, que é razoável, o serviço espiritual de seu talento, dando tempo para o Senhor. 
 
[B] O sacrifício dos lábios na voz de louvor 
 
[C] o sacrifício de substância no dar do que o Senhor nos deu 
 
[D] O sacrifício de boas obras, - fazendo o que pode para o Senhor em Seu nome. 
 
Adoração 

 
Isto deve ser caracterizada por uma série de coisas. Quando olhamos para a Torá nós recordamos os falsos 
líderes, datã, abirão, Corah e outros. Eles pensavam que eles poderiam fazer algo para Deus de uma maneira que o 
Senhor tinha dito nada sobre isso. Deus disse que certas pessoas teriam certas funções, mas estas pessoas ignoradas. 
Eles foram sinceros e assumiu que Deus não iria julgar a sua adoração. Sinceramente, eles estavam errados. Eles 
foram adicionando a Escritura. Eles estão dizendo que eles tiveram uma experiência, não confundir-nos com as 
Escrituras. 
 
Muitas pessoas são sinceras, mas eles estão sinceramente errados. Eles dizem que é da vontade de Deus, mas não há 
nenhuma escritura para voltar-se que não está torcida fora de seu contexto. Você não faz as coisas que Deus não lhe 
deu o dom de fazer.  
 
Você não tem o dom de ensinar, a menos que você tem um desejo ardente de estudo. Você vai ficar em apuros se você 
"queimar fogo profano perante o Senhor". Você tem que fazer as coisas à sua maneira. O verdadeiro fogo, para que a 
habitação do Espírito Santo, deve ser usado em todo o serviço do Senhor, sem o poder do Espírito, você não pode fazer 
nada de valor eterno. Há muitas pessoas que estão ministrando em muitas áreas onde eles não deveriam ser. Eles 
estão fazendo as coisas em sua própria força. Você não deve lutar para qualquer posição, na igreja, nem político para o 
office. Se o Senhor quer que você não humilhe -se e ele vai te levantar. Se você obtê-lo em sua própria força pela 
política que está em grande perigo, para que você não terá o poder de executar a tarefa em uma forma piedosa e tudo 
que você terá alcançado é um local de grande julgamento. 
 
A fim de adorar você deve estar fazendo o que Deus quer que você faça na sua força. É um assunto sério. 
 
Intercessão E ORAÇÃO  

 
Esta é uma função natural do sacerdote, orando para os outros. Hebreus 10:1922. O amor faz com que a sua atenção 
para ser em outros. A sua oração é, em primeiro lugar, para a salvação que eles poderiam conhecer o Salvador e, em 
seguida, para a santificação que cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. - 
 
Nesta passagem podemos entrar no Santo dos Santos. Quando dizemos "pai" entramos no céu. Entramos através do 
sangue de Cristo [v19]. Você só pode dizer Pai, porque o Senhor nos fez filhos e filhas através do sangue de Cristo. Sua 
oração deve ser com ousadia, plena certeza de fé. Você deve ter tratado com o pecado. Não deve haver nenhum 
pecado não confessado em sua vida. Não tente fazer pontos com Deus, você deve estar em linha reta com ele, e 
obediente a suas demandas. 
 
Você vem diante de Deus dizendo que a Palavra diz isto e vindo com confiança. Você precisa ser ensinado pela Palavra 
de Deus. Como a Bíblia os professores precisamos ensinar o rebanho as doutrinas da Bíblia, para que possam aplicá-
los às suas orações. Devemos ser capazes de orar com precisão.  
 
Não devemos invocar com Deus. Ele está batendo o pé esperando para nos abençoar, as Escrituras dizem assim. Nós 
devemos saber que estamos em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Você precisa ter uma agenda. Devemos ter 
a escritura para back-up o que pedimos. Deus responde às orações, por sim, não ou espere. A maioria das pessoas 
perca o poder da oração, porque não fazer um bom trabalho. A oração não é um extra opcional para um cristão é o seu 
trabalho.  
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Orar antes de lidar com os seus pecados que é a aspersão do sangue e o corpo lavado com água pura. Se você estiver 
indo para funcionar como um sacerdote tem de caminhar de acordo com o padrão de Deus para um sacerdote.  
 
Atitude para com os outros 
 

Romanos 12:18. Este é o espírito de executar um serviço e utilizando o crente como um instrumento em- nenhum 
sentido, é algo que é feito pelo crente sozinho ou até mesmo por um crente quando assistida pelo Espírito. O serviço 
cristão é dito ser uma manifestação do Espírito, assim como o caráter cristão é considerado o fruto do Espírito. 
Devemos agir para com os outros em espírito cheio. Você está andando com ele e sensíveis à sua liderança. 
 
Dando 

 
Isto pode ser dividido em três seções: ganhar o dinheiro, possuindo o dinheiro e, em seguida, entregar o dinheiro.  
 
Desde que o dinheiro obtido por fadiga é a vida humana de forma concreta, este dinheiro entretanto adquirida é um 
importante recurso tanto progresso espiritual e física para o filho de Deus, que deve enfrentar a sua responsabilidade 
como um mordomo. Isto é o que eles serão julgados no tribunal de Cristo. Romanos 14:1012. - 
 
O crente é começar seus olhos fora de o que você está dando na placa e toda a sua relação com o dinheiro, para 
ganhar, bancário, mantendo e usando-o. A maioria dos cristãos pensam sobre quanto você está dando. No entanto, é 
importante que você pensa de todo o processo. Deus vai julgar o seu uso do dinheiro. Temos também de ganhar 
dinheiro em Deus honrando maneiras. Deus está olhando a nossa atitude no local de trabalho , bem como o que fazer 
com o que ganham.  
 
A posse de dinheiro ou propriedade, devem ser apenas como Deus direciona e sujeita ao seu controle. Há muitas 
demandas sobre o seu dinheiro. Você não pode dizer que você vai dar esse dinheiro para a igreja, a menos que o 
Senhor dirige, e que ele espera que você cumpra suas responsabilidades para com sua família terrena dada por Deus 
em primeiro lugar. Também devemos render a César; se os impostos estão a ser pago, então eles devem ser pagos. 
Não é igualmente errado para salvar para o dia da necessidade. Também é bom para ajudar os outros, mas nós 
devemos ser sensíveis ao que o Senhor quer de nós. 
 
Você é um crente sacerdote e, como tal, são responsáveis somente a Deus. Você deve fazer o que o Senhor determina. 
Precisamos ouvir o Senhor. Nós andamos no Espírito e não se mover até que sabemos que é a vontade do Senhor para 
fazê-lo. 
 
Princípios de dar 

 
O amor do dinheiro é a raiz de todo o mal. Quem quer ser rico deve parar, pois não está necessariamente de acordo 
com o que o Senhor quer para eles. Somos mordomos do dinheiro de acordo com a vontade de Deus. O que é o melhor 
uso do dinheiro de Deus? A atitude correta é a chave. Muitas vezes os crentes, perguntar o que devo dar, considerando 
que a pergunta real de servos do Senhor, o que devo manter?  
 
A graça é o princípio espiritual para ser usado em dar. Deus nunca vai exigir um décimo. O dízimo em Israel era o 
imposto de renda. Não devemos tomar o dízimo na igreja. Deus exige 100% de seu dinheiro. A verdadeira questão é o 
que Deus quer que você faça com ele. Você é o sacerdote da família. É o que você está fazendo com o seu dinheiro 
que é importante. O sacerdote é dono de nada, nosso foco está no céu, e o que podemos fazer agora.  
 
Você é individualmente responsável perante o Senhor, e o Senhor irá guiá-lo individualmente. Se você trazer o dízimo 
em você ter trazido o legalismo e roubado a igreja da graça. O óbolo da viúva era tudo que ela tinha, devemos ser como 
a viúva, olhando para tudo o que temos como a vontade de Deus para ser usado para a sua glória. Tenha cuidado aqui, 
no entanto, a viúva tinha alimentado-se primeiro, ela estava apto e capaz de chegar ao templo para dar, assim não ser 
tolo aqui, ser guiado pelo Senhor. 
 
Seu relacionamento com e alocação de seu tempo, talentos e bens para Deus irá determinar a qualidade de sua vida 
cristã. A aceitação da graça de Deus como a base de doação deve tornar-se a base de generosa doação. (2 Coríntios 
9:6) 
 
Hebreus 10 nos diz que a lei era uma sombra das boas coisas que virão. A partir de uma sombra na parede, você é 
capaz de ver um esboço. As ofertas em Levítico, por exemplo, nós temos uma sombra da Cruz. As tarefas físicas que 
os sacerdotes se comprometeu no Velho Testamento nos dá um indício a respeito de como devemos agir em um 
caminho espiritual em Cristo.  
 
Quão bem você está fazendo o seu trabalho e o quão bem o seu rebanho estão indo ser desafiados a fazer deles? 
 

Doutrinas 

 

Vida Cristã 
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1. Deus está satisfeito com os crentes 
A) por pedir as coisas certas. (1 Reis 3:9, 10) 
B) vivendo uma vida separada. (2 Timóteo 2:4) 
C) fazendo a sua vontade. (Hebreus 13:20, 21) 
D) andar em comunhão com ele. (Hebreus 11:5, Gênesis 5:24) 
E), louvando a Deus. (Salmo 69:30, 31) 
F) descansando na fé a provisão de Deus. (Hebreus 11:6) 
 
2. A vida cristã envolve a pé. 
A)  na verdade (2 João 4). 
B)  por meio da fé na sabedoria. (2 Coríntios 5:7, Colossenses 4:5) 
C)  no Espírito (Gálatas 5:16, 25) 
D)  no amor. (Efésios 5:2) 
E)  em novidade de vida. (Romanos 6:4) 
F)  digna da nossa vocação. (Efésios 4:1) 
G) de  maneira digna do Senhor. (Colossenses 1:10, 1 Tessalonicenses 2:12) 
H)  honestamente, como de dia. (Romanos 13:13) 
I)  em boas obras. (Efésios 2:10) 
J)  na luz. (Efésios 5:8, 1 João 1:7) 
K)  em Cristo Jesus. (Colossenses 2:6) 
L)  circumspectly. (Efésios 5:15,16) 
M)  como vos convém. (1 Tessalonicenses 4:1) 
 
3. A vida cristã exige conduta honrosa: 
A) Os crentes têm a liberdade em Cristo (Gálatas 5:1), mas a nossa conduta não deve 

I) prejudicar os mais fracos. (1 Coríntios 8:9); 
Ii) Ser hipócrita (1 Pedro 2:16); 
Iii) não edificar (1 Coríntios 10:23); 
Iv) Levar a hábitos que escravizar (1 Coríntios 6:12); 
V) levar à auto-indulgência (Gálatas 5:13); 
Vi) ofender a consciência pessoal (Romanos 14:5). 

B) a nossa conduta para com Deus. 
I) feito em seu nome. (1 Timóteo 6:1) 
Ii) como a ele. (Colossenses 3:23) 
Iii) para a sua glória. (1 Coríntios 10:31) 
Iv) para ser digno dele. (1 Tessalonicenses 2:12; 2 Tessalonicenses 1:5) 

C) a nossa conduta para com os outros. 
I) ser um bom exemplo. (Romanos 14:7; 1 Timóteo 4:12) 
Ii) digna da nossa vocação. (Efésios 4:1) 
Iii) Honesto. (2 Coríntios 8:21) 
Iv) Livre da aparência do mal. (1 Tessalonicenses 5:22) 
V) útil para um vizinho. (Romanos 12:18; 15:2) 
Vi) não é uma causa de tropeço. (Romanos 14:13) 
Vii) honrar os pais. (Colossenses 3:20) 
Viii) honrando ao governo. (Tito 3:1) 
Ix) não devem implicar yoking desiguais. (2 Coríntios 6:14) 
X) para não julgar os outros (Romanos 14:10-13) 
Xi) Não provocar os outros a tropeçar por nossas ações (Romanos 14:15,21-23) 

D) a nossa conduta em relação a si mesmas. 
I) pura e não lascivo. (1 Timóteo 5:22; 1 Pedro 2:11) 
Ii) não deve contaminar. (1 Coríntios 3:17; Tito 1:15) 
Iii) não deve condenar. (Romanos 14:22) 
Iv) deve fazer boas obras. (Tito 3:8) 

E) Esta conduta só é obtida sob o enchimento do Espírito Santo. (Efésios 5:18; 1 João 1:9). 
 
4. A vida cristã exige diligência: 
A) amor para com os outros. (Gálatas 2:10, 2 Coríntios 8:8). Devemos ser ansiosos para ajudar aqueles que são menos 
afortunados do que nós em especial, dando-lhes o evangelho. 
B) Devemos estar dispostos a cuidar dos santos (outros crentes) (Hebreus 6:11, 2 Coríntios 7:12, 2 Coríntios 8:16,17, 2 
Timóteo 1:17) 
C) Devemos ser ansiosos para descansar nas promessas e princípios de Deus. A felicidade vem de presente. Um 
exemplo de não se descansar nas promessas é o êxodo geração.(Hebreus 4:11) 
D) Confirmação da nossa vocação (2 Pedro 1:5, 2 Pedro 1:10) Devemos testemunhar de Cristo com entusiasmo, com 
fervor. 
E) Unidade do corpo. (Efésios 4:3) Devemos ser zelosos em manter a unidade do corpo. 
F) para o louvor de Deus. (2 Timóteo 2:15). Estar ansioso para mostrar-se aprovado por Deus. 
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G) a ter uma vida sem mancha ou defeito. (2 Pedro 3:14) Devemos caminhar perto do Senhor e não expor-nos a áreas 
desnecessárias de tentação. 
 
5. Prioridades da vida cristã: 
A) a primeira pessoa - Jesus Cristo tem prioridade (Colossenses 1:16-18) 
B) a primeira posses - o reino de Deus, o maior dom (Mateus 6:33) 
C) a primeira oferta - a doação de si mesmo (2 Coríntios 8:5) 
D) a primeira negação - a negação de si mesmo (Mateus 7:5) 
E) a primeira disciplina - a disciplina da oração (1Timóteo 2:1-4) 
F) o Primeiro Mandamento - amar a Deus supremamente (Mateus 22:37-38). 
G) a primeira desculpa - demasiado ocupado para ter tempo para Deus (Mateus 8:21-22) 
 
6. A vida cristã tem uma série de depósitos: 
A) Primeiro Depósito - a salvação o crente confia a sua vida com o Senhor (2 Timóteo 1:12). 
B) segundo depósito - o Senhor deposita a Palavra de Deus com o crente - ensino e estudo (2 Timóteo 1:14). 
C) Terceiro depósito - o crente deposita seus medos, problemas, pressões (1 Pedro 4:19, 5:7, Salmo 55:22). 
D) Quarto Depósitos - Depósitos o crente com o incrédulo o evangelho (Romanos 1:14). 
 

Amor 

 

1. O amor de Deus é total apreço por tudo o que ele é e tem feito. 
 
2. Palavras de amor em Grego Idioma: 
A) Eros (amor sexual) não é usado no Novo Testamento 
B) storge (companheirismo) não é usado no Novo Testamento 
C) Ágape (em causa o amor ao próximo, a grande estima para o amado, reverência, amor que brota de adoração e 
veneração, e é um amor da vontade que escolhe o amado e dedica a auto-lhes a exclusão de objetos menores. Isso 
pode significar uma auto-negação e compassivo devoção ao amado) 
D) phile (um amor que abraça e beija. Este amor é a de os afetos e fala de amizade e de todos um vai fazer para um 
amigo). 
 
3. Nosso Senhor deixa claro a Pedro, em João 21: 15-19 que ele quer que Pedro a amá-lo com amor ágape que flui a 
partir de uma ocupação profunda com o Senhor. Ágape, como um amor da vontade, deve trabalhar no serviço do 
Senhor, e isto irá expressar os crentes o amor (ágape) para outros crentes também.  
 
4. Não amam as coisas que o mundo tem a oferecer (1 João 2:15-17). 
 
5. O verdadeiro amor de Deus sempre irá levar ao amor dos irmãos (1 João 2:3- 11; 1 João 3:1-3, 10, 4:7 -12, 19).   
 
6. O amor é expresso em adoração e em serviço (1 João 5:1-5). 
 
7. O amor de Deus irá fluir e crescer a partir do conhecimento de sua palavra (1 Coríntios 2:9). 
 
8. Este profundo amor será expressa em testemunho para o Senhor a outras pessoas (2 Coríntios 5:14). 
 
9. Deus ama cada crente com perfeita e imutável amor porque estamos unidos com Seu Filho Amado. 
 
 
 
 
 

Lição 56 - Serviço e mordomia 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

56 Serviço e mordomia 
 

1 Pedro 2:1-10 
Apocalipse 1:4-6 
Romanos 12:1,2 
Hebreus 10:19-22 
2 Coríntios 8:1-9, 
2 Coríntios 8:15 
 

Mordomia 
Serviço 
Dando 

 

Introdução 
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A adoração é um dos serviços do sacerdócio. No Tabernáculo e o templo, o sacerdote era líder em adoração. Nós, 
como crentes sacerdotes são líderes em adoração. Temos de esclarecer o que é um culto de adoração é se existe uma 
coisa dessas. Sua atitude quanto ao que é, vai adorar a cor o que você está indo fazer em seu culto no ministério. 
 
A mulher no poço 

 
Em João 4, vemos a mulher Samaritana, uma mulher religiosa não salvas que definiu as idéias de que a adoração é e 
onde ele precisa ser realizada. O Senhor diz a ela que Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em 
espírito e em verdade. Itens Externos na adoração são de nenhuma conseqüência aos olhos de Deus. Não importa 
onde você está adorando aos olhos de Deus. Não é o método, é o coração do adorador que Deus está interessado em. 
Não é sua tradição, mas o seu status espiritual e atitude que importa. 
 
Jesus corta a tradição e diz que você deve adorar em espírito e em verdade. Ele tem de ser culto em conformidade com 
a Palavra de Deus e não a tradição do homem e deve ser Espírito Santo habilitadas a adoração. Qual é a sua atitude 
mental, o que você está pensando? Deus está olhando para a sua alma e pedir, você me ama? 
 
É apropriado para falar de um culto, ou são todos os serviços serviços de adoração? Há uma diferença entre um culto, 
um serviço ao Evangelho e de outros serviços, como um serviço de ensino? A verdadeira adoração é a atitude da alma 
da pessoa, crente cheio do espírito, expressando o seu amor pelo Senhor, a fim de adorar a qualquer momento parece 
ser um crente exprime ativamente o seu amor pelo Senhor. Serviços de Adoração envolvem apenas pessoas cheias do 
Espírito, expressando amor a seu senhor. 
 
A adoração não se limita aos serviços sagrados em grandes catedrais, mas é a adoração do coração de um cristão 
como eles expressam seu louvor e intercessão ao Pai Celestial em nome de Cristo. A oração, a pregação e o louvor são 
os principais elementos do culto e são atos de comunhão dos homens com Deus. Adoração envolve pessoas cheias do 
Espírito em comunhão com o Deus que eles amam. 
 
O serviço da adoração não precisa necessariamente ser em uma igreja ou com um grande número de crentes. Ele pode 
ser um indivíduo adorando em casa. Cada vez que você ouvir a Palavra de Deus sob o controle do Espírito Santo é um 
culto de adoração. A adoração é algo na família, na igreja, nas ruas. É em sua alma, como você está bem com Deus e 
louvá-Lo, orar a Ele e integração com ele em torno de Sua Palavra. A adoração é a comunhão do crente com o Senhor 
Jesus Cristo; é a celebração do vínculo de amor entre eles. 
 
Palavras De Adoração 
 

"Proskuneo" no grego significa "beijar a terra". Essa foi a postura corporal quando os adoradores caiu de joelhos e tocou 
a terra com os seus rostos, os muçulmanos não ao contrário de hoje em dia.  
 
"Latreuo" representa a função sacerdotal que indica o compromisso de toda a pessoa ao Senhor.  
 
A postura do corpo indica que a pessoa está completamente à mercê do Senhor. No mundo antigo a pessoa que fez 
isso iria mostrar que eles eram totalmente impotente e foram jogar à mercê das pessoas. A pessoa estava dizendo: 
"Você vai fazer o que sempre comigo". Você não diga ao senhor o que fazer de tal postura, você está jogando sozinho 
em seu prazer com você. Você está sob as suas ordens. Você não dizer, Deus dê-me isto ou aquilo, mas aqui estou eu, 
me use como quiser. Estamos em posição de exigir nada de Deus.  
 
Atitude 

 
Devemos ter a mesma atitude como Jó que disse: "Ainda que ele  me mate ainda o louvarei".  
 
No âmbito da saúde, da riqueza e da prosperidade evangelho muitos pentecostais e carismáticos de nossos irmãos e 
irmãs que estão adorando, pulando, gritando e gritando e dizendo a Deus o que ele deve fazer. Eles estão a perder a 
profundidade de sua relação com seu pai. Devemos ser fiéis em apontar a verdade no amor a eles. 
 
Devemos curvar diante dele, impotente, desesperada e contaminou as pessoas, mas ainda assim o seu filho ou filha. 
Há muitas pessoas levantando-se hoje e chamando-o de adoração. Estamos a tomar a nossa cruz e segui-Lo, e 
adoração envolve comunhão de coração, assim que podem envolver o louvor, mas também momentos de tristeza pelo 
pecado, humilde e sérias pesquisas para orientação. Adoração envolve tanto a alegria e a tristeza; louvor e oração. 
 
Parte da razão pela qual este curso é dura é de modo que você pode aprender a usar cada momento para a sua glória. 
Temos de perceber que a cada momento estamos trabalhando para ele. Como um sacerdote, você tem um 
compromisso total com o Senhor em primeiro lugar. É duro mas que traz a sua recompensa pelo que persistem. É a 
atitude de serviço que está no coração da adoração, e que fala da humildade. 
 
A adoração é a alma se curvando diante de Deus. Se você passar um tempo em oração dizendo ao Senhor todos os 
seus problemas não é culto, é uma boa sessão de oração. Ele se torna adoração quando você se concentrar sobre ele, 
não suas solicitações dele! A adoração é concentrar-se em Seu caráter, sua obra e Sua palavra. A vida de oração de 
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uma pessoa pode ser amarrado com auto, em vez de Deus. O tema da adoração é o desafio de equilibrar a nossa vida 
espiritual e ser ocupado com Deus. 
 
Facetas de adoração 

 
Meditando a palavra pode ser culto. Devemos começar com John 4. Aqueles que adoram o Senhor devem adorá-Lo em 
espírito e em verdade. Se o homem que está ensinando é espírito cheio e você está ouvindo são espírito cheio e você a 
meditar sobre a Palavra de Deus e o que é adoração. Ouvir um sermão pode ser culto, como você louvar a Deus por 
quem ele é e o que ele tem dito e feito. Se isso faz de você um melhor filho ou filha de Deus e chama-vos a contemplar 
o seu caráter maravilhoso e desejo de servi-lo, mais se torna adoração. 
 
Cantar pode ser culto, mas pode também ser apenas um ruído alto fez ao Senhor. Quando está cantando adoração? 
Quando está cheio do espírito, quando você está cantando louvores a Deus, quando você está refletindo a Sua Palavra 
e cantando no amor dele. Se você estiver dando louvor ao Senhor que você precisa para cantar bem e claramente. 
Você também deve estar certo em sua vida e a letra deve estar em conformidade com a Sua Palavra. O canto se torna 
culto quando o  foco é a glória de Deus e a ocupação da alma com ele. 
 
Você tem que ter muito cuidado na escolha dos seus hinos. Você precisa obter um bom hino livro. Você deve estar 
gastando tanto tempo escolhendo seu hinos como você escolher sua Bíblia leituras. Os hinos podem fazer ou matar um 
serviço.  
 
Assim, a adoração bíblica é definitivamente um acto de uma pessoa se curvando diante de Deus e mostrando a sua 
adoração. É uma atitude de alma e espírito. Você deve ter um pouco de adoração em sua casa todos os dias, no 
trabalho. Ele não precisa ser um longo período. Pode ser um minuto, ele pode ser de cinco minutos. A adoração é a 
comunhão da alma com o Senhor como se prostrarão perante ele e comprometa-se com ele para o que Ele quer que 
você faça. 
 
De que forma a adoração? 

 
A adoração é o mesmo que elogiar? Louvor é parte da adoração? O ministro tem que fazer a pergunta se ele está 
permitindo que seu povo para adorar em uma variedade de maneiras. Como você está indo para expressar a adoração? 
Você está indo fazê-lo tanto de forma passiva e ativamente? Você vai deitar no chão com o rosto no chão? A primeira 
coisa a fazer é o que exprime o amor para o Senhor, teu caminho, para evitar o que é jogar a actuar e gerando uma 
grande dose de hipocrisia. Cada cultura tem uma forma ligeiramente diferente de adorar o Senhor. 
 
A posição de adoração com o rosto em terra, em contraste com aqueles que, em suas costas, no Velho Testamento. 
Quem cair sobre suas costas estavam cobertas ou executar com uma espada. Foi uma vergonha para Deus a cair para 
trás, como foi associada com as práticas sexuais das religiões pagãs e o povo de Deus não deve agir como pagãos. 
Existem alguns que praticam esta caindo para trás e, muitas vezes, chama-se "slain no espírito". Esta é a partir de uma 
perspectiva bíblica estritamente um grande mal, e é praticado em muitas religiões pagãs, e está associada com o 
ecstasy, que é emocional ou demoníaca, não é de Deus. Quando o Senhor move-se sobre as pessoas que caem em 
seu rosto antes que ele o inimigo cair para trás. Temos de ter cuidado com emocionalismo como critério de nada. Rock 
ou concertos de música clássica podem dar às pessoas experiências de êxtase que não têm nenhum valor espiritual. 
Eles são osso fide prazer emocional, apenas não "culto". Alguns dos que se passa nas igrejas não é o mal, é 
simplesmente emocionalismo; as pessoas estão tendo um bom tempo, mas não há nenhum valor espiritual. Vamos ficar 
com o padrão apostólico! 
 
Em sua alma você deve estar de joelhos, ou com a sua cara. Como você pode fornecer tal situação para as pessoas? 
Pense sobre como você planeja seu culto, eu sugiro que você pode começar e terminar tranquilamente em voz alta. É 
um serviço de música a maneira de começar ou você tem um momento de sossego? Eu prefiro começar com música 
calma para que em suas almas os povos começ em seus joelhos e curvar diante do Senhor em suas almas e, em 
seguida, mover para louvor e música depois chamaram perto do Senhor e ouviu a sua palavra e ter algo para nos 
alegrar sobre claramente em suas mentes, mas é-me! Cada um de nós terá uma maneira diferente de expressar-nos 
diante do Senhor, e cada um é bom se o espírito é encher-nos e a atitude certa. 
 
Procuramos activamente adorar ao Senhor pela oração, pela música, pela leitura da Palavra de Deus, mediante a 
escuta da Palavra de Deus, pela alegria na revelação de Deus. Você tem que estar escutando ativamente e concentrar-
se no que está sendo dito. Você deve abrir sua alma para ele. Desenho Você deve estar perto do Senhor e louvá-Lo por 
aquilo que Ele fez por você. Na canção você deve estar expressando sua alegria para o que ele está fazendo e o que 
ele fez. 
 
Conte suas bênçãos, nome-los um por um, seria a adoração. Adoração e Louvor pode ser a mesma coisa. Precisamos 
de estar perto de desenho até a cruz, a ressurreição e a segunda vinda de Cristo, em vez de pensar sobre a pessoa ao 
lado de você ou outras coisas fora. Qualquer coisa que impede uma atitude de adoração ou espírito, remova-o do 
serviço. 
 
Só podemos adorar a Deus através do sangue derramado de Cristo. Apenas os crentes cheios do Espírito podem 
adorar. No Salmo 66:18 diz, "se eu no coração contemplara a vaidade, o senhor não me teria ouvido". Você precisa ter 
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tempo para as pessoas a confessar os seus pecados. Quando os incrédulos estão orando é hipocrisia. Eles são como 
os escribas, fariseus e hipócritas como o Senhor diz em Mateus 23. Você não pode adorar a alguém que não conhece 
ou com quem você não estão em comunhão.  
 
A sua adoração pode ter muitas formas. Oração, alegre ou graves, contemplativo ou silenciosa será uma parte da 
mistura. Se você realmente achegar ao Senhor você não vai estar cantando refrões repetitivos, você será significativa 
cantando canções e hinos. Devemos ter a atitude de que cada serviço é um culto de adoração. A base da adoração é a 
espiritualidade. Verdadeira Adoração deve começar na oração, auto-exame e confissão. A verdadeira adoração deve 
começar passivamente e, em seguida, mover para a atividade ou tudo que você tem é um monte de pessoas carnais 
cantar. Você precisa dar tempo para as pessoas a lidar com Deus, de modo que eles podem se aproximar dele com 
mãos limpas levantado em louvor. 
 
Ser crítico, de forma construtiva, de sua adoração. Análise do que você faz no domingo de manhã; ele provavelmente 
irá revelar que o que você faz no todo não é tão bom um nível de adoração que poderia ser. 
 
Adoração 

 
João 4:24 torna claro que, sem culto no espírito não há culto na igreja como um grupo ou individualmente. Se você não 
estiver em comunhão com o Senhor e espiritual não é adoração. 
 
O primeiro aspecto da adoração bíblica é a própria Bíblia. A Palavra de Deus deve ser erguidas em adoração, nós 
sabemos que a Palavra viva através da Palavra Escrita. O ensino da Palavra de Deus é uma parte vital do culto. Bíblia 
doutrina deve ser central no culto. 
 
O segundo aspecto de adoração é a oração. Se você tiver um crente que está envergonhado com sua oração você tem 
um crente carnal em suas mãos. Haverá pecado em sua vida. Quando ouvimos a Sua Palavra que vai fazer você querer 
orar e mastigue a palavra com ele em oração. 
 
O terceiro aspecto é cantar os louvores de Deus e expressar que em palavras. É fundamental que você escolha os 
hinos com cuidado de modo que as letras com a mensagem. É um ato de adoração, quando você a fazer algo para o 
Senhor, tempo para louvá-Lo e honrá-Lo. 
 
Um quarto aspecto é a comunhão. Comunhão não é apenas o chá e biscoitos depois. A comunhão deve ser antes da 
prestação do serviço, no serviço e após o serviço.  
 
A MESA DE COMUNHÃO 

 
A maior forma de comunhão é à volta da mesa de comunhão. No mundo antigo havia uma refeição de ágape, que era 
um "trazer e compartilhar" (pot-sorte ceia refeição") seguido por uma refeição de comunhão, lembrando a morte e a 
ressurreição de Cristo no dia da ressurreição. Na antiga Igreja que celebra a comunhão semanalmente. Após o serviço 
de comunhão o professor iria ensinar. 
 
Quando eles se conheceram? 

 
Eles se conheceram em um domingo. Muitas vezes eles foram à sinagoga no sábado para a razão com os judeus, em 
vez de adoração. Eles adoraram no dia da ressurreição. É de interesse que seis aparições pós-ressurreição ocorreu no 
domingo. O dia de Pentecostes foi em um domingo. 
 
Atividades em um domingo  

 
Precisamos de reunir-se para adoração, para dar e observar a Ceia do Senhor. Nos últimos anos temos cada vez mais 
a secularização de domingo, ao invés de fazer um dia de descanso. Os cristãos são apenas cerca de 10% da 
população se que, no mundo ocidental, por isso estamos voltando ao que dizia respeito na pré Constantino era onde o 
domingo era apenas mais um dia de trabalho.  
 
Temos de reunir no domingo para anunciar que o domingo não é apenas mais um dia, mesmo se torna-se apenas mais 
um dia de trabalho no nosso mundo "pós-cristã". Ele sempre será o Dia do Senhor, porque é o dia em que o Senhor 
ressuscitou dos mortos, o dia em que celebramos a vitória da cruz e a vinda do Espírito Santo. A ressurreição é a prova 
de que Cristo foi vitorioso na Cruz. Para ignorar o Domingo é para ele e leve para ignorar sua vitória. Temos, portanto, 
de ampliar o Domingo. Estamos comemorando alguma coisa, enquanto não mais novo, é especial. O cristão, portanto, é 
padrão em algum momento no dia uma refeição, a Ceia do Senhor, oração, louvor, Música, ensino e em espírito de 
adoração. 
 
 
A oração no culto de adoração  
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É importante olhar para todos os ensinamentos sobre a oração. Não baseie sua vida de oração sobre um item. Desde o 
Cenáculo, o senhor está falando sobre oração. É aqui em João 17 que temos a verdadeira oração do Senhor. Há muito 
sobre a oração na última noite da vida do Senhor.  
 
Em o que nós conhecemos como a Oração do Senhor temos o básico da "oração do crente". Se você perdoar os seus 
pecados, Deus vai perdoar o seu, se não, ele não vai. Você não pode orar com um espírito impiedoso ou você tem 
pecado em sua vida. Se você tem pecado em sua vida você pode soar tão santo quanto você gostaria, mas suas 
orações não vai longe. É fundamental estar em comunhão; ser espiritual e não carnal. 
 
A chamada "Oração do Senhor" ou, de facto, a oração do discípulo, aguarda o reinado do Senhor sobre a terra. Quando 
os crentes rezam esta oração, eles dizem que eles querem que o Senhor Jesus Cristo para reinar sobre a terra. No 
entanto, a questão crucial é saber se ele governa em sua vida. Você está confiando nele para o seu futuro eterno? Você 
depende dele? Você quer ser liberto de tentação ou fazer você gostar dela? A oração do discípulo é de valor, 
desafiando-nos em todas as áreas importantes da espiritualidade, da doutrina e do culto. 
 
João 14:1214 mostra que a oração é a ser oferecido em nome do Senhor Jesus Cristo, a fim de que você precisa estar 
em comunhão, quando você tem a oferecer. Tem de haver relação com o Senhor Jesus Cristo. Se você estiver pedindo 
algo em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque você tem um relacionamento com Ele não porque é uma frase mágica. 
Você vai pedir de acordo com a sua vontade.- 
 
João 15:7 mostra que ela deve estar em conformidade com a sua palavra, enquanto João 16:2324 dá um terceiro 
aspecto. Se todos os três são ligados você começa todo o aspecto da oração "em espírito".- 
 
Quatro facetas DE ORAÇÃO 

 
Há, em seguida, quatro facetas de oração, - confissão, ação de graças, orando para os outros e orando por si 
mesmo. Na última categoria você dizer ao Senhor, "estes são os problemas que eu tenho Senhor e eu levá-los a você 
para a solução". Uma das melhores coisas que o homem jamais foi conhecida a dizer é, Pai, em nome de meu Senhor e 
Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Podemos entrar ousadamente diante do trono da graça. Os santos do Velho 
Testamento com tremor ficou fora do Santo dos Santos, mas somos capazes de entrar lá. Nós podemos chamar Deus 
de "Pai Nosso" com base na obra do Senhor Jesus Cristo. 
 
George Mueller, o grande missionário da fé aos órfãos funcionado em oração. Ele não dizer às pessoas sobre o que ele 
exigia que ele só falou isso para o Senhor. Ele sobreviveu em oração. Hudson Taylor sobreviveu na oração. Judson 
também dependia de oração. É inspirador para ler sobre suas vidas. Nós, como eles, estão a aprender a confiar em 
Deus e expressam a fé em nossa vida de oração. 
 
Em 1 Tessalonicenses 5 Dizem-nos que a oração deve ser sem cessar para dar graças ao Senhor. 
 
Devemos orar para uma grande variedade de coisas. Estes devem incluir os doentes, o pastor, que devem ser 
convertidos, nós, os santos, um para o outro.  
 
Quando devemos orar? Dos exemplos bíblicos dos santos a resposta é variado; dia e noite, em cada refeição, quando 
em apuros, de manhã cedo, tarde da noite, o dia da batalha, na extremidade, quando a ajuda humana falha. Devemos 
chamar ao Senhor enquanto Ele está perto, e ele está sempre perto de nós. Devemos orar todo o tempo.   
 
Onde você deve orar, as escrituras dizem que devemos orar em todo o lado. Deus está em toda parte, de modo que 
somos capazes de rezar onde quer que estejamos. Como devemos orar? Oramos fervorosamente, sem vã repetição, 
com jejum, com ação de graças. Nós oramos com os outros crentes, oramos, oramos no espírito. 
 
Obstáculos à oração  

 
Seis razões para a Oração não respondida:- o egoísmo, Isaías 59:1,2, o pecado que nos separa de Deus Ezequiel 14:3, 
quando você toma os ídolos em seu coração, Marcos 11:25-26, falta de perdão, Tiago 1:5-7, por causa da 
incredulidade, 1Pedro 3:6,7, e devido à má relação entre marido e mulher. 
 
A fim de incentivar todo o povo do Senhor para orar, dividir a igreja regular encontro de oração em pequenos grupos e 
dar às pessoas coisas específicas para orar. Falar sobre eles, como o que eles estão indo para orar e porquê. A oração 
é a partilha com Deus as suas preocupações, bem como a sua gratidão e adoração. 
 
Você não pode dizer "Amém" para uma oração em línguas, a menos que haja um osso fide interpretação das línguas, 
para que você pode dizer "amém" a algo errado. Você tem que promover as línguas alto-falante para rezar com sua 
mente ativa. Muitas vezes é uma resposta automática para eles. Diga-lhes que eles, e você está perdendo, porque você 
não pode juntar-se a eles em oração, se você não sabe o que estão dizendo. Achegar-se ao Senhor. Peça-lhes para 
rezar como Paulo sugeriu e orar em voz alta na sua própria língua. Citando as escrituras na oração é frequentemente 
muito útil. Deixe cada palavra em sua própria maneira com nenhum "estilo" de oração, sendo estabelecido como o 
"direito" de caminho para o senhor aceita-nos todos e todas as orações no Espírito são aceitáveis para ele. 
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Doutrinas 
 

Mordomia 

 

1. Há uma série de promessas relacionadas com a boa administração. (Lucas 6:38, Atos 20:35, 2 Coríntios 9:6, Hebreus 
6:10, 13:16) 
 
2. Estamos a distribuir aos santos: (Romanos 12:13) 
A) 4 (2 Coríntios 9:7) 
B) simplesmente (Romanos 12:8) 
C) para a glória de Deus (1 Coríntios 10:31) 
D) de forma fiel (1 Coríntios 4:2, Lucas 21:1-4). 
 
3. Mordomia no Antigo Testamento (Deuteronômio 15:7-11; Salmo 112:9; Provérbios 11:24,25; Eclesiastes 11:1; 
Malaquias 3:10). 
 
4. Mordomia para os ricos é dada em (1 Timóteo 6:17-19). 
 

Serviço 

 

1. Nosso dever é a entregar toda a nossa vida a Deus (Romanos 12:1). 
 
2. Vontade é essencial (Juízes 5:2, 8:25, Isaías 1:19, 2 Coríntios 8:3). 
 
3. Serviço em coisas grandes, requer pela fidelidade nas pequenas coisas. 
 
4. A monotonia e dificuldades são transformados em oportunidades com a atitude correta (Mateus 6:33). 
 
5. Tudo o que fazemos deve ser "como ao Senhor" (Colossenses 3:17). 
 
6. Serviço a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens (Romanos 14:18). 
 
7. O nosso trabalho deve ser concluído (João 4:34, 17:4, Atos 20:24, 2 Timóteo 4:7). 
 
8. O exemplo de Cristo (Mateus 20:28, Lucas 22:27, Filipenses 2:7). 
 
9. Qualidades de nosso Serviço:- 
A) é exigida (Hebreus 12:28) 
B) deve ser imediata (Mateus 21:28) 
C) é abundante (1 Coríntios 15:58) 
D) é de acordo com a capacidade (Mateus 25:22, Lucas 12:48) 
E) é em cooperação com Deus (2 Coríntios 6:1) 
F) devem ser exclusivos (Lucas 16:13) 
G) no poder do Espírito (Romanos 1:9) 
H) realizada em temor (Hebreus 12:28) 
I), motivados pelo amor (Gálatas 5:13) 
 
10. É:- 
A) seguir a Cristo (João 12:26) 
B) para que todos os cristãos servem (Colossenses 3;24). 
C) serviço a Deus (Atos 27:23). 
 
11. Ele exige:- 
A) girando a partir de ídolos (1 Tessalonicenses 1:9) 
B) jejum e oração (Lucas 2:37) 
C) ministério da Palavra (Atos 6:1-4). 
 
12. Benefícios do Serviço:- 
A) Ele glorifica a Deus (Mateus 5:16, João 15:8) 
B) ela enriquece a vida (1 Timóteo 6:18-19) 
C) dá um padrão de imitação (Tito 2:7) 
D) incentiva os outros em suas tarefas (Hebreus 10:24) 
E) Ele mostra vizinhança (Lucas 10:36-37) 
F) que ilumina a vida dos outros (Gálatas 6:2,16) 
G) ele demonstra amor (João 21:15-17) 
H) demonstra fé (Tiago 2:17-18, 1 Pedro 2:12) 
I) é semelhante a Cristo (João 13:12-15). 
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13. O modelo de servo (Gênesis 24). 
A) não prejudica o seu mestre (v2-9). Devemos esperar no Senhor e não correr antes do tempo. 
B) vai para onde ele é enviado (v4,10). Devemos ser geográfica na vontade de Deus. 
C) Não faça mais nada. Deus tem tarefas específicas para cada crente para executar. Devemos concentrar-nos no 
nosso próprio espaço e não distrair-se. 
D) é sincero e agradecido. Sempre devemos perceber onde o nosso poder vem de e não ficar orgulhoso quando temos 
bênçãos espirituais e de prosperidade. 
E) está empenhada em conseguir (v 17-18, 21). Devemos estar dispostos a evangelizar (Romanos 1:14-16). 
F) não fala de si próprio, mas de seu mestre. Quem e o que somos não é importante; quem e o que Cristo é da maior 
importância (v 22, 34-36). 
G) Apresenta a verdadeira questão e exige uma decisão clara (V49). Devemos apresentar o evangelho e outra doutrina 
clara e esperar resultados. 
 

Dando 

 
1. Dar é uma parte importante da vida espiritual. Ele inclui a sua atitude, a doação de si mesmo, sua capacidade e suas 
posses. Dar é uma parte da adoração, orando, cantando, ouvindo ao ensino, observando a mesa do Senhor, leitura da 
Palavra. 
 
2. Princípios básicos de dar 
A) Velho Testamento Dando - esta dando era uma oferta voluntária. (Provérbios 11:24,25) 
B) Novo Testamento Dando - também uma oferta voluntária. (2 Coríntios 9:7) 
C) o dízimo (que significa "dez por cento") - foi uma forma de imposto de renda para todos os judeus. 
D) o tempo para dar - o primeiro dia da semana, o Domingo. (1 Coríntios 16:2) 
E) quanto - como Deus tem prosperado (1 Coríntios 16:2) 
 
3. Sobre a concessão de escritura Geral. (2 Coríntios capítulos 8 & 9) 
A) 2 Coríntios 8:1-8. Contrasta o Macedónio doadores para doadores de Corinto, o antigo tendo sido feito pobre por 
opressão romana deu liberalmente. Os coríntios, a mais rica igreja na Grécia, deu com moderação. 
B) Dar é uma atitude de graça e felicidade interior, em vez de o montante doado (2 Coríntios 8:2) 
C) antes que o dinheiro é dado você deve dar-se - uma vida rendida a Deus. (2 Coríntios 8:5) 
D) Dar é um ato tão importante como qualquer outro acto em comunhão. (2 Coríntios 8:7) 
E) dar é amor doação não dando direito (2 Coríntios 8:8) 
F) Dar é uma resposta a graça, o principal exemplo é o dom do Senhor Jesus Cristo. (2 Coríntios 8:9) 
G) dinheiro dado no serviço do Senhor, deve ser devidamente administrado. (2 Coríntios 8:19-21) 
H) se você dá de graça você colhe em abundância, se você dá com uma atitude errada você reap moderadamente (2 
Coríntios 9:6) 
I) Dar é um reflexo de seu caráter. (2 Coríntios 9:7) 
J) que Deus tem dado a nós seu dom indescritível. (2 Coríntios 9:15) 
 
4. Dando para a obra do Senhor 
A) Existem cinco razões para dar ao trabalho do Senhor. 
B) que a obra de Deus pode ser apoiado. (1 Timóteo 5:17-18) 
C) a fim de que Deus seja glorificado. (2 Coríntios 9:12) 
D) que os santos necessitados pode ser previsto. (Atos 2:44-45, 11:29) 
E) que os outros cristãos possa ser contestado. (2 Coríntios 9:2) 
F) que a vida do doador pode ser abençoados. (2 Coríntios 9:6) 
 
5. Dar esmolas aos pobres: 
A) na Bíblia, significa dar esmola para os pobres. 
B) Os fariseus distorceu o princípio de dar, fazendo uma exibição pública. O Senhor Jesus rejeitou este orgulho (Mateus 
6:1-4). 
C) quando damos objectivos temos de fazê-lo em segredo, para que possamos honrar a Deus e não a nós mesmos 
(Mateus 6:1-4). 
D) a doação de esmolas aos pobres é incentivada (Lucas 12:33; Atos 10:2,4,31), e será recompensado (Mateus 6:1-4). 
 
6. Dízimo: havia três dízimos em Israel: 
A) Dízimo 1 - anualmente para a manutenção dos Levitas (Números 18:21,24). Os Levitas foram equivalentes a 
"funcionários públicos" em uma nação teocrática. 
B) Dízimo 2 - anualmente para as festas e sacrifícios (Deuteronômio 14:22-26). 
C) 3 Dízimo - a cada terceiro ano, um terceiro dízimo era exigido para os pobres da terra (Deuteronômio 14:28-29) - 
equivalente a "segurança social". 
D) em Malaquias 3:8-10, que menciona o dízimo e as ofertas: o dízimo para ser trazido à casa do tesouro ou do tesouro; 
ofertas eram dádivas voluntárias além de dízimos. 
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Aulas 57 e 58 - ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E AÇÃO DE GRAÇAS  
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

57/58 Adoração, oração, Ação de 
Graças 
 

João 4:19-26 
João 14:12-17 
João 15:7 
João 16:23,24 

Adoração e Louvor 
Caim e Abel 
O MUNDANISMO 
Separação 
Oração 
Gratidão 

 
 
Disciplina na Igreja 

 
Se você é um pastor de igreja você ignorar isso por sua conta e risco. Estes princípios desde o início da sinagoga foram 
aplicados para a jovem igreja. Em Mateus 18:15-35, Nosso Senhor fala sobre lidar com a disciplina na igreja. Esta 
parábola nos fala da atitude mental que devemos ter.  
 
Sobre o perdão Pedro pensa que ele está fazendo uma grande coisa perdoar seu irmão sete vezes. Ele irá contar as 
sete vezes e, em seguida, acertar o irmão errante. Esta é uma atitude errada. Eles estão perdoando, mas com rancor 
em seu coração. Deus olha para o coração e não o que você diz. Uma das coisas mais destrutivas é a implacável 
espírito profundamente na alma.  
 
Se você quer vingança de um errado você sofreu você não tratou a questão de Deus. Temos de olhar para a Cruz e 
pensar como o Senhor nos perdoou e, em seguida, olhar para as ações da pessoa errante. A passagem deixa claro que 
se eles pedir perdão sinceramente, devemos dar-lhes.  
 
Note, eles devem pedir. Não há uma demanda para perdoar uma pessoa que nunca confessou seu mal, nem pediu para 
ele. Para tais pessoas, temos a demanda do Senhor para orar por eles, para que eles possam ser condenados e tratada 
por Deus, nós deixá-los para a obra do Espírito, João 16: 8 - 11. Tendo orado esta oração, você encontrará que seu 
desejo de vingança, ou mesmo para a justiça, cai fora do seu coração, e você não irá mais procurar a sua destruição, 
mas a sua transformação no poder do Espírito Santo. Este é o coração de Deus em relação a todos os perdidos, todo o 
mal as pessoas, e como nós aproximar-se do coração de Deus, teremos perdido a vontade de Deus, mesmo se eles 
têm traído ou nos ferir. 
 
É muito fácil perdoar um conhecido para o que eles têm feito, porque você não precisa vê-los novamente, ou por um 
longo tempo, mas é muito mais difícil de perdoar seu pai, mãe ou irmão para os anos de sua vida arruinada por causa 
do que eles podem ter feito a você. 
 
A mensagem do Senhor aqui é que se você precisar lidar com algo que você deve fazê-lo rapidamente. Não se pode 
disciplinar os outros a menos que você tenha enfrentado plenamente o impacto de seu pecado em você e outros, e se 
chegar a termos com as suas acções em Deus. Se você ama o Senhor, você será magoado pelo que um certo número 
de cristãos não para você ou para os outros, mas você deve levá-los para o Senhor em oração, pedindo a sua alma 
para ser ganho por Deus, não o seu corpo a queimar no inferno ou ser quebrado em tribunal. 
 
Problemas ENTRE OS MEMBROS DA IGREJA 

 
Em uma igreja, se uma pessoa tem um problema, eles devem discutir esse problema com a pessoa em causa. Eles 
devem ir para a pessoa que tem ofendido-los e não o ministro.  
 
Se alguém se queixa ao pastor sobre alguém na congregação que deve ser dito para ir a Mateus 18:15 e, em seguida, ir 
e ver a pessoa.  
 
Se isso não resolver o problema, eles devem seguir com Mateus 18:16, tendo uma testemunha com eles e ver a pessoa 
observando as coisas que foram ditas.  
 
Se você como um ministro deseja ter paz em seu tempo você ensinar o seu rebanho para aplicar a Palavra de Deus 
conforme Mateus 18. Se você ouvir pessoas que estão tendo problemas com outros membros da congregação você é 
tola e desobedientes ao Senhor Jesus Cristo. Há um grande perigo no ministério fazendo aconselhamento quando você 
não deve lidar com o problema, mas exortando a aplicação das escrituras. Há o tempo para o ministério de 
aconselhamento/incentivo, mas disputas entre pessoas não é um deles. 
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Note-se que, no primeiro caso, a pessoa é, "repreende-o entre ti e ele só", por isso é um a um; a privacidade é mantida. 
Não diga aos outros o que você está fazendo. Se for feito desta forma, a maioria dos problemas em sua igreja irá 
desaparecer. Você deve ir com um coração perdoador e veja se ele pode ser resolvido.  
 
Se você encomenda fora das instalações e, em seguida, aplica-se o versículo 16. Você começ duas ou três 
testemunhas e tente novamente. Você tem então o relatório independente testemunho de que tudo o que se diz por 
escrito ao pastor e igreja. 
 
Se isso não funcionar, em seguida, eles vão à igreja. A igreja então diz que esta pessoa tem sido injustiçado e diz o 
membro errante, "você deve colocá-lo direito".  
 
A mensagem do Senhor aqui é que se você precisar lidar com algo que você deve fazê-lo rapidamente e com 
responsabilidade pessoal aplicáveis a todas as pessoas no processo. Não se pode disciplinar os outros a menos que 
você tenha enfrentado plenamente o impacto de seu pecado em você e outros, e se chegar a termos com as suas 
acções em Deus. Se você ama o Senhor, você será magoado pelo que um certo número de cristãos não, mas, em 
seguida, lidar com que a maneira de Deus. 
 
Uma parte na constituição da igreja deve ser de cerca de disputas pessoais e procedimentos relativos a disciplina. 
Algumas igrejas obter esta errado e tornar-se campos de batalha, quando Mateus 18 não é aplicada. A maneira de lidar 
com isso é através de um bom ensino bíblico e boa comunicação, com a grama nunca permitiu a crescer sob os pés 
dos criando conflitos. Mesmo com isso, você irá obter os fabricantes de problemas dentro da igreja.  
 
Tiago 4:7-10 é a resposta para este problema. Tiago diz que você não tem nada para rir nesta igreja. Humilhar-se e lidar 
com seus pecados, individualmente e como um corpo. 
 
Objetivo da disciplina 

 
A finalidade da disciplina é quatro vezes:- 
 
[A] para remover a sujeira do pecado. Este é se é o pastor atuando diretamente, ou instruindo-os através de Mateus 18. 
Este objectivo é sempre o mesmo em disciplina; é para restaurar o espírito de Cristo na comunhão através de confrontar 
o pecado e restaurar a comunhão. Pessoas que não gostam de disciplina da igreja não têm uma alta vista do pecado, 
nem uma alta vista da família de Deus. 
 
[B] para proteger os outros do pecado e conduzi-los na piedade. Se o líder de jovens é a imoralidade em sua juventude, 
em breve. 
 
[C] para proporcionar solidez na sua fé. Eles precisam saber o que eles acreditam. 
 
[D] para recuperar e restaurar o irmão que, para ganhar a pessoa de volta por choque/verdade. 
 
Atitude em disciplinar 

 
O que deve ser sua atitude, ter um espírito dando suporte e mansidão conforme Gálatas 6:1. Você não deve ir em uma 
maneira arrogante para a pessoa que pecou. Você precisa ir, humildemente, mas manter uma postura intransigente 
contra o pecado. Isto é o que a Palavra de Deus diz sobre ele, dizendo sem rodeios no amor, "você precisa mudar, 
como podemos ajudá-lo a mudar?" não deve ser preocupação amorosa mas santidade com honestidade.  
 
Não conforto o pecador em seus pecados. Seu compromisso de dizer a verdade em amor é importante. O amor vai 
significar que você vai dizer a verdade, toda a verdade, mesmo que isso dói, porque você quer ver a pessoa chegar a 
uma solução. Deve haver honestidade em enfrentar a realidade. Deve haver um espírito perdoador. Você deve estar 
disposto a aceitar o seu arrependimento quando ocorre e não antes. Deve haver uma certa mudança de atitude da sua 
parte, e o seu exemplo auxilia esse processo.  
 
Não deve haver nenhuma parcialidade; não favorecer determinadas pessoas. Não deixe que o sol se ponha sobre os 
problemas. Você deve mover deliberadamente. Existem procedimentos estabelecidos na escritura. O dia em que 
qualquer crente ouve sobre um problema que a pessoa deve ver a outra pessoa envolvida. 
 
Quem deve ser disciplinado? 

 
[A] um arguido élder - 1 Timóteo 5:19-20. Toda a investigação de acusações baseadas em evidências de pecado contra 
uma pessoa precisa ser públicos, transparentes, e diante de todo o presbitério, com os princípios de equidade e de 
verdade, e não a aplicação do direito penal do Estado. Se o ancião é culpado de pecado, ele deve ser repreendido 
publicamente em frente a igreja de um pecado que o coloca fora dos critérios de liderança pelos anciãos. Ele deve ser 
removido do presbitério se o pecado é provado, ou publicamente confirmado no cargo se o "pecado" é provou ser um 
caso de falsa acusação. Ele pode permanecer na igreja se ele está arrependido, comprovada de qualquer pecado, mas 
não pode servir como um ancião novamente se o pecado é aquele que coloca-lo fora dos critérios bíblicos. 
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[B] O irmão pecar persistentemente, a casa de repreensão para mudança duradoura - Mateus 18. 
 
[C] O ultrapassado irmão - Gálatas 6:1 - este é alguém que é disparado o Melhor Pingar Que Secar em pecado, em vez 
de um pecador persistente. 
 
[D] O irmão desregrado - 2 Tessalonicenses 3:6 - estas são as pessoas que estão desempregados e não à procura de 
trabalho, mas causando problemas. Este é um caso extremo deve ser tratada pela igreja. Toda a congregação deve ser 
envolvido. Poderia ser o objecto de todo um serviço de domingo. A disciplina tem de acontecer, não nos podemos dar 
ao luxo de ser conhecido nesta comunidade de preguiça. Temos de nos distanciar do pecador. 
 
[E] o falso mestre precisa ser tratada imediatamente se é ignorância ou deliberada. Você pode ir até eles para ganhar 
um irmão, mas eles precisam ser tratados rapidamente. 
 
[F] os facciosos irmão que provoca divisões dentro da igreja. Você avisá-los duas vezes. Você vai ter pessoas que 
trazem os problemas em cada reunião e eles podem precisar de ser avisado se os seus "problemas" são o orgulho e 
jogam com base política. 
 
[G] o irmão imoral é coberto em 1 e 2 Coríntios. João Wesley, as pessoas eram conhecidos como "povo santo", mas 
que, muitas vezes, significava que causa a vida privada de cada um, sem qualquer razão para isso. No entanto, este é 
uma invasão de privacidade. Ele está sentado perto de dizer aos outros o que você tem feito nos últimos tempos e é 
uma técnica que tem sido utilizada pelos comunistas em " lavagem cerebral". Não é recomendada, pois ela não é 
bíblica. Este é um tipo de coisa cultic. 
 
Devemos estar preocupados com as pessoas que pecaram contra nós, mas devemos estar em oração para eles para 
ser mudado por Deus, não ser amarrado em actividades do tipo cultic para tentar controlá-los pelo esforço humano. A 
vida é demasiado curta para tais coisas. Cuidado com a "responsabilização" tipo de sistemas que colocar outras 
pessoas no lugar, que o Espírito Santo quer ser.   
 
Viúvas e VIÚVOS 

 
Em I Timóteo 5 vemos que as viúvas e viúvos são de grande valor para a igreja, porque eles vão ser as pessoas-chave 
na igreja como seus guerreiros de oração. As pessoas-chave na igreja são os mais de 60 anos, alguns dos quais serão 
guerreiros de oração. Aqueles que são piedosos e idade têm tempo para orar. Aqueles com uma família com crianças 
pequenas, com um trabalho a tempo completo não terá tempo suficiente para orar. 
 
No versículo 5 você tem pessoas orando dia e noite. Você começ os idosos além de uma manhã e pedir-lhes para 
considerar se tornar um guerreiro de oração. A igreja foi dito, "Não deixe que a viúva começar sobre a caridade se não 
viveu uma vida espiritual". No mundo antigo foram dadas a caridade como não houve reforma. As únicas pessoas que 
tinham fundos de pensão foram membros de clubes ou artesanais, como guildas de pedreiros ou pedreiros. Todos os 
outros tinham que continuar trabalhando até que morreu. Foi muito difícil para a viúva, a menos que ela tinha filhos para 
sustentá-la. A igreja apoiou a viúvas e idosos que compromete a oração diária para a igreja, e essa oração foi 
coordenada por um diácono, e ainda deve ser. 
 
Oração COORDENADOR CO 

 
A melhor maneira de começ sobre a solidão no idoso é inscrever-se no grupo de guerreiro de oração. Você precisa ter 
um guerreiro de oração diácono, diaconisa ou ancião que contatos cada uma delas a cada semana e dá-lhes coisas em 
que semanalmente, ou "mais frequentemente - necessária", base para orar.  
 
Eles são visitados a cada semana e são informados sobre as respostas à oração que será de grande incentivo para os 
guerreiros de oração e, em seguida, dado mais temas para oração. O coordenador deste grupo provavelmente deve ser 
um reformado. Este será seu trabalho inteiro.  
 
Todos os pedidos de oração ir através desta oração diácono. Fazendo isto você trouxe os idosos no coração da Igreja. 
Os pedidos de oração devem ser entregues pessoalmente a eles em sua própria casa. Se houver qualquer tipo de ajuda 
necessária, que pode ser determinado e organizado naquele tempo. Você pode depender de um grupo de pessoas 
dedicadas como esta para orar por você. Muitas pessoas idosas se sentem deixados de fora da igreja. Por isso, você 
pode usá-los mais nesta situação do que antes. 
 
A igreja não é uma área para bludgers. Você vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento onde as pessoas tem 
dinheiro para nada. Os idosos trabalham em oração, os jovens trabalham na comunidade. 
 
Não é caridade para com aqueles que não estão envolvidos na vida espiritual da igreja. É o dinheiro do Senhor e a ele 
para lhe dizer onde você é capaz de gastar. Você vai ter criticado para lidar com as pessoas de uma maneira bíblica. Se 
qualquer pessoa não será aconselhado biblicamente pelo pastor tomar isso como uma advertência de que 
provavelmente são pessoas mentirosas, que tentará obter fundos de uma igreja. A igreja primitiva manual, a Didaké, 
enunciados que qualquer pessoa pedindo dinheiro era para ser tratada como um enganador; isto foi particularmente 
verdade quanto visitar profetas. 
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Doutrinas 
 

Adoração e Louvor 

 

1. A palavra hebraica usada na adoração é "Shoko" - para curvar. 
 
2. As palavras gregas são como segue:- 
A) proskueo - prostrar-se. (1 Coríntios 14:5) 
B) sebomai - falta de arrogância. (Mateus 15:9) 
C) sebazomai - stand in awe. (Romanos 1:25) 
D) eusebeo - Agir com devoção. (Atos 17:23) 
 
3. A adoração é a atitude do crente, quando ele se aproxima de Deus em espanto, medo e respeito. (1 Crônicas 29:20, 
Mateus 22:21, Romanos 13:17) 
 
4. Nós nunca deve ser casual ou irreverente com Deus. (João 13:13, o Hebreu 10:19-21) 
 
5. A adoração é uma expressão da doutrina bíblica que um crente tem nele e está aplicando. Toda expressão da 
doutrina é adoração. (Neemias 8:6-10, 9:3) 
 
6. Devemos adorar a Deus em espírito, controlado pelo Espírito, e na verdade, refletindo a doutrina com precisão. (João 
4:23-24) 
 
7. Portanto, é de fundamental importância que nós adoramos em conformidade com doutrinas bíblicas. Isto é 
especialmente importante em cantar como de música agradável é fácil esquecer ou ignorar o significado das palavras 
que são cantadas. 
 
8. As pessoas adoravam o Senhor Jesus Cristo. (Mateus 2:11, 9:38) 
 
9. Pessoas que não adoram a Deus vai adorar os demônios. (Deuteronômio 8:19-20, 11:16, 30:17-20, Romanos 1:25) 
 
10. Todos irão eventualmente arco antes de Jesus Cristo e o reconhece como Senhor, seja para bênção ou antes de 
eles são julgados eternamente. (Isaías 45:23, Romanos 14:11, Filipenses 2:10) 
 
11. Na eternidade não será perfeita adoração, haverá perfeito conhecimento da doutrina. (Apocalipse 4:8-11) 
 
12. A adoração começa na salvação. (Marcos 5:1-10, 18-20) 
 
13. Adoração expressa uma  concentração sobre os crentes que o seu Senhor. (Salmos 29, 66, 96, João 12:1-11) 
 
14. A canção de adoração. (1 Crônicas 16:7-36) 
 
15. Nós adoramos através de:- 
A) Ler a palavra de Deus. (Colossenses 4:16, 1 Tessalonicenses 5:27, 1 Timóteo 4:13) 
B) Estudar a Palavra de Deus. (2 Timóteo 2:15, 3:15) 
C) o ensino da Palavra de Deus. (Atos 2:42, 6:7, 12:24, 18:28, 1 Timóteo 4:6, 2 Timóteo 1:13, 2:2) 
D) a pregação da Palavra de Deus. (2 Timóteo 4:2) 
E) o sacrifício de nosso louvor. (Hebreus 13:15) 
F) o sacrifício de nossas boas obras. (Hebreus 13:16) 
G) o sacrifício de nossos corpos. (Romanos 12:1) 
H) o sacrifício de nossa substância. (Filipenses 4:18) 
I) o recebimento de seu filho. (João 1:11-12) 
J) a manutenção das ordenanças. (1 Coríntios 11:2) 
K) através do cântico de salmos, hinos e cânticos espirituais. (Efésios 5:19, Colossenses 3:16, Tiago 5:13) 
L), súplicas, orações, intercessões, e ações de graças. (Atos 2:42, Efésios 6:18, Filipenses 4:6, Colossenses 4:2, 1 
Tessalonicenses 5:17, 1 Timóteo 2:1-2, 8). 
 
 

Caim e Abel 

 

1. Salvação e adoração em tempo de inundação. A única maneira de ter um relacionamento com Deus no início dos 
tempos é o mesmo que temos hoje - o sangue de Cristo - eles olharam para frente à Cruz, olharmos para trás, 
historicamente. (Hebreus 9:22, Efésios 1:7, 1 Pedro 1:18,19) 
O caminho de Caim: o caminho de Caim é falsa religião - o sangue não - não - não há regeneração salvação - o 
caminho das boas obras - boas obras. 
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A Família: a família foi instituído no início para ensinar o que é errado, o que é certo, e como aproximar-se de Deus. 
Adão e Eva, que foram nascidos de novo, teria ensinado seus filhos sobre coisas espirituais. 
 
2. Adoração 
A) onde a adorar 
(Gênesis 4:3) e (4:16) eles foram ensinados de que não era um local de culto - ambos trouxe sua oferta para um lugar 
específico. Avaliação do (Gênesis 3:24) parecem mostrar que o lugar de adoração foi à entrada do jardim do Éden, que 
era guardada pelos querubins. Abel veio com o sangue do animal. Caim se aproximou com produtos - suas próprias 
boas obras. 
B) Quando a adorar 
(Gênesis 4:3) lemos "no processo do tempo " o que significa no momento apropriado, ou no final de um determinado 
número de dias. Poderia ter sido o sábado, o domingo poderia ter sido. 
C) Os meios de Adoração  
(Gênesis 4:4) Abel trouxe um cordeiro, sacrificado, e Deus ficou satisfeito. 
 
 
3. Caim e Abel 
A) Caim - meios adquiridos. Eva foi um pouco confuso quando chamou seus filhos. Eva sabia que havia duas linhas - a 
linha das folhas de figueira - a linha das peles, a semente de Satanás e a semente da mulher. Ela pensou Cain era a 
semente da mulher. Ele, no entanto, foi o primeiro da descendência de Satanás. 
B) Abel - significa 'nada' - ele foi orientada a graça e o primeiro na linha de regeneração. 
C) Profissões: Caim era um agricultor enquanto que Abel era um pastor. (João 1:29 cf. Gênesis 3:21) 
 
4. A oferta de Caim 
Caim foi um excelente agricultor que trouxe o melhor de legumes e frutos da terra. 
A) Tipo 

I) foi sem derramamento de sangue (Hebreus 9:22) 
Ii) no suor da tua fronte - foi resultado do próprio trabalho de Caim - humano. (Isaías 64:6) 
Iii) foi amaldiçoado (Gênesis 3:17) 
Iv) não aceitável a Deus. (Tito 3:5) 

B) Implicações 
I) Caim não conseguiu reconhecer o pecado e a pena do pecado e sua própria necessidade. 
Ii) ele negou a maldição do homem. 
Iii) Caim se recusou a oferta de Deus para ajudar. 
Iv) a atitude de Caim - tenho feito isso. Auto justiça. 
V) Caim queria uma capa não é uma cura. (Mateus 23:27,28). 

C) a religião ignora o sangue de Cristo, é caracterizado por boas obras. 
 
5. A oferta de Abel 
Abel era um pastor, e trouxe dos primogênitos do rebanho e gordura. (Hebreus 11:4, 1 João 3:12) 
Princípio de graça - a abordagem através do sangue de uma vítima inocente. Não era que Abel tinha uma personalidade 
agradável ou Caim uma má personalidade, o princípio é a verdade divina.  O sangue versus sem sangue. Obras divinas 
versus obras humanas. 
 
6. V 5. Deus trata com Caim 
Rejeição humana da salvação divina significa rejeição divina de que o indivíduo. A reação de Caim - ele estava muito 
irritado ao ponto de uma birra e seu rosto caiu. Abel foi aceito. Caim ficou com inveja de Abel e foi para a precedência 
na segunda geração. 
V 6&7. Deus coloca a alternativa de Caim 
Deus perguntou por que você está com raiva e olhar triste. "Se você faz bem" (totalmente bom) acreditam em Cristo "tu 
não ser aceite", se não (humano) "o pecado (Jesus Cristo) jaz à porta. (Salvação ainda está disponível enquanto a porta 
permanece aberta. (Apocalipse 3:20). É a vontade de Deus que você seja salvo. (2 Pedro 3:9) " sobre ele " - Caim foi o 
primeiro a nascer e tinha certos direitos:- um governo); b) o sacerdócio; c) porção dupla. 
Caim está prestes a ser deserdados, porque ele não é aceitável a Deus. Ele rejeita a abordagem de Deus, seu zelo se 
transforma em ódio e o ódio ao assassinato. 
 
7. Caim e Abel agir como representantes da raça humana. O DESCRENTE Caim, Abel, o crente (João 3:36) 
 

O MUNDANISMO 

 
1. O MUNDANISMO significa seguir as crenças e a filosofia do homem mais do que de Deus 
 
2. O MUNDANISMO é o oposto à piedade; é pensar/fazer, em oposição à palavra revelada de Deus. Tito 2:11-14. 
 
3. Todas as pessoas são confrontadas com a constante escolha de seguir o caminho de Deus ou o mundo. Romanos 
5:12, 3:19; 1 Coríntios 1:21; Efésios 2:12; Tiago 1:27; 2 Pedro 1:4, 2:20. 
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4. Satanás é o "príncipe deste mundo", e tem o poder de enganar aqueles que são negativos para os planos de Deus. 
João 12:31, 14:30, 16:11; 1 Coríntios 4:4; 1 Pedro 5:8,9. 
 
5. Não devemos amar o mundo - 1 João 2:15-17. 
 
6. Devemos odiar todo o mundo representa, no pensamento e na ação. 1 Coríntios 5:9-13, 11:30-32; Gálatas 6:14; 
Tiago 1:27, Tiago 4:4; 2 Pedro 1:3,4; 1 Coríntios 3:18, 19.  
 
7. Não podemos voltar aos nossos velhos padrões de comportamento - Efésios 2:1-7. 
 
8. Este mundo mau sistema e o príncipe deste mundo será condenado. Mateus 18:7; João 12:31, 16:11, 1 Coríntios 6:2; 
2 Pedro 3:7, 2 Pedro 2:1ss. 
 

Separação 

 
1. Os crentes são instruídos a ser separado do carnal habitualmente os crentes (1 Coríntios 5:10, 11). 
 
2. A separação é ordenada de organizações religiosas apóstatas (2 Coríntios 6:17). 
 
3. A separação é comandada a partir incrédulos quando a escritura é comprometido pelo relacionamento ou casamento, 
parceiros de negócios (2 Coríntios 6:14). 
 
4. A separação é comandada a partir do ponto de vista humano (Romanos 12:2, Romanos 16:17, 18). 
 
5. A separação é comandada a partir pseudo espiritualidade (Romanos 16:17, 18). 
 
6. A separação é comandada a partir daqueles que procuram prazer em viver - busca de partes, situações imorais (1 
Pedro 4:4). 
 
7. A separação é comandada a partir de outros crentes que rejeitam a Bíblia doutrina (2 Tessalonicenses 3:14, 15). 
 

Oração 

 
1. Podemos saber a provisão de Deus, mas é preciso comunicar-se com ele, a fim de obter esta disposição. 
A) A oração é o meio de comunicação do crente com Deus. 
B) A Bíblia é a maneira de Deus comunicar-se com o homem. 
 
2. Promessas que envolvem a Oração 
A) Mateus 21:22 - devemos perguntar a crer. 
B) Mateus 18:19 - O poder da oração corporativa. 
C) o Salmo 116:1, 2 - Deus está sempre disponível para ouvir a nossa oração. 
D) Isaías 65:24 - Deus vai responder enquanto ainda estamos orando. 
E) Mateus 7:7 - Nós somos ordenados a orar. 
F) João 14:13-14 - podemos pedir qualquer coisa em seu nome. 
G) Filipenses 4:6 - A oração deve ser com ação de graças. 
H) 1 Tessalonicenses 5:17 - devemos orar sem cessar. 
I) Hebreus 4:16 - Podemos ir confiadamente ao trono da graça. 
 
3. Oração dividido em 4 segmentos 
A) a confissão de pecados (1 João 1:9) 
B) Ação de Graças (1 Tessalonicenses 5:18) 
C) Intercessão pelos outros. (Efésios 6:18) 
D) As petições para as próprias necessidades (Hebreus 4:16) 
 
4. Poder da Oração 
A) Indivíduo - Elias e o holocausto. (1 Reis 18:36-39) 
B) Corporate - a libertação de Pedro da prisão. (Atos 12:1-18) 
 
5. Uma oração que não pode ser respondido: a oração de nosso Senhor na cruz (Salmo 22:1-18). 
 
6. A quem são dirigidas as orações? 
A) direcionado para o Pai (Mateus 6:5-9)  
B) em nome do Filho - (Hebreus 7:25) 
C) no poder do Espírito (Romanos 8:26-27) 
O Filho (Jesus) e espírito estão intercedendo por nós. 
 
7. A oração pode ser dividida em Petição e desejo 
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A) Petição - o que você pedir a Deus (por exemplo, um carro novo) 
B) Desejo - o desejo por trás da petição (por exemplo, felicidade, porque você tem um carro novo). 
 
8. Quatro combinações possíveis 
A) Petição respondida - desejo não foi atendido. (Salmo 106:15 - As codornas do Êxodo geração. (1 Samuel 8:5) - Um 
Rei para reinar sobre Israel. 
B) não respondeu à petição - desejo atendido. (Gênesis 18:23) A preservação de Sodoma.(2 Coríntios 12:7) - a 
remoção do espinho no lado de Paulo. 
C) Petição respondida - Desejo respondida (1 Reis 18:36-37) - Elias visitas fogo para a oferta. (Lucas 23:42) -a oração 
do ladrão arrependido. Tipo c) representa a oração perfeita. 
D) não respondeu à petição -Desejo não foi atendido. Tipo d) uma oração sem resposta tem 9 razões principais que são 
mostradas no nº 10. 
 
9. Motivos de Oração não respondida 
A) falta de crença. (Mateus 21:22) 
B) o egoísmo (Tiago 4:3) 
C) pecado não confessado (Salmo 66:18) 
D) falta de compaixão (Provérbios 21:13) 
E) o orgulho e a auto-justiça (Jó 35:12-13) 
F) Falta de enchimento do Espírito (Efésios 6:18) 
G) a falta de obediência (1 João 3:22) 
H) não na vontade divina (1 João 5:14) 
A maioria dos motivos de Oração não respondida, é uma forma de pecado na vida, o que pode ser resolvido pela 
confissão de pecados conhecidos como por o parágrafo 4 a) sob o conceito de 1João 1:9. 
 
10. A oração intercessória 
A) Este é um dos quatro fatores em uma oração que são:- 
B) a confissão de pecados. 
C) Acção de Graças 
D) Intercessão 
E) suas necessidades. 
F) o poder da oração intercessória é ensinado em (1 Reis 18:42-46) o princípio sendo encontrada em (Tiago 5:16-18) 
G) o poder da oração eficaz é mostrado em (Atos 12). 
H) a oração para o crente (Romanos 10:1) 
I) a oração de um crente desconhecido (Colossenses 1:3-11) 
J) Oração para o conhecido crente (Efésios 1:15-23) 
 
11. A verdadeira oração do Senhor (João 17) 
A) que Jesus possa ser glorificado como o filho que tem glorificado o Pai. (V 1 cf Filipenses 2:9-11) 
B) de que ele pode ser restaurado a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. (V 5). 
C) para a segurança dos crentes de todo o mundo e o diabo. (V 11, 15) 
D) para a santificação dos crentes. (V 17). 
E) para a unidade espiritual dos crentes. (V 21). 
F) de que o mundo creia. (V 21). 
G) que os crentes podem estar com Ele no céu para ver e partilhar a sua glória. (V 24). 
 
 

Gratidão 

 

1. Em tudo o que é dito para dar graças. (1 Coríntios 1) Paulo dá graças a uma série de itens relativos a provisão de 
Deus. 
 
2. Agradecimento por graça (v 4). 
 
3. Acção de graças à riqueza espiritual (v 5). 
 
4. Agradecimento para testemunhar (v 6). 
 
5. Ação de graças ao Senhor pelos dons espirituais (v 7). 
 
6. Acção de graças pela santificação final (v 8). 
 
7. Acção de graças pela fidelidade divina (v. 9): 
A) Fiel para perdoar os nossos pecados (1 João 1:9) 
B) fiéis em não permitir que uma grande tentação (1 Coríntios 10:13) 
C) Fiel é o que vos chama (1 Tessalonicenses 5:24) 
D) fiéis em manter-nos do mal (2 Tessalonicenses 3:3) 
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E) Fiel mesmo quando somos infiéis (2 Timóteo 2:13). 
 
 
 

Lição 59 & 60 - 0ther ministérios 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

59/60 Outros ministérios 
 

Mateus 18:15-22 
Tiago 4:1-8 
1 Timóteo 5:3-16 
2 Coríntios 6:14-18 

A caridade 
Casamento 
Família 
Viúvas 
A morte 

 
 
 
A CARIDADE 

 
Círculos de responsabilidade - a caridade se espalha para fora da igreja local, mas não se espalhou para fora da igreja 
para os incrédulos. A igreja é responsável pela sua própria e responsável para amar um outro. Este é o caminho que os 
cristãos são mostradas; que eles têm amor para com os irmãos. O incrédulo requer o evangelho não de caridade; o 
crente requer também o incentivo da Palavra de Deus, assim como o incrédulo requer o evangelho da Palavra. 
 
É perigoso dar um incrédulo o dinheiro melhor que o evangelho, como ele poderia permitir-lhes obter através de seus 
problemas, que podem ser colocar pressão sobre eles pelo Senhor. Por seu apoio que não podem vir para o lugar onde 
eles têm de enfrentar o desafio do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Como incrédulos estão adorando outros deuses e 
você são financeiramente incentivando-os no seu paganismo. A caridade era praticado na direção de outros crentes na 
primeira igreja e é aí que deve ser alvo da nossa atenção 
 
Homens arriscaram suas vidas para levar as doações através de outras igrejas no mundo antigo. Essas doações foram 
então dado aos élderes da igreja, os diáconos e dali para o Senhor para apoiar o povo de Deus precisa. Que continua a 
ser o padrão. Agora o meu próximo comentário é apenas a minha observação, mas penso que será julgado 
severamente pelo Senhor porque nós dar dinheiro aos  criminosos impenitente em casa como "caridade", quando os 
nossos irmãos de outros países estão sofrendo e têm grandes necessidades.  
 
Em 1 Timóteo 5 aqueles que não haviam vivido vidas cristãs não desfrutam do benefício da caridade da Igreja. Além 
disso, em Tessalonicenses, ficou muito claro que nenhum dinheiro será dado para o preguiçoso ou o mesmo se eles 
eram cristãos e na igreja. Se eles foram desobedientes à Palavra de Deus que eles não estavam a receber o dinheiro 
do Senhor, mas eles estavam a receber a pastoral a repreensão.  
 
Muitas igrejas têm uma política que eles vão dar dinheiro a ninguém "precisa", mas que é totalmente errado. É para 
ajudar e auxiliar o trabalho do Senhor. Ele não deve ser dado para o incrédulo que está determinado a permanecer 
pagão, ou para aqueles em carnalidade. O incrédulo podia pensar que suas orações estão sendo atendidas através do 
Deus Cristão e permanecer no paganismo.  
 
Há muitas pessoas que estão na "doss/ casas de pobres" e, por isso, chamado de "Missões" da cidade, que estão 
recebendo dinheiro e bens das igrejas, mas não quer ouvir o evangelho. Lá você tem um homem sem Deus sendo 
alimentados pelo dinheiro do Senhor e não percebendo sua necessidade de um Salvador, não sendo forçado a vir aos 
termos com seu próprio pecado. Esta pessoa sempre pensa que ele está indo para ser enfardado pela igreja e, por 
conseguinte, nunca se inclina diante do Senhor. É melhor que uma pessoa passa fome que vai para o inferno bem 
alimentados e vestidos por cristãos. 
 
As igrejas no mundo antigo não tivesse o hábito de estabelecer casas e abrigos para o baixo e outs. É por isso, creio 
eu, não são apropriados para as igrejas apostólicas para dar outra coisa senão o evangelho para o incrédulo.  Se eles 
estão em contenda, pode muito bem ser de seu próprio estilo de vida e a infelicidade que você está salvando-os partir, 
pode ter sido dado a eles por Deus, para que possam considerar as suas pretensões sobre a sua vida.  
 
Às vezes, você será capaz de ajudar os inocentes nesta área, a mulher que é vítima de um cruel, violenta e o marido 
alcoólatra. É sempre importante, como Igreja, para ajudar as crianças e a removê-los de uma situação perigosa e para 
abrigar-os no amor e confiança. No entanto, é que o dinheiro dado à igreja pelos crentes. Ele é o Senhor e seu povo 
têm primeira chamada sobre ele. 
 
Casamentos   

 
Em 2 Coríntios 6:14-18 é muito claro que você não deve ser ponhais em jugo desigual com os incrédulos. 
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Você não deve ser o "casamento" de comerciante da cidade. Se houver um casamento deve ser um casamento cristão. 
Casamentos podem ser uma caricatura da verdade, mas o serviço pode ser um grande momento de oportunidade para 
o evangelista.  
 
Há um forte ponto de separação do mundo. Temos os padrões de Deus sobre os padrões do mundo incrédulo. É 
importante elaborar a política no que diz respeito a seus casamentos. Mais Discussão sobre este tópico ocorre 
em nosso estudo de Teologia Pastoral. 
 
Política para casamentos 

 
1.  Quando você tem uma abordagem inicial você tem discussões com o casal sobre o casamento. Você diz-lhes 
que você quer que eles para pensar sobre o que o casamento significa para ambos, e por que eles querem 
casar. "Onde você está indo na sua vida, você está no mesmo caminho, e quais são os seus planos para o futuro?" 
estão no mesmo caminho e arando no mesmo campo, ou são jugo desigual?  
 
Estas são perguntas que você pergunte também sobre o telefone. O que você precisa para configurar uma agenda 
antes de as pessoas chegarem. Pense sobre o que você quer que eles para discutir. Se eles não podem discutir estas 
questões sobre sua caminhada cristã não estão prontos para o casamento. 
 
O nome de um tempo e o lugar. Ele deve estar na igreja. Não visitá-los em sua casa levá-los a vir visitar-vos e se eles 
não mantêm a sua nomeação não esperar por eles. Remova ervas daninhas para fora aqueles que estão apenas 
passando por você ou o "local". 
 
2.  Você deve discutir as coisas que você tem dado a eles informações sobre. Assim, deve haver uma apostila 
para quem está pensando em casamento. Comece um arquivo acumulando bons artigos sobre o matrimónio. Dar-lhes 
cópias desses artigos para casa. Você precisa levá-los a falar uns com os outros em um nível acima do que eles fizeram 
antes, mesmo se eles têm vivido juntos. Você, em seguida, convidá-los de volta para discutir ainda mais. Falar sobre o 
casamento e o que é para um cristão ser casados.  
 
Fale sobre os tabus de casamento, por que casar, porque não. Não começ casados porque sua família quer que você 
se casar, porque você pensa que está na prateleira, você quer ficar longe de casa, porque todo mundo é, ou porque 
você está grávida. Há muitas pessoas que cometeram o pecado e o mal que você adicionar a ele ligando-os juntos 
diante de Deus, quando a sua luxúria pecaminosa simplesmente levou-os a criar a criança que carregam.  
 
Não é o seu trabalho como ministro de se unir em casamento aqueles que Deus não tinha a intenção de se casar. É 
muito melhor para a menina que está grávida a dar à luz ao seu filho e aprová-lo para fora para os pais cristãos, ou 
colocá-la como um piedoso arrependido agora mãe solo individual, em vez de se casar com a pessoa errada. Satanás 
irá destruir o potencial de um cristão, homem ou mulher, que acaba se casando com a pessoa errada. 
 
Um homem que teve relações sexuais com uma mulher que não é sua esposa tornou-se fraca e mal. Ele tomou seu 
para seu próprio prazer sexual. Um homem não é um candidato para um marido. Ele pode amadurecer e ter visto e 
tratado com a enormidade do seu pecado, pode tornar-se um candidato para o seu marido. Você pode destruir a vida de 
pessoas por tomar a decisão errada aqui. 
 
3.  Na terceira reunião após as discussões sobre as coisas que você têm entregado, se você, em seguida, creio 
que este casal deveria se casar, você começar a planejar o serviço. Se você não acredita em boa consciência pode 
casar-se com elas e, em seguida, dizê-lo e encaminhá-los para o pensamento e a oração. Se você acredita que é a 
direita, vá em frente. No casamento, fazer sua conversa afiada, curta e ao ponto, algo que está honrando a Deus. O 
serviço não deve ser superior a 40 minutos. Os minutos contam. As músicas devem ser boa com todo mundo que 
participa do poder do Espírito Santo. 
 
4.  A próxima coisa é a prática serviço com todos os principais intervenientes no serviço para garantir que as 
pessoas saibam o que vai fazer. O serviço pode ser em um sábado ou domingo. Você pode ter um casamento à noite 
também. Certifique-se de que o lado legal é amarrado. O noivo deve visitar o secretário de Estado para obter os 
formulários para ser assinado. Eles devem ser obtidos de uma semana antes, no caso de o noivo esquece. 
 
O ministro deveria dar um presente, talvez um livro para o casal, que vai ser de valor para eles em seu casamento. Não 
aceitar qualquer ajuda do em leis. Sempre na igreja. Quando as pessoas têm pressão exercida sobre eles pela família e 
amigos, aliviar a pressão e incentivá-los a não se casar.  
 
Se você, como um cristão obter o parceiro errado, você, como cristão, não têm permissão para o divórcio, a menos que 
a outra pessoa comete adultério contra você. O divórcio seria desqualificar você de mais serviços no trabalho do Senhor 
em um número de áreas.  
 
As Escrituras são muito fortes sobre casamento, divórcio e similares. Quem vai servir o Senhor na Igreja não pode se 
dar ao luxo de cometer um erro com o seu parceiro de vida. O divórcio é falha, mesmo que seja a outra pessoa que 
cometa adultério, e qualquer outra vista do divórcio é errônea. É uma coisa séria e muitos hoje estão tomando-a 
casualmente. 
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Não encorajam as pessoas a viver em conjunto, que é o pecado aos olhos de Deus, como relacionamento sexual antes 
do casamento é uma situação de adultério ou é casamento de qualquer forma diante de seus olhos. Certifique-se de 
que vai ser um evento de honrar a Deus, para que as pessoas possam olhar para trás sobre o casamento e ser capaz 
de dizer que é a coisa certa. 
 
Você como um ministro deve estar preparado para ter uma jovem grávida sentar-se na congregação com o homem que 
ela ficou grávida sentar-se ao lado dela na igreja, para que eles possam enfrentar o pecado, assumir a responsabilidade 
pela sua criança, e tomar a palavra de Deus, e possivelmente até mesmo ir suas maneiras separadas, até que estejam 
prontos para enfrentar o casamento correto para ambos. 
 
Funerais 

 
Este é um grande momento para a evangelização. A verdade deve ser dita em amor, no entanto. Este é um momento 
em que muitas pessoas vão ouvir o evangelho que não a qualquer outra face a realidade da morte. 
 
Assim que você ouvir que uma morte de uma pessoa na igreja tem ocorrido ir para a casa imediatamente a rezar com o 
povo, para consolá-los. Não oferecemos a ter o serviço lá e, em seguida, a menos que você for solicitado a fazê-lo. 
Oferecer-se para ajudar. Deixar um versículo das Escrituras para ajudá-los neste momento.  
 
Pode haver uma sala cheia de pessoas assim que a menos que você está convidado a fazê-lo, não fique. Deixe o seu 
cartão com eles e mostrar-se para fora. Se eles querem falar mais voltar no dia seguinte. Você pode falar sobre a 
esperança cristã e termina com oração. 
 
Você deve ter seu serviço preparado por sua segunda visita, se eles querem que você levá-lo e você passar por isso 
com eles. Se você evangelístico temos de deixar claro que o essencial do serviço será. A família deve estar atrás de 
você no serviço. Se a família não estão preparadas para você, para dizer a verdade e, em seguida, deixá-los chegar 
alguém para assumir o serviço. Não é possível, em todas as situações, olhar as pessoas nos olhos e dizer, seu marido 
está no inferno. Pode ser necessário dizer, "nós não podemos discutir onde ele está no momento porque não sabemos 
o que seus pensamentos estavam em seus últimos momentos". Mas, em seguida, perguntar-lhes diretamente, "o que 
ele diria sobre a sua vida agora?" 
 
Se você dá a ofensa pessoal não perde uma oportunidade para evangelizar, mas se você deixar de dizer a verdade 
você também roubar as pessoas do evangelho. Há um delito no evangelho. Se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo 
como Salvador não há esperança. Você deve conversar com a família antes de o serviço de forma que eles podem orar 
com você e não há surpresas no funeral. Ele precisa de saber o segredo da vida eterna e por isso todos os que vêm 
para o serviço. Nunca é honrar a Deus para mentir sobre "esperança" se não havia nada para a pessoa. 
 
O acompanhamento. Você deve visitá-los duas semanas depois do serviço e de quatro a seis semanas após o serviço. 
Se eles são membros da igreja, encorajando-os em grupos de estudo, grupos de mulheres. Você precisa realmente 
olhar após eles. Se eles estão fora da igreja, você deve voltar uma ou duas vezes em caso a porta está aberta. Muitas 
vezes você encontrará que os povos começ perto de uma decisão no momento da morte, mas depois de um tempo eles 
se volta para sua rotina pagã. 
 
Você deve estar no serviço, pois muitas vezes as pessoas vão trazer as coisas a partir da mensagem que eles não vão 
trazer de novo. Dar-lhes uma abertura questão e ver se existe a possibilidade de seguir-los. 
 
Outros serviços 

 
Existem também serviços de dedicação e ordenação que dão boas oportunidades para o evangelismo. Você pode 
dedicar as igrejas, projetos, pessoas ou um negócio. Plano de oração e falar biblicamente. No entanto não se apagam 
em um sacerdote pagão. 
 
Certifique-se sempre de que você tem cartões de negócio de modo que você tem um meio de manter contato. 
Aproveitar todas as oportunidades de ampliação de Cristo e levantar o seu Evangelho. Honra-lo seguindo os padrões 
bíblicos. Se você tiver qualquer pergunta sobre uma ação que você perguntar a questão de saber se o Senhor Jesus 
Cristo seja engrandecido, ou será que ele vai ser levado em escárnio. Consulte Teologia Pastoral para muito mais sobre 
estes tópicos. 

 
Doutrinas 
 

A CARIDADE 

 

1. Deus sempre esteve em causa para os necessitados, os pobres, fracos e oprimidos. Êxodo 22:21-27, Deuteronômio 
15:11, 24:14, 15. 
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2. Os órfãos e as viúvas eram especialmente preocupações do senhor desde o início. Deuteronômio 10:18, Ezequiel 
22:7. 
 
3. O Senhor dirigiu os pobres, e encontrou-se com suas necessidades físicas e espirituais. Mateus 11:28-30, Lucas 
4:18, 6:20. 
 
4. O Senhor reconheceu que sempre haverá pessoas que são pobres em um mundo caído. Mateus 26:11, Marcos 14:7. 
 
5. Muitos na igreja primitiva vendiam suas riquezas mundanas para prover às necessidades dos outros cristãos. Atos 
4:32-37 
 
6. As igrejas cuidavam dos pobres, dando regular através dos diáconos. Romanos 15:26, Gálatas 2:10, Tiago 2:2 -7 
 
7. Se as pessoas pudessem trabalhar eram esperados para eles; como não eram pobres necessitados! 1 
Tessalonicenses 2:9-12, 2 Tessalonicenses 3:7-12. 
 
8. Os requisitos para uma viúva para receber a caridade é dado em 1 Timóteo 5 
A) Ela não deve receber a caridade se ela tem filhos ou netos. Parentes devem cuidar de suas próprias famílias v 4 
B) se ela está gastando tempo na obra do Senhor e orando ela é elegível. - V 5  
C) No entanto, ela não é dada a caridade se ela vive para o prazer e não está disposto a assumir a 
responsabilidade. V 8 
D) Ela deve ter mais de 60 anos de idade, tendo vivido na fé uma vida irrepreensível e a mulher de um homem só. - V 9 
 

Casamento 

 

1. O homem e os anjos têm personalidade, mas apenas os homens e os animais têm "nephesh" e experimentar a morte 
física. Os anjos não morrem porque são espíritos. 
 
2. O casamento exige personalidade e vida, portanto, é aplicável apenas ao homem. Não existe casamento no reino 
angélico. (Mateus 22:30) 
 
3. Definição:- a relação pessoal entre um homem e mulher membro da raça humana que caracteriza a economia 
relacionamento entre Cristo e os crentes. 
 
4. A instrução de Deus: "Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes e as 
aves e todos os seres vivos". Isso mostra que o homem deve dominar e ter domínio sobre o reino animal.  
 
5. Se Deus fosse uma personalidade solitária, não haveria exemplo divino de relacionamentos, porém com as três 
personalidades na Divindade relacionamentos são demonstradas. Ele é um Deus pessoal e podemos, portanto, ter um 
relacionamento com ele. 
 
6. Casamento tipifica o relacionamento entre Cristo e a igreja.  
A) sob a forma de graça e fé (Efésios 5:22), a palavra significa submeter a cair em linha para a lei de Deus que a mente 
carnal não pode fazer. (Romanos 8:7; 10:3) 
B)  Submeter-se por um ato de livre arbítrio.  
C) uma família pode estirpe casamento se eles não são submissas. (Romanos 13:1,5) 
 
7. A graça é tipificado pelo macho e pela fêmea fé. Se esse padrão não for respeitado resulta em miséria e sofrimento. 
 
8. Graça de Deus e o homem.  
A) o homem está no papel de um iniciador.  
B) o homem fornece informações para que a mulher pode responder, mas não deve coagir sua livre vontade.  
C) o homem tem que mostrar seu caráter para a mulher.  
D) o homem tem que ser paciente, uma forma de graça. 
 
9. A fé e a mulher.  
A) a mulher é o papel de um respondedor.  
B) a mulher faz a escolha de sua livre vontade.  
C) ela é quem usa a fé.  
D) a mulher precisa de tempo para crescer. 
 
10. Glória revelada. 
A) a glória de Deus é mostrado no homem sob a forma de uma vida transformada através da regeneração. 
B) a glória do homem é mostrado na mulher por mudanças na mulher.  
 
11. Compatibilidade. 
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A) A importante área de compatibilidade é que no reino espiritual como um pode ser psicologicamente compatíveis com 
muitas pessoas. 1 Coríntios 6:15-20 significa "puxar o mesmo peso igual. Isto significa que um par são iguais em seu 
trabalho, seu foco para a frente e a sua determinação para avançar na tarefa do Senhor diante deles nesta vida. 
B) compatibilidade espiritual é indicada pela expressão "uma só carne" e é uma imagem da união de Cristo e da igreja. 
 
12. Satanás tentará a obscurecer as diferenças entre o homem e a mulher e causar inversões de papel. O grau em que 
isso ocorre, reflete o nível de decadência de uma sociedade. 
 
13. Motivos legítimos para a extinção do casamento :-  
A) a morte de um dos parceiros.  
B) o abandono de um crente por um cônjuge incrédulo, onde um dos dois parceiros se tornou um cristão depois do 
casamento. (1 Coríntios 7:10-16) 
C) inadequado casamento parceiros como relações próximas, como especificado em (Levítico 18). 
D) o adultério ou fornicação, pois isso causa a destruição da carne de um princípio pelo outro, formando uma só carne. 
(Mateus 5:32; 19:9) 
 

Família 

 

1. Deus instituiu o casamento e famílias desde o início da humanidade na terra (Gênesis 2:24). 
 
2. O casamento era para ser monogâmica (Gênesis 2:24). Eles são classificados como "uma só carne". Eles devem 
deixar pai e mãe, e criar a sua própria casa. (Gênesis 2:24; Efésios 5:31; Mateus 19:4-5). 
 
3. O adultério ou avaria do casamento foi tão grave a um assunto que foi incluído nos Dez Mandamentos. (Êxodo 
20:14). 
 
4. O marido é o chefe da família (Gênesis 3:16). 
A) Ele deve estar disposto a morrer por ela (Efésios 5:22-23). 
B) ele oferece para sua família (Gênesis 3:19; 1 Timóteo 5:8). 
C) ele deve a traseira filhos no temor do Senhor (Efésios 6:4; Deuteronômio 6:6,7). 
D) Ele não deve provocar seus filhos (Colossenses 3:21). 
 
5. Esposas estão sujeitas aos seus maridos (Gênesis 3:16; Efésios 5:22,23. 1 Pedro 3:1-6). 
A) Ela tem o lugar de honra da casa. (1 Pedro 3:7). 
B) Ela tem um profundo desejo de seu marido (Gênesis 3:16). 
 
6. As crianças devem ser obedientes aos pais (Efésios 6:1-3; Provérbios 22:15; 23:13). 
A) Eles devem honra (Efésios 6:2; 1 Timóteo 5:4; João 19:26). 
B) Se não honra seu pai e sua mãe, eles terão vida longa (Êxodo 20:12). 
 
7. Três maneiras em que a vida familiar normal paralelos o relacionamento que Deus o Pai tem com "o Cristo" 
A) é aterrado de um chefe - (1 Coríntios 15:45-50). 
I) no jardim do Éden, Adão foi criado primeiro e Eva foi tirada do lado de Adão. Eva tinha de ser tirado de Adão. O 
segundo Adão foi Jesus Cristo e dele virá uma nova raça espiritual.  
Ii) Eu sou filho do meu pai porque eu recebi dele a sua imagem. Da mesma forma quando nascemos de novo, 
recebemos a imagem de Deus. 
B) a família está sujeita à disciplina - (Hebreus 12:3-15) 
I) é importante para treinar seus filhos para viver em retidão.  
Ii) a disciplina de Deus nos trens para andar em Sua vontade, em lugar de bênção. 
Iii) a criança deve aprender a sabedoria dos pais.(Êxodo 12:24-28, Deuteronômio 6:6-25, Josué 4:5-8) Deus é 
sabedoria. 
C) Os pais são responsáveis pela conduta da sua família, moralmente e legalmente. Reflecte o nosso testemunho sobre 
Deus. 
 
8. Em uma pesquisa feita nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA oito razões foram dadas para que a unidade familiar 
foi sendo enfraquecida no país. 
A) O aumento da promiscuidade. 
B) Transferência da proteção da família do chefe da família para o Estado. 
C) Transferência da educação da criança, de seus pais. 
D) Circulação de recreação familiar da família para fora, incluindo a televisão.. 
E) a transferência do local de produção desde o início para a fábrica. 
F) a utilização de idade alojamento para altos membros da família deles, em vez de ficar em casa. 
G) a perda de habilidades domésticas tradicionais e a ascensão da sociedade de supermercado. 
H) a transferência de instrução religiosa da casa para fora.  
 

Viúvas 
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1. No mundo antigo a viúva era muito vulnerável. Se uma mulher não ter um marido ou família para cuidar dela, ela iria 
morrer de fome nas ruas. 
 
2. Deus está muito preocupado para viúvas e crianças (Salmos 68:5, 6, 146:9, Êxodo 22:22). 
 
3. Deus castiga aqueles que abusam da viúva e filhos (Salmos 94:6-12, Malaquias 3:5). 
 
4. Em Israel, se um homem morreu sem produzir um filho para continuar seu nome de família, seu irmão estava para se 
casar com a viúva (Deuteronômio 25:5-10, Gênesis 38:6-11, Mateus 22:23-33). 
 
5. Os fariseus abuso das viúvas levou a um grande ataque sobre eles pelo Senhor (Mateus 23:14, Marcos 12:40). 
 
6. Cuidado para viúvas tornou-se uma característica da igreja, uma vez que muitos dos primeiros cristãos foram 
martirizados, deixando suas famílias como as viúvas e os órfãos. 
 
7. O ofício de diácono foi criado para cuidar das viúvas e seus filhos (Atos 6:1- 6). 
 
8. Para se qualificar para o apoio da igreja, a viúva teria de cumprir certos requisitos - 1Timóteo 5:3-16 
A) tinha de ser mais de sessenta anos de idade. 
B) casou só para um marido, e fiéis a ele enquanto ele viveu (se uma mulher teve dois maridos era provável que ela 
teria outros para apoiá-la) 
C) ela tinha que ter apoiado boas obras na igreja, e tinha a comprometer-se a orar diariamente para a igreja e seus 
ministérios.  
 
9. Paulo aconselhou as viúvas mais velhos a permanecer solteiro, para que pudessem dedicar-se totalmente ao serviço 
de Deus (1Coríntios 7:8-9,32). 
 

A MORTE 

 
1. Em essência, a morte significa "separação". 
 
2. Tipos de morte: 
A) - A morte física é a separação da alma do corpo (Gênesis 35:18). 
B) - morte espiritual é a separação de Deus, não tendo relação com Deus (Efésios 2:1,12, Gênesis 2:17,3:8) 
C) a segunda morte - este é o julgamento do grande trono branco, seguido do lago de fogo para os incrédulos - 
separação da presença de Deus, punido para sempre (Apocalipse 20:12-15, 21:8) 
D) morte posicional - Cristãos são identificados com Jesus Cristo na Sua morte (separação do pecado), e em Sua 
ressurreição (que vivem em retidão) Romanos 6:3-14 Colossenses 2:12-14 
E) morte Sexual - incapacidade de procriar (Romanos 4:17-21, Hebreus 11:11-12) 
F) a morte - a fé sem obras é não operacional (Tiago 2:26) 
G) morte física - um crente carnal, fora da comunhão com Deus (Romanos 8:6-8,13, Efésios 5:14, 1 Timóteo 5:6, Tiago 
1:15, Apocalipse 3:1) 
 
3. Razões para a morte: 
A) O trabalho é terminado. (João 19:30 cf Lucas 23:46, 2 Timóteo 4:7) 
B) para a glória de Deus - martírio (João 21:19, Atos 7:55-60) 
C) o pecado para a morte - extreme disciplina para os crentes com corações endurecidos contra Deus (1 João 5:16) 
D) Suicídio - sobrepondo sua vontade sobre a vontade de Deus para a sua vida (1 Samuel 31:4, Mateus 27:5 
E) a única morte de Cristo - cometer o seu espírito ao Pai (Lucas 23:46) 
F) a morte de um crente é preciosa aos olhos do Senhor, Salmos 68:20, 116:15, Jeremias 15:1, 24:4-7. 
 
 

Lição 61 - O GOVERNO DA IGREJA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

61 Governo da Igreja 
 

Tito 1:1-9 Governo da Igreja 
Disciplina na Igreja 

 
Introdução 

 
Por que é que, se existe um padrão definido por Deus no Novo Testamento e, em seguida, todas as igrejas não são as 
mesmas no governo da igreja? Se você estiver em uma igreja independente, ou você encontrou uma nova igreja, que é 
o formato que você usa e sua inter relação com outras igrejas? Estas são as perguntas que precisamos para 
enfrentar com exemplos bíblicos e precedente. 
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Nos quatro primeiros versos de Tito 1 Paulo se refere a um número de pontos de doutrina; eleição, a piedade, a vida 
eterna, o caráter de Deus e a revelação de Jesus Cristo. Esta doutrina tem o compromisso de Paulo como um 
evangelista que está a dar frutos no contexto de uma igreja local. Essas doutrinas se tornar fecunda através do 
ministério da igreja local que está a ser organizada e controlada por homens piedosos. Essas doutrinas vêm à fruição 
plena na vida dos cristãos piedosos na igreja local, e assim a igreja local está a ser organizado por um padrão que 
melhor permite a cada membro para cumprir o seu destino. 
 
Organização 

 
Não há organização. Nós não somos deixados aos nossos próprios dispositivos a respeito de como a igreja deveria ser 
organizada. Em Tito é claro que a igreja centros ao redor, e protegido pelos anciãos. Tito é ordenar presbíteros em cada 
cidade, a liderança da igreja. Aqui temos a pluralidade de anciãos como líderes da igreja.  
 
Liderança 

 
A palavra presbítero e bispo são intercambiáveis com esta primeira vez, referindo-se às mesmas pessoas. O ancião é o 
bispo; cada palavra referindo-se a um aspecto diferente de seu papel perante o Senhor. Temos palavras diferentes para 
a função e o título para os homens que estão indo para liderar a igreja. Tito foi dito para escolher o direito de homens 
em cada cidade. Obter o direito de pessoas no presbitério e você não terá problemas ou, pelo menos, minimizá-los na 
igreja. Você pode ter uma variedade de estruturas e organizações se você tiver as pessoas certas nos lugares certos. 
 
O Novo Testamento estabelece princípios a serem seguidos, que pode ser modificado para a sua própria situação local 
ou você tem absoluta normas que devem ser seguidas em todos os lugares? É absoluta ou orientação política?  A igreja 
primitiva teve muito de sua estrutura estrutura da sinagoga do dia. Em que haveria um ancião que governaram; mas, 
como o primeiro entre iguais. Ele não governar como um tirano, mas pelo consentimento dos outros anciãos e em 
associação com eles. Com eles estavam os homens e mulheres para o trabalho social; os diáconos e diaconisas.  
 
O terceiro grupo, foram as pessoas que incentivou e apoiou os anciãos e diáconos. Este não foi adequadamente 
chamado de "leigos" neste ponto, porque não foram receptores passivos de ministério, mas foram todos os ministérios 
em si, mas aceitou a liderança espiritual do presbitério e, ao longo do tempo, como resultado das grandes perseguições, 
reconheceu a liderança do ancião, que finalmente ganhou o título de bispo. 
 
A Sinagoga e a Igreja 

 
Para ter certeza, anciãos da sinagoga, veio da organização (embora comunidades gentílicas também tinha-los). Que a 
ideia dos diáconos foi adquirida da sinagoga é muito menos claro, embora o mais provável é que seja, como vemos em 
Atos 6. O batismo era praticado como um dos requisitos para a prosélitos do judaísmo e também no grego e romano, 
religiões de mistério. A Ceia do Senhor era nova para a igreja, embora ele também cresceu com a festa da Páscoa. 
Instrução na sinagoga judaica e instrução na igreja cristã foram semelhantes. Então, tanto a continuidade e 
descontinuidade na nova Igreja, desde as suas raízes judaicas na sinagoga local. 
 
A excomunhão foi praticada por ambos os grupos. Sem dúvida muitas práticas que a igreja tinha seus antecedentes 
em forma de esdras do Judaísmo. Isto é para ser esperado. Mas a questão permanece: quando a Igreja assumiu estas 
práticas, eles tornam-se divinamente sancionado a ser seguido hoje, ou são simplesmente divinamente exemplificado, 
não necessariamente a ser seguido hoje em cada detalhe? O argumento histórico realmente não resolver a 
questão, ou não é? 
 
Qualquer grupo que não pratica o discipulado ou ajudar os jovens crentes a crescer fora de linha, para o crescimento e 
o serviço em Cristo, é a finalidade para a estrutura da igreja local; a sua estrutura é oferecer um lugar seguro para 
crescer, adorar e servir ao Senhor, cujo sangue e ressurreição é o terreno da igreja. As pessoas são convertidos e são 
esperados para sentar-se no serviço, pegar o que eles podem servir como eles são guiados pelo Espírito Santo, e 
porque de bom governo, sentir-se seguro enquanto aprendem mais sobre, e adorar e servir seu Senhor. 
 
A sinagoga judaica fez muitas coisas diferentes para a igreja primitiva. Vamos seguir o padrão dos primeiros crentes, ou 
aqueles da igreja em 100AD, ou 320 AD? Se somos fiéis à Bíblia, devemos seguir a fé e doutrinas, "uma vez dada aos 
Apóstolos". Se temos dúvidas sobre fé ou prática, no EBCWA acreditamos que devemos voltar e encontrar para fora o 
que o Senhor disse aos apóstolos e, em seguida, estar se perguntando, o que fez o Espírito Santo mostrar os apóstolos 
mais tarde, e o que a igreja mais antiga prática? Mais se está para o padrão apostólico, acreditamos, mais próximo está 
o que o Senhor forneceu para nós.   Agora, esta é a minha opinião e para estar pronto para estudar este e chegar a 
suas próprias conclusões, e não vou quebrar a comunhão com você se você diferem comigo! 
 
Alguns dizem que eles tinha tido sobre padrões de experiência judaica e não são vinculativas para nós hoje. O perigo é 
que você lançar fora o manto da continuidade histórica. Quando você parar de fazer o que o Novo Testamento? Você 
está em grande perigo de fazer algo errado se você lançar-se fora da prática da igreja. Se você furar com o padrão da 
primeira igreja, nós acreditamos que você é o melhor e mais seguro no chão. 
 
O Novo Testamento dá uma orientação clara em muitas áreas de governo da igreja. Uma coisa é que diferem na 
interpretação, mas outra totalmente a dizer que o relato bíblico não é importante hoje. Por isso, é muito importante 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           97 

 

seguir como muitos dos padrões de administração da igreja e a função como descrito na Bíblia como possível. Caso 
contrário, não há respostas satisfatórias para os padrões que existem na Bíblia. Temos um padrão de governo da igreja 
nas Escrituras, e se cremos que a Bíblia é a inerrante Palavra de Deus, então temos de estar seguindo-o. Temos um 
padrão de governo da igreja revelado no Novo Testamento. Devemos, nós acreditamos, segui-lo. 
 
O Novo Testamento não contém uma definição formal de uma igreja local, mas não formular uma definição de uma 
assembléia local. A partir da evidência do Novo Testamento, especialmente os Atos dos Apóstolos, é um conjunto de 
professar os crentes em Cristo que foram batizados e estão organizados em o padrão apostólico, para realizar a 
vontade de Deus individualmente e corporativamente em sua comunidade local.  
 
[A] Quem não fazer uma profissão de fé, são excluídos.  
 
[B] sem discutir o modo de batismo neste ponto, a igreja do Novo Testamento não reconhecem unbaptized crentes 
como membros da assembleia.  
 
[C] A Igreja sempre teve alguma forma de organização. Administração foi introduzida o mais rapidamente possível - 
Atos 14:23. Uma igreja não é uma igreja; é um grupo de cluster em um piquete de ovelhas sem pastor. 
 
[D] Uma igreja existe para fazer a vontade de Deus; para realizar as ordenanças, a Ceia do Senhor, evangelismo, 
construção de crentes na fé, de culto, de dar e ministrando a todos os grupos de idade. Um ministério especializado 
para um grupo etário específico não pode ser uma igreja, mesmo que possa ter características semelhantes a uma 
igreja. Se eles não praticam o que eles não são uma igreja. 
 
Tipos de governos igreja 

 
Existem certos grupos que têm o mínimo de governo da igreja, estes são os guarda-lamas anarquista da igreja. A maior 
parte do tempo essa forma de governo é devido ao orgulho. Você tenderá a achar que eles não vão em qualquer lugar 
ou fazer qualquer coisa. Os Irmãos em algumas áreas tendem a operar nessa área, bem como os Quakers. Quando os 
irmãos tiveram impacto, elas foram localmente liderada pelo espírito piedoso, cheio anciãos. A história dos Quakers, por 
outro lado, é a história, depois dos primeiros anos, de impotência, falta de evangelismo e egocentrismo em adoração. 
Devemos examinar cada estrutura e pedir a perguntas difíceis do fruto do Espírito; se ele não existir naquele lugar, 
então há algo de errado com a estrutura ou as pessoas nele. 
 
Os principais grupos da seguinte forma hierárquica de governo, seriam os católicos, anglicanos, e algumas igrejas 
protestantes. A forma congregacional é a terceira espécie, tal como em muitas igrejas independentes. A quarta forma de 
governo é a forma federal, que é a forma de muitas denominações protestantes. 
 
O sistema hierárquico tem uma série de bispos e sacerdotes, os diáconos e archdeacons. Ele tem uma estrutura 

hierárquica. Muitas vezes o governo nacional tende a ter uma estreita relação de tais igrejas como a Igreja Anglicana na 
Inglaterra luterana no Norte da Europa. Essas igrejas têm certas estruturas reconhecidas em fileiras. Mais de uma 
pessoa de sucesso em subir até a estrutura requer uma participação activa na política da Igreja, mantendo a linha do 
partido e ser um bom Clérigo.  
 
Tanto a Igreja Católica e as igrejas Episcopal Anglicana traçar a sua volta para a sucessão apostólica. Pedro ou Paulo 
nomeou uma pessoa de um bispo e ele é a única pessoa que tem a autoridade para nomear o próximo homem.  
 
Estes são os únicos que dizem que têm o direito de ser bispos. Os ministros também tendem a chamar-se sacerdotes e 
são os únicos autorizados a celebrar a comunhão. Em tal igreja você tem mãos impostas sobre você por alguém que 
teve mãos cair sobre ele e, portanto, à direita o caminho de volta. Isto é bíblico? Na mais antiga igreja, toda liderança 
apostólica foi nomeado, no sentido de que ele tinha alguma autoridade delegada derivado de um apóstolo, mas hoje em 
dia tal conexão é ténue, mas isso não impede as pessoas sendo muito preocupado com isso. Neste tipo de governo da 
igreja você tem um sacerdócio separado de um laicado que atinge o coração do conceito do sacerdócio universal do 
crente. 
 
O sistema congregacional é um onde a congregação é a fonte do poder da igreja. Se há uma decisão a ser tomada o 

crente sacerdotes se reúnem para discutir o assunto e tomar uma decisão. Os anciãos não vai governar o povo 
Autocraticamente. A congregação se demanda para ser consultado e tomar decisões coletivamente sob a orientação 
dos anciãos, mas sob a soberania do Espírito Santo, o guia interno para cada crente sacerdote. 
 
O ancião tem a pressão sobre a liderança, para instruir e para trazer a congregação com eles. Este tipo de governo não 
significa necessariamente que cada igreja é independente e não tem relação com outras idéias como igrejas, embora 
muitas vezes cada igreja será ferozmente independente. Alguns dizem que este tipo de governo destrói a unidade no 
corpo de Cristo. Não, onde as pessoas seguem a liderança do Espírito Santo, pois ele trará sempre sobre a unidade e a 
cooperação entre as igrejas que amam o Senhor. 
 
Ele diz que não é a autoridade dentro da igreja, e nenhuma autoridade fora dela. O senhor é considerado para ser o 
cabeça da Igreja e ele tem a sua sob os pastores na igreja. Você pode se juntar com outras igrejas em comunhão, mas 
a igreja em si é responsável pela política e respondendo ao senhor sozinho. A maioria das igrejas de exploração para o 
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apostólico práticas siga esta forma de governo da igreja, mas não é claramente apostólica, para os apóstolos nomeados 
anciãos para governar sob a sua própria autoridade dada pelo Senhor. Aqueles que mantêm a forma congregacional de 
governo acredita que morreu com os apóstolos, e a "regra" do Espírito Santo, seguindo as instruções de apostólica, 
agora tem precedência sobre a sucessão apostólica, como ensinado por modelo hierárquico.  
 
O sistema federal é uma modificação do sistema congregacional. Este é associado com denominações. Ele é 

representado pelos presbiterianos, Metodistas, e algumas das igrejas batistas. A igreja dá sobre muitos dos que regem 
funções a um grupo representativo de uma grande comissão ou a liderança de um grupo denominacional. A igreja local 
e, em seguida, aceita a política da denominação. Temos, por exemplo, o batista europeia. Em alguns sistemas federais 
de um ministro pode ser enviado para uma igreja, mas em a maioria de cada igreja tem o direito de recusa, ou mesmo o 
direito à chamada. Você tem no entanto aos pés da linha do partido em muitas áreas e a denominação pode possuir a 
propriedade e expulsar os membros da igreja que construiu o edifício de que se houver uma disputa.  
 
Se uma congregação decide deixar uma estrutura federal pode ser muito caro, porque muitas vezes a igreja local está 
em uma propriedade denominacional confiança. Se você quiser separar da denominação pode levar a congregação, 
mas você normalmente não pode tomar o prédio mesmo que a congregação tem colocar todo o dinheiro para a igreja, e 
está a apoiar os escritórios denominacionais. 
 
O sistema congregacional pode ter um pastor que faz a política, os anciãos que fazem a política de toda a congregação. 
Congregationalism muito não lucrar com os dons de liderança. Sem conhecimento bíblico e maturidade espiritual, os 
dons não serão exercidos, independentemente da estrutura governamental. 
 
Formatos Bíblicos 

 
A Igreja hierárquica entrou em funcionamento no final do primeiro e início do segundo século, a Igreja enfrentou a 
perseguição e os bispos levaram a cidade vasta igrejas para sobreviver aos ataques do Império Romano. Na Igreja 
primitiva, embora eles colaboraram uns com os outros, eles não estavam organizacionalmente ligados, até que este 
primeiro grande momento do império grande perseguição. Um sistema federal, não está na Bíblia como um padrão, mas 
se desenvolve até o quarto século, com o governo de Roma caindo para o bispo de Roma, no século V, o Império 
Ocidental colapsos. 
 
A posição apostólica está cada congregação operando de forma independente, com a congregação de ter uma palavra 
a dizer, embora respondendo a direção apostólica, e respondendo à liderança dons que o Senhor concedeu à igreja 
através de anciãos, piedoso e à procura de orientação e liderança de um ancião que será visto como o pastor local 
(pastor de ovelhas). É o espírito encheu o estado de todas as pessoas na igreja, o que importa não é a organização. É 
por isso que todos os sistemas trabalham realmente se há homens piedosos no topo como os pastores, presbíteros ou 
bispos. 
 
A liderança da igreja 

 
As palavras que descrevem os líderes na igreja - pastor professor no grego é, poimenos kai didaskalos (pastor e 
professor). Se o espírito está liderando uma igreja haverá pelo menos um homem com este presente na assembleia. Ele 
se importa com, como um pastor, e ensina ou alimenta as ovelhas. 
 
Outra palavra Grega é traduzida como "ancião" - Presbuteros. Este descreve a posição do líder da igreja. Ele é plural e, 
portanto, há mais de um em cada igreja. Estes são os homens mais velhos, ou aqueles com giftings liderança clara que 
outros teriam de seguir. Esta é uma posição de dignidade e respeito.  
 
O pastor é o líder dos anciãos. A igreja primitiva ensinou que uma pessoa não deve se tornar um pastor a menos que 
ele seja pelo menos trinta anos de idade. Houve exceções, mas eles eram raros. 
 
A palavra do Bispo é episkopos. O bispo foi o élder sênior na igreja primitiva. Em Tito 1:7, o bispo é o mesmo que o 
velho. Este é o homem que Deus considera responsável pela igreja. Note que uma pessoa como o velho, que tem 
governo, tem já tiveram suas famílias sob controle, ser respeitado como um líder e mentor na comunidade e ser 
doutrinariamente o som. Caso não tenham demonstrado a sua capacidade de liderança em suas próprias casas, nem 
ter respeito na comunidade local, que não pode levar na igreja! 
 
Alguns de seus parentes mais velhos não serão pastores e professores, mas todas têm de cumprir os critérios de 
respeito e experiência comprovada em autoridade. Eles têm de ser responsáveis, têm caracteres impecável e estar 
disposto, e comprovada capacidade para administrar as coisas de homem e de Deus. 
 
Os diáconos são ministros, muitas vezes chamado de ministro para eles. Eles são práticos, servos da Igreja. Eles 
podem ter o dom de evangelista, professor, administrador ou conselheiro. O diaconato foi visto pela igreja primitiva 
como área de treinamento para os idosos de amanhã. A congregação escolhe os diáconos, os presbíteros, em seguida, 
designar formalmente ou ungirás para o serviço. É importante manter os dons e escritórios separados. 
 

Doutrinas 
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Governo da Igreja 

 

1. Não há nenhuma evidência nas Escrituras para denominações. 
 
2. Denominações onde formaram tem havido uma tendência para a apostasia e a degeneração. 
 
3. Deus, o Espírito Santo tem dado pelo menos um dom espiritual para todos os crentes na igreja. 
 
4. A correta utilização desses dons, fará com que a função eficiente do corpo de Cristo (igreja). As pessoas não devem 
ser preencher funções se elas não têm o dom, ou se não possuir as qualificações listadas na Escritura. 
 
5. Cada igreja local deve ser independente, com sua própria liderança (pastor/anciãos), administração (diáconos) e 
todos os outros membros funcionando em seus dons espirituais. 
 
Pastores/anciãos 
 
1. Atos 20:17,28 mostra que o pastor/presbítero/bispo/supervisor são os mesmos. Cada palavra simplesmente enfatiza 
um papel diferente. 
 
2. Palavras gregas usadas do papel e responsabilidade pastoral.  
A) Presbuteros (velho) - a autoridade na Igreja (cf os anciãos eram os sábios juízes que estavam às portas de cidades 
antigas). Atos 20:17 
B) Poimenos didaskalos (pastor-professor) - o pastor, para alimentar o rebanho e protegê-los. Jeremias 3:15 
C) Episkopos (Dom/supervisor) - o líder/supervisor da igreja. Atos 20:28, 1 Timóteo 3:2; Tito 1:7 
D) Diakonos (servo/ministro) - o servo de humildade. 
 
3. Conclui-se, portanto, que um ancião é um pastor segurando o ofício de bispo, bispo ou pastor na Igreja. Eles lidam 
com assuntos espirituais dentro da igreja, pastores, alimentar e proteger o rebanho. 
 
4. Um presbítero deve ter o dom de Pastor/Professor ou evangelista. 
 
5. Função 
A) a regra. (1 Timóteo 3:4,5; 1 Timóteo 5:17) - o pastor/anciãos de uma igreja são a autoridade na Igreja, sob Deus. 
B) para proteger o corpo da verdade revelada do erro e perversão. (Tito 1:9). 
C) para supervisionar a Igreja como pastor do seu rebanho. (Atos 20:28; João 21:16; Hebreus 13:17; 1 Pedro 5:1-3). 
D) Os anciãos são dadas à igreja pelo Espírito Santo (Atos 20:28). 
E) grande estresse sobre sua nomeação. (Atos 14:23; Tito 1:5) 
F) no primeiro eles foram ordenados por um apóstolo. (Atos 14:23) 
G) orientação da igreja mais tarde foi necessária em tais compromissos. (Tito 1:5; 1 Timóteo 3:1-7) 
 
6. Qualificações (1 Timóteo 3 e Tito 1) 
A) culpa - você será responsabilizado por muitas coisas - certifique-se de que elas não são verdadeiras. Você deve 
tratar com o pecado em sua vida. 
B) ser o marido de uma mulher ou um homem-mulher (ou seja, fiéis, não cobiçar outras mulheres) - v 11 Ele pode ter 
sido legitimamente divorciado de acordo com a escritura. 
C) ser vigilante - lúcida ou cool 
D) ser sóbrio - tem auto-controle 
E) ser de bom comportamento - desenvolvimento ordenado e coordenado, respeitável, bem co 
F) ser hospitaleira - sempre pronto para convidar as pessoas para a sua casa  
G) ser dispostos a ensinar - desejoso de partilhar a Palavra de Deus com eles. 
H) não dado ao vinho - ele não deve ser viciado em álcool. 
I) não ser um atacante - ele não deve estar de cabeça quente 
J)  não deve ser gananciosos de torpe ganância - ele não deve ser ganancioso por dinheiro. 
K)  não deve ser um arguer contencioso 
L)  não deve ser avarento - 
M) se casado, a esposa e os filhos devem ser digno e sob controle. 
N) não é um novo convertido. Treinar os candidatos para o ministério como diáconos, Escolas Dominicais e grupos de 
jovens, antes de proceder à nomeação. 
O) ele deve ter um bom testemunho para o mundo incrédulo. 
 
7. A nomeação de pastores é descrita em (1 Coríntios 12:28; Efésios 4:11). 
 
8. O dom de pastor-professor é dada aos homens - não é apenas o papel da mulher para ensinar ou exercer autoridade 
sobre os homens na igreja 1 Timóteo 2:12, 1 Coríntios 14:34-35. 
 
9. Autoridade pastoral não é um motivo de glória, é baseada no serviço com toda humildade João 13:5 -17 2 Coríntios 
10:8, Gálatas 6:3-5. A autoridade do pastor é ensinar a Palavra de Deus para que todos irão ver a verdade claramente. 
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10. Idade não é uma barreira 1 Timóteo 4:9-12. 
 
11. Se o pastor não cumprir suas responsabilidades 
A) Ele deve ser advertido e, em seguida, censurado pelos anciãos se ele continua. Tito 2:15, 2 Coríntios 13:10, 
2 Timóteo 4:2. 
B) disciplina o senhor dele. 1 Timóteo 6:3-5, Tiago 5:19-20. 
 
12. A recompensa do pastor. (Hebreus 6:10; 1 Pedro 5:4). 
 
13. Versículos-chave para a função pastoral, 1 Pedro 5:4, Efésios 3:7-13, 1 Timóteo 2:24-26, 3:1-9, Colossenses 1:23-
29, Tito 1:6-9, 1 Tessalonicenses 2:19, 20; Hebreus 13:7, 17, 6:10. 
 
Os Diáconos 
 
1. A palavra grega diakonos (ou DIAKONEO) significa "servo". A função dos diáconos é servir na Igreja, para que os 
presbíteros para lidar com assuntos espirituais Atos 6:1-7 
 
2. Os diáconos são os administradores da igreja, incluindo funções como secretário, tesoureiro. 
 
3. Um diácono deve ter o dom de administração, ajuda ou serviço. 
 
4. Qualificações (1 Timóteo 3) 
A) ser honesto a respeito de dinheiro, 
B) ser moralmente puro como eles estão lidando com pessoas que perderam seus maridos,  
C) ser espiritual e andando com o Senhor 
D) ser sábio - cheia de doutrina 
E) ser visado pelos anciãos (os apóstolos colocavam as mãos sobre eles para dar-lhes autoridade) 
F) Ser graves - devem ser séria, madura e digna 
G) não ser rixosa duplo ou dois enfrentados - o que eles dizem deve ser o que eles significam 
H) não ser dado ao vinho, não um bebedor que se senta sobre suas bebidas. Ele não precisa ser um t totaler. 
I) não ser ganancioso por dinheiro porque o diácono é a pessoa que lida com dinheiro. 
J) segure a doutrina em pureza, sendo, portanto, um conservador quanto a doutrina está em causa. 
K) ter uma consciência pura ou uma proposta de consciência, uma pessoa que se sente profundamente o pecado. 
L) ser provadas. Ele deve ser provada em outras áreas antes que ele se torne um diácono.- v 10  
M) ser um trabalhador fiel na Igreja se ele deve ser considerado como um diácono. 
N) ser marido de uma mulher ou um homem-mulher (ou seja, fiéis, não cobiçar outras mulheres) - v 11 Ele pode ter sido 
legitimamente divorciado de acordo com a escritura. 
O) se casado, tem uma esposa que era digno, não uma fofoca, desde o diácono pode compartilhar assuntos sensíveis 
com sua esposa. 
 

Disciplina na Igreja 

 

1. Aqueles que não acatar a Palavra de Deus dentro da igreja estão a ser advertido e, em seguida, repreendeu (se o 
erro é privada ou publicamente se seu erro é público). 2 Tessalonicenses 3:14, Tito 1:13, 14. 
 
2. Se eles ainda não ouvir a verdade, então os indivíduos estão a ser isolado a partir da comunhão e outros estão para 
se separar deles. 1 Timóteo 6:3-5. 
 
3. Se eles ainda se recusam a mudar estão a ser expulsos da comunhão. Tito 3:10 Gálatas 1:6 -10. 
 
4. Paulo adverte sobre a falsa doutrina 1 Timóteo 1: 4, 11. Então ele expulsa os dois falsos mestres, Hymeneus, 
e Alexandre, que eles podem aprender a verdade e parar de blasfêmia. 1 Timóteo 1:18-20. 
 
5. Qualquer afastamento é apenas temporária, aplica-se apenas enquanto a pessoa está arrependido. Quando eles se 
arrependem estão a ser recebido de volta como o filho pródigo, Lucas 15:11-32, e o homem em adultério. 1 Coríntios 
5:1-13. 2 Coríntios 2:5-11. 
 
 

 
Lição 62 - As Ordenanças DA IGREJA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

62 As ordenanças da Igreja 
 

Lucas 22:15-20 
1Coríntios 11:23-24 

A COMUNHÃO  
Batismo 
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Regeneração batismal 

 
 
Ordenanças DA IGREJA 

 
Existem duas ordenanças da Igreja, a Ceia do Senhor e Batismo. Algumas igrejas colocar tanta ênfase sobre as 
ordenanças que se chamam sacramentos.  
 
A visão católica romana 

 
Para os católicos romanos são o poder de mediação para a salvação. Eles acreditam que você não pode ser salvo por 
meio da fé, sem o sacramento da Eucaristia, sem tomar o wafer, sem tomar o vinho. O matrimónio é um sacramento de 
acordo com eles, tal como o batismo infantil e os últimos ritos. Eles são vistos como algo que cuida, ou atua como, o 
canal de graça e salvação. Eles estão preocupados, se você cumprir o serviço sacramental para se você não, você não 
está salvo e seguro. 
 
Outras Vistas Sacramental 

 
Outras igrejas prática sacramental do Vista. Algumas igrejas batistas fazer algo semelhante com o Baptismo, que não 
são verdadeiramente regenerado, a menos que tenha sido batizado por eles. Algumas igrejas batistas irá dizer que a 
menos que você tenha sido batizado, você não pode ter comunhão com alguns indo na medida em que se você não foi 
batizado por eles não contam. 
 
Ordenanças (Batismo e comunhão) 

 
As ordenanças são memorial sacramental ou práticas. Pela maneira como você responder a esta pergunta determina a 
sua teologia. Eles mudar a natureza do povo participando ou são lembranças, que reflectem a realidade mudou de vida 
para as pessoas envolvidas? 
 
O batismo e a Ceia do Senhor são geralmente referidos como ordenanças hoje, embora alguns grupos preferem 
chamá-los de sacramentos. A palavra "sacramento" significa tornar sagrado, para se dedicar a um deus ou para o uso 
sacro. A palavra latina da Vulgata foi utilizada para traduzir o grego musterion que deu a idéia de algo misterioso ou 
mágico.  
 
Assim, grupos que preferem chamar esses ritos da Igreja sacramentos normalmente conectar com eles algum 
misterioso poder real ou transmitir de graça. O Concílio de Trento definiu um sacramento como, "algo apresentado para 
o sentido, que tem o poder, por instituição divina, não só de significar, mas também de forma eficiente o transporte de 
graça". 
 
Por outro lado, "ordenança" (embora um sinônimo de sacramento no dicionário) não incorpora a idéia de transmissão de 
graça, mas apenas a idéia de um símbolo, manifestando a graça. Assim, o decreto em si não tem poder inerente para 
alterar os observando, porém Deus pode usá-lo para ministrar a eles. 
 
Lucas 22:15-20 mostra que a Ceia do Senhor é das próprias Escrituras. O Senhor deixa claro nesta passagem que esta 
é uma lembrança festa porque ele está indo estar ausente a partir deles. Ele diz que até que ele venha em seu Reino, 
Ele não está indo para celebrar esta refeição novamente. 
 
Não podemos ter uma festa memorial para ele permanente no sentido de que torna-se ele. Na primeira mesa do 
Senhor não há mudança do pão e do vinho no seu corpo e sangue, porque ele estava ali deitado com todos eles. Não 
há Transubstanciação Consubstanciação ou, mas ele não estabelecer um ritual ele queria claramente seguido até que 
ele retorne. Estamos simplesmente disse para fazê-lo em memória dele até que ele venha. 
 
Em 1 Coríntios 11:23-26, Paulo diz que devemos mostrar a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está enfatizando 
o fator de lembrança. Ele está enfatizando a função simbólica da festa e que representa a cruz. Embora seja coisa séria 
é também uma festa alegre. Por participando da mesa do Senhor estamos lembrando que Ele está vindo novamente. 
Recordamos a sua morte até que ele venha. Há, porém, um aviso ao final no fato de que é uma festa séria, há algo 
importante sobre o pão e o vinho.  
 
Se você não discernir o significado espiritual do pão e do vinho, é provável que você receber o julgamento. O Senhor 
pode usar vários métodos para juiz, incluindo a doença e a morte. É a enfermidade espiritual, bem como talvez a 
enfermidade física. Consulte o estudo EBCWA do Corinthians. 
 
A razão pela qual as pessoas estavam doentes era que eles eram muito casual na mesa de comunhão. Se você 
participar em comunhão em uma veia luz hearted é muito grave. Você precisa se aproximar com reverência e respeito. 
Você está em perigo de disciplina divina Dele. Paulo nos adverte para não ser culpado do sangue e corpo de Cristo. 
 
TRANSUBSTATIATION, CONSUBSTANCIAÇÃO E MEMORIAL 
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Existem três diferentes conceitos referidos aqui:- a transubstanciação e a consubstanciação, memorial. A comunhão, na 
verdade, envolve os elementos tornando-se o corpo e o sangue do Senhor, tornando-se como eles, ou apenas como um 
memorial permanente deles?  Quando você tomar todas as referências das escrituras juntos, é claro que a Mesa do 
Senhor é uma festa memorial. No entanto, em 1 Coríntios, Paulo nos diz quão importante o memorial é festa.  
 
Parece haver uma aparente diferença ou contradição entre os sinópticos e São João. Aparentemente, João diz que a 
Páscoa era o dia em que o Senhor morreu, enquanto os Evangelhos Sinópticos indicam que a Páscoa foi no dia em que 
a refeição foi realizada. Com os Evangelhos Sinópticos, porque não celebrar a Páscoa esse ano eles tomaram essa 
refeição como sua Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto ao mesmo tempo em que o 
cordeiro foi abatido para comemorar a Páscoa. Consulte o estudo EBCWA de João, e a harmonia dos Evangelhos para 
um estudo desta. 
 
A MESA DO SENHOR NA IGREJA PRIMITIVA 

 
Desde os primeiros pais da igreja como Justino, o Mártir, e dos governadores romanos, como Plínio, que perseguia a 
igreja, temos informações sobre a maneira como a igreja primitiva. O serviço de comunhão era muito alargado e tendia 
a ser à noite.  
 
Antes da mesa do Senhor, eles reuniram-se para a refeição de ágape; aquilo a que se chama um "pot luck" ceia, onde 
cada família traz consigo alimentos para compartilhar com o grupo. Muitas das pessoas ricas estavam trazendo boa 
comida mas não estavam compartilhando. Alguns estavam passando fome enquanto outros estavam bêbados com o 
vinho que tinha trazido junto com seus alimentos. Alguns eram tão cheios que estavam burping através do serviço. 
Enquanto eles deviam estar compartilhando com outros muitos foram muito comilão e bebeu do vinho e da 
embriaguez, que era um espetáculo repugnante. Paulo corrige-los fortemente em suas cartas aos Coríntios. 
 
No domingo de manhã (antes do amanhecer - como dawn significou o início do dia de trabalho), eles tiveram um curto 
serviço que celebra a ressurreição de Cristo. Houve algum ensinamento bíblico , em seguida, mas o principal 
ensinamento foi à noite. 2 Pedro 2:13, Judas12, 1 Coríntios e atos. Pagãos e judeus fizeram este alimento comunhão 
também como parte do culto religioso.  
 
Em restaurantes judeus que, em alguns lugares, ainda tem o que é conhecido como sopa judaica e tão por muito tempo 
como você trouxe algo para o pote que foram capazes de tomar uma tigela de sopa. A sopa estava 
constantemente borbulhando, você adicionou as ofertas e água para fornecer um abastecimento contínuo de sopa. 
Como um corredor de avanço para um serviço na Igreja esta prática é boa, de forma que estão com fome para uma 
posição de ensino. 
 
Após a refeição, eles iriam para o serviço, orando e compartilhando o pão e o vinho. Eles mastigar o pão e isso levaria 
um tempo, assim que você começar a ter uma ideia da informalidade das primeiras reuniões de igrejas até a comunhão 
foi realizada e o ensino começou. 
 
O serviço de comunhão foi baseado em torno da Páscoa e a Páscoa foi um tempo quando tudo o fermento foi retirado 
da casa. 
 
Os judeus olhavam com qualquer coisa que foi fermentado como o fermento. O argumento para vinho e pão ázimo na 
mesa de comunhão é muito forte, embora a igreja de Coríntios certamente tinha vinho real em sua festa ágape, caso 
contrário alguns não teriam sido bêbado! Este não é um argumento para o álcool na igreja amor proezas ou pot luck 
ceias, mas certamente não é proibida pela escritura. No entanto, a mesa de comunhão era muito provável com pão 
asmo e o vinho não fermentado. Se você estiver indo ter um símbolo, ao menos ter uma exacta. 
 
No mundo antigo a Ceia do Senhor foi celebrada uma vez por semana. Ele nunca deve ser sentida para ser 
"ALINHAVADO" para outro serviço. Provavelmente, devemos seguir a igreja primitiva e ter um jantar seguido de 
comunhão e ensino. Ele deve ser especial e não têm necessariamente que no final de um longo tempo de serviço. Eles 
fizeram a certeza de que todos tinham comido e depois foi para o serviço. O serviço de comunhão levou cerca de meia 
hora e, em seguida, eles tinham ensino bíblico. Era para ser um momento de oração e reflexão sobre o sacrifício da 
cruz para todos eles. 
 
Qual é o significado disso? 

 
[A] é uma memória de Cristo e o anúncio de sua morte. 
 
[B] Mostra certeza da Segunda Vinda 
 
[C] é um tempo de comunhão que só acontece entre as pessoas por causa da obra do Senhor na cruz por todos nós. 
 
Os católicos romanos ensinam que o corpo e o sangue literal são os elementos. De acordo com o dogma da Igreja, na 
Missa, o sacerdote vai elevar o cálice e o pão e o altar boy vai tocar a campainha e a transubstanciação ocorre nesse 
momento. 
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A igreja luterana ensina que o pão e o vinho com a oração de consagração indica claramente a pessoa de Cristo para 
os participantes. Este é metade do caminho.  
 
A maioria das pessoas na igreja anglicana  diria que, enquanto Cristo não é realmente lá está ele de uma forma sob a 
forma de consagração. Eles diriam que, nutrindo estão participando na presença você está participando no elemento 
espiritual e se você está no espírito, você está pensando sobre o alimento espiritual. 
 
Zwingli ensinou que a ceia era apenas um memorial, mas trata-se de um serviço onde temos a presença de Cristo em 
Seu povo cria uma verdadeira comunhão. Cristo está no povo e não nos elementos, mas o povo tem de honrá-lo na 
tomada de elementos. Este é um ponto de vista interessante e desafiante. 
 
Historicamente muito rapidamente a igreja mudou-se para um ponto de vista a transubstanciação e foram à procura de 
presença real dos elementos. Dentro de 150 anos a partir da morte de Cristo a vista realizada pelos Católicos Romanos 
hoje predominantes. 
 
Quando você assumir uma igreja você deve desafiar e incentivar as pessoas a fazer as coisas como eles fizeram nos 
tempos apostólicos, mas compreender a forma como a Igreja atravessou os séculos, de modo que não condenar e 
criticar os outros para práticas que nossos antepassados espirituais caíram bastante cedo. Se há pecado em fazer algo 
errado, há um pecado maior na queda para fora com seu irmão sobre a sua prática. 
 
Batismo 

 
Nosso Senhor ordenou que eles ser batizado. É parte da Grande Comissão. Parte do crente discipulado é o baptismo 
do crente. Temos de ver o que o senhor disse, para o que o senhor disse por meio do Espírito Santo aos Apóstolos, e o 
que a igreja primitiva praticava. Se você colocá-lo completamente você começ um caso para o batismo nas águas por 
imersão como a melhor forma possível de colocar a lei em ação. 
 
O batismo simboliza muitas características importantes da verdade bíblica. Isso significa ser enterrado com Cristo na 
Sua morte, sendo levantada com Ele na Sua ressurreição.  
 
O batismo na Igreja primitiva 

 
O crente tinha roupas novas para o seu batismo. Para usar as suas vestes batismais foi uma grande honra. Para obter 
um novo conjunto de roupa no mundo antigo era muito caro. Um terno de roupa iria custar o equivalente a vários 
milhares de dólares.  
 
Muitas das pessoas usava as vestes brancas do batismo a partir desse ponto e tornou-se as vestes dos monges. Se 
você não foi batizado você não era um  membro da igreja. 
 
No livro de Atos, nós vimos o batismo imediatamente após a salvação. Mais tarde, no segundo e terceiro séculos os 
conversos foram instruídos em comprimento, porque devido a perseguições, para ser batizado foi o equivalente de 
cometer suicídio. Você foi chamado um aluno até o momento em que você foi batizado. Em Atos que eles ouvem, 
ouvem cuidadosamente, eles sabem exatamente o que significa, que eles sequer sabem o que é ser um discípulo e 
foram batizados imediatamente. 
 
Muito cedo na igreja a prática do batismo infantil foi estabelecido. Os meninos eram judeu circuncidado ao oitavo dia. 
Convertidos Gentios, no entanto, disseram que não se circuncidar, como eles tinham quando eles se tornaram membros 
da sinagoga como "deus" fearers, de modo que, em vez de eles batizar as crianças. Eles polvilhe o bebê três vezes ou 
em alguns lugares eles iriam mergulhar, uma prática que é seguido na Igreja Ortodoxa Oriental, até o dia de hoje. 
 
Alguns dizem que toda a família foram batizados e alguns teriam sido crianças, mas você não pode argumentar com 
base no silêncio. A ordem bíblica é sempre crer e ser batizado. Os bebês não acreditar em qualquer coisa. Enquanto a 
idade das crianças não é mencionado os que foram baptizados eram crentes que exclui crianças muito jovens. 
 
Em Atos 19, há evidência de rebaptism daqueles que tinham sido batizados por João Batista foram re-batizado por 
Paulo depois de terem ouvido a mensagem cristã. Rebaptism é osso fide se a pessoa foi originalmente batizado em 
incredulidade. O foco é a fé da pessoa que está sendo batizado, e a finalidade específica de seu batismo anterior. 
Tenha cuidado aqui, como para o povo judeu havia muitas vezes quando eles praticavam o batismo nas águas como 
um sinal de uma mudança de vida ou de um ciclo de vida natural, para que todos os crentes judeus teria sido batizado 
em algum ponto em suas vidas antes de serem salvos.  
 
A igreja primitiva praticou tanto a imersão e aspersão com o último ocorrendo onde havia água suficiente para a 
imersão. Você uma vez imerso ou aspergido três vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A melhor 
representação visual e seguintes do padrão apostólico dominante é por imersão.  Muitas das primitivas igrejas Católica 
Romana na Itália têm baptisteries neles desde os primeiros séculos, mas dominar as fontes depois do 6º século. A coisa 
importante sobre qualquer ritual é que ele reflete uma realidade, e o que o Senhor quer ver é a mudança de vida a 
pessoa convertida. 
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Doutrinas 
 

Comunhão: A CEIA DO SENHOR 

 
1. Existem três ceias que o homem é convidado a:- 
A) O evangelho ceia (Lucas 14:15-24) 
B) a ceia das bodas do Cordeiro (Apocalipse 19:7-9) 
C) Ceia do Senhor (1 Coríntios 11:23-29). 
 
2. Aqueles que aceitam o evangelho ceia irá aparecer no casamento ceia e, entretanto, enquanto na terra, deve 
participar da Ceia do Senhor. 
 
3. A Ceia do Senhor o crente medita:- 
A) a morte de Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. 
B) o Senhor ressuscitado, que intercede por ele. 
C) o próximo Senhor que irá retornar para a sua igreja e estabelecer o seu reinado na terra. 
 
4. A Ceia do Senhor é derivada da refeição da Páscoa (Êxodo 12:1-11, 1 Coríntios 11:23-32). Cristo, nossa páscoa, foi 
sacrificado por nós (1 Coríntios 5:7) 
 
5. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós quando Ele levou nossos pecados sobre a cruz (1 
Coríntios 11:24) 
O vinho representa o sangue de Cristo, que é a garantia da nossa salvação. Sem derramamento de sangue, não há 
remissão de pecado. (1 Coríntios 11:25) 
 
6. A mesa do Senhor é para os crentes preparados na presença dos seus inimigos (Salmo 23:5) 
 
7. O crente deve estar em comunhão para discernir o significado da Ceia do Senhor (1 Coríntios 11:29). Isto é realizado 
pela auto julgamento (1 Coríntios 11:31, 1 João 1:9) 
 
8. Participando da Ceia do Senhor sem a comunhão com o senhor pode resultar em doença ou morte. (1 Coríntios 
11:30) 
 

Batismo 

 
1. Uso da palavra "batismo" antes do grego koiné (comum) (pré. 350 a.C.). 
A) a palavra "batismo" é uma transliteração do verbo grego BAPTIZO significado de identificar. Esta palavra era usada 
pelos poetas, dramaturgos e historiadores para retratar a identificação de um objeto com um segundo para que a 
natureza ou característica do primeiro objeto é alterado. 
B) Por exemplo, Xenphon (século IV a.C.) fala de soldados espartanos mergulhando suas lanças em porcos' antes de ir 
para a batalha. Identificando as lanças com sangue, a natureza das lanças já devia ter sido alterada a partir de um 
caça para um guerreiro lança. 
C) Euripedes (século V a.C.) usou a palavra para descrever um navio afundando. Como pias, o caráter ou natureza do 
navio é alterado. É assim identificado ou "batizado" com a água que não mais flutua - torna-se um naufrágio. 
 
2. Significados do grego koiné. 
A) Verbo - BAPTO - para mergulho (João 13:26, Lucas 16:24), de corante (Apocalipse 19:13) 
B) Verbo - BAPTIZO - para mergulhar, imergir, para purificar por meio da lavagem. 
C) Substantivo - BAPTISMOS - lavagem de pratos (Marcos 7:4), a doutrina dos batismos (Hebreus 6:2) 
D) Substantivo - BAPTISMA - ritual do batismo (Mateus 3:7, 21:25), o batismo espiritual (Romanos 6:4), a figura do 
martírio (Marcos 10:38, Lucas 12:50) 
E) Substantivo - BAPTISTES - aquele que batiza como João Batista (Mateus 3:1, 11:11, Marcos 6:25) 
 
3. Batismos Real: uma real identificação - uma pessoa identificada com algo real. Estes são batizados, e não envolvem 
a água. Existem quatro batismos - real 
A) Batismo de Moisés - uma dupla identificação dos filhos de Israel no Mar Vermelho. (1 Coríntios 10:2) 

I) com Moisés - as pessoas foram identificadas com Moisés em sua fé, liderança e libertação. Eles tinham em 
vitória "Moisés". 
Ii) com a nuvem - o povo se identificou com Deus (a nuvem) tal como ele os entregou através do leito seco e 
destruiu seus inimigos por trás deles. Eles tiveram vitória "em Deus". 

B) o batismo de fogo - os incrédulos estão identificadas com juízo. (Mateus 3:11, 13:24-30, 2 Tessalonicenses 1:7-9). 
C) o batismo do Cálice - identifica a era da igreja crente com a vitória de Cristo depois da cruz - Cristo se identificou com 
os nossos pecados (Mateus 26:39, 2 Coríntios 5:21) 
D) o batismo do Espírito Santo - entra na Igreja os crentes no Corpo de Cristo e, por conseguinte, identifica-os com tudo 
o que é de Cristo (1 Coríntios 12:6, Romanos 13, Efésios 1:3) 
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4. Batismos Ritual: envolver água literal, o que representa outra coisa. 
A) o batismo de Jesus - o único (Mateus 3:13-17). A água representada plano do Pai. Cristo se identificou com a 
vontade do Pai em ir para a cruz. 
B) o batismo de João (Mateus 3:1-11, João 1:25-33, Atos 18:25). A água representava o reino.  Identificação de John's 
converte com Jesus e Seu Reino. 
C) o crente (Cristãos) o batismo (Atos 2:38,41, 8:36-38, 9:18, 10:47-48, 16:33). 

I) a água representa a obra de Cristo. 
Ii) Identificação de igreja crente, com Cristo na sua morte (indo para a água), o sepultamento (sob a água) e 
ressurreição para a "novidade de vida" (vindo de fora da água). 
Iii) o batismo nas águas é um testemunho de fé pessoal em Cristo. 

D) duas ordenanças para a Igreja: 
I) O Batismo nas Águas - uma vez; representa a salvação. 
Ii) Comunhão - repetidos; representa a comunhão. 

 

Regeneração batismal: O BATISMO DE ÁGUA SALVAR VOCÊ? 

 
1. Escritura Atos 2:38 
"E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos 
vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo" 
 
2. Aparente problema - o batismo nas águas é necessário na salvação, isto é, a regeneração batismal. 
 
3. Avaliação 
A) a salvação é somente pela fé em Cristo, sem qualquer mérito ou obra humana. A fé exclui o mérito - é apenas uma 
decisão de acreditar no que é verdadeiro. (Tito 3:5, Efésios 2:8,9) 
B) Se Arrepender é equivalente à fé. A arrepender-se (METANOEO) meios para mudar de idéia -, uma vez que pensava 
que nossas próprias obras eram bons e dignos de salvação - agora já sabemos que são pecadores e precisam de Jesus 
Cristo como Salvador. 
C) o Batismo envolve fazer algo e, portanto, podem ser classificados como funciona, se confiarmos nele para a 
salvação. 
 
4. Gramática 
A) "Arrepender-se" - ATIVO AORISTO imperativo, segunda pessoa do plural - METANOEO 
Aorist - ponto de tempo 
Ativo - você se arrepender 
Imperativo - é uma ordem. 
2ª pessoa plural - vós todos. 
Tradução literal - que todos tenham a arrepender-se em um ponto do tempo. 
B) "ser batizado" - BAPTIZO - Aoristo imperativo passivo 3a pessoa do singular. Este é um indivíduo para que em um 
ponto de tempo que você receber o batismo. O modo imperativo indica que a água do batismo não é batismo do 
Espírito, que é dado no momento da salvação. A água do batismo mostra confiança na boa obra de Cristo e não nossas 
próprias boas obras. 
C) a diferença entre a 2ª pessoa do plural ativos de arrepender-se e a 3ª pessoa do singular do batismo passivo 
constitui uma forte ruptura sintática no grego que mostra que o batismo segue a crença, mas não ao mesmo tempo. 
D) a passagem paralela é 1 João 3:23 "e o seu mandamento é este. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e 
amar-nos como ser seu mandamento. " 
- A Salvação 
Amar um ao outro - parte de sua caminhada cristã depois da salvação. 
E) "para" - IES - devido ou a 
Exemplos 
Mateus 3:11 Eu vos batizo com água, para arrependimento. Expressão literal "Eu vos batizo com água, por causa do 
arrependimento". 
Mateus 12:41 "por causa do arrependimento" (IES) 
Romanos 4:20 Ele não escalonadas na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte em (IES) "por causa da fé". 
 
5. Tradução literal de Atos 2:38 
Todos vós arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo (IES) por causa da remissão dos 
pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 
6. Conclusão: a fé na obra de Cristo é necessária para a salvação. A água do batismo e outras boas obras na 
caminhada cristã são o resultado da salvação, e não parte dela. 
7. O Gangster Arrependido: Um dos ladrões acreditavam em Cristo (Lucas 23:42-43). Tudo o que ele podia fazer 
era crer. Ele não podia ser batizado nem qualquer outro bom trabalho. 
 
 
 

Lição 63 - O DESTINO DA IGREJA 
 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           106 

 

 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

63 O destino da Igreja 
 

1COR 12:12-27 
Efésios 4:11-16, 
Efésios 5:21-29 
Apocalipse 19:6-9 
Romanos 14:10-13 
1 Cor 3:10-15,  
1 Cr 9:15-27 
 

Corpo e Esposa de Cristo 
A fraternidade dos 
Crentes 
A vida eterna 
Céus em Cristo 

 
Cristo E A IGREJA 

 
Nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e sua relação com a gente é o tema principal do Novo Testamento. O 
Senhor usa uma série de metáforas para mostrar a relação entre ele e a igreja. 
 
O primeiro deles é "o pastor e a ovelha" - no mundo antigo o pastor estava com as ovelhas o tempo todo, e à noite eles 
entraram em ovinos dobra, uma fortaleza de pedra. Em muitos casos as ovelhas era dobra 3 metros de altura com 
apenas um caminho para dentro e para fora.  
 
Havia vários pastores que iria partilhar um aprisco para seus vários rebanhos e em Guardar. O pastor teria um pequeno 
fogo na entrada do aprisco. Ninguém veio em e nenhuma ovelha saiu. É apenas por uma porta; que é pela fé, sabendo 
que o pastor, que você se torne um membro de seu rebanho. 
 
2.    Temos a imagem do Senhor Jesus Cristo como a porta. Davi o salmista canta deste, o pastor das ovelhas, 
notando que ele é o verdadeiro pastor, e as ovelhas o seguem, se eles são realmente seus. Ele é o único caminho de 
salvação e o cuidador das ovelhas. Há também a comunhão entre o pastor e as ovelhas. 
 
No mundo antigo as ovelhas foram ordenhadas e despojado e apenas comida como alimento, quando a ocasião exigia. 
O pastor cuidados para cada ovelha que era valioso para a lã e o leite. O nosso pastor, o Senhor, cuida de suas 
ovelhas. Com o Senhor Jesus Cristo como o pastor do rebanho, você não tem nenhuma preocupação para estar 
preocupado.  
 
3.   Cristo é a videira verdadeira. Aqui temos o conceito dos ramos e a vinha sendo ligado organicamente. Nós 
somos os ramos, e você pode não fazer nada exceto através de Cristo.  
 
4.   Ele é visto como a pedra angular do edifício. Isto traz o conceito da criação de um edifício. Ele tem um plano, e 
nós somos as pedras vivas em seu prédio, repousando sobre ele, a pedra da esquina. A igreja não é uma coisa 
aleatória. O Senhor está envolvido em vincular a coisa toda juntos. 
 
A IGREJA É O CORPO DE CRISTO 

 
5. Em 1 Coríntios 12:12,30. Paulo diz aos coríntios que eles não devem lutar um com o outro, maligning de um 
outro porque todos vós sois um só em Cristo. Vocês todos são parte do mesmo corpo que o Espírito Santo tem batizado 
no corpo de Cristo, se você fosse judeu ou gentio, bond ou livre. 
 
A igreja está baseada sobre a cruz, a ressurreição, a ascensão e o Pentecostes e a sessão. Este abrangeu um período 
de 50 dias, que foi a preparação para a mensagem que mudou o mundo. Os crentes são de andar no Espírito. É o 
Espírito Santo que temos ministro juntos. 
 
Se você achar que você não está recebendo junto com um companheiro cristão é um ou ambos você não está sob o 
controle do Espírito Santo. A unidade da igreja está habilitada pelo Espírito Santo; toda a desarmonia e o faccionalismo 
é fruto da velha natureza de pecado ou o inimigo. Deixe que o Espírito solto através do estudo da Bíblia e oração. Isto é 
como o sistema nervoso do corpo. Se o sistema nervoso é perturbado, você não pode controlar seus membros. Quando 
o cristão é carnal na esfera espiritual o Espírito Santo é incapaz de controlá-lo. 
 
Dons Espirituais 

 
Paulo despreza as pessoas que pensam que são todos os olhos ou boca, e dizer, "se eu não sou ministro, eu não vou 
fazer nada na igreja". A mão diz que eles querem ser ouvidos. Paulo zomba deles, e muito bem, por que deveríamos 
concentrar-nos nos nossos próprios dons e servir ao Senhor como somos chamados, a não ser olhando para os outros. 
Você deve estar trabalhando sob o poder do Espírito Santo, ou você está em desobediência.  
 
É realmente muito errado para buscar seus próprios dons, como eles são soberanamente concedida pelo Espírito 
Santo, como Ele quiser. 1 Coríntios 12:7-13. Estamos "sob ordens" em todos os aspectos da nossa vida e, 
especialmente, em equipamento, porque o Senhor conhece o caminho que temos de andar e o que temos de cumprir a 
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nossa missão aqui na terra e, portanto, em conformidade com seu plano, ele nos fornece tudo que precisamos. Nosso 
trabalho é para aceitar a graça do Senhor e júbilo. Em 1 Coríntios 12:31 pessoas como um todo em um conjunto para 
buscar os melhores dons para o benefício do grupo montado. É ele quem decide quem tem o dom. Consulte o estudo 
EBCWA em Coríntios aqui. 
 
Se você tiver o dom de pastor, professor, não há nada que você pode fazer sobre ele exceto crescer espiritualmente e 
servir o Senhor abre oportunidade. Você não recebeu o gifting, porque você é mais especial do que qualquer outra 
pessoa; é graça todo o caminho. Deus está executando o corpo. Se você for uma mão não tente agir como uma língua. 
Se você é um pé, levantar-se e passar a mensagem do evangelho. Se você tiver o dom da oração chegar ao lado de um 
pastor que necessita de oração. Muitas vezes aqueles que são antigos têm um dom especial de oração. Eles podem 
não ser capazes de caminhar, mas eles podem orar para os pés, e incentivá-los dessa forma. Se você não souber qual 
o dom que você tem, crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e andar no Espírito e você será mostrado.  
 
Falamos sobre o corpo de Cristo bem com frases feitas, mas não pensamos sobre sua aplicação. Se você tiver o dom 
de pastor, professor, você não precisa orar sobre ele ou rendição a pregar. O Senhor vai abrir o caminho onde você 
será capaz de exercer esse dom. Você exercê-lo nas pequenas coisas, na Bíblia, na classe da Escola Dominical. Você 
estudar e se preparar e treinar. Se você for um braço você tem que reforçar o seu braço para que você possa trabalhar 
na igreja. Se você é uma pessoa com o dom de ajuda a fazer o trabalho que são capazes de fazer para "ajudar" o 
ministério, e assim usar seu dom espiritual. 
 
A IGREJA COMO A NOIVA DE CRISTO 

 
6. A igreja é a noiva de Cristo, com Cristo como esposo. Em Efésios 4 é a medida da plenitude de Cristo. A 
crescer no corpo é ir em direção à maturidade cristã, de modo que em seu serviço na igreja, você tornar-se mais 
semelhante a Cristo. É Ele a medida. Não meça-se contra o pastor ou outro proeminente Cristão. Nós crescemos de 
forma que nós não somos mais crianças. Caminhamos para o padrão da pessoa de Cristo. Se você quer estabilidade 
que você tem que colocar Cristo no centro de sua vida e deixar as doutrinas irradiar dele.  
 
Devemos estudar para que tudo se concentra nele, de modo que você está segurando a cabeça através do poder do 
Espírito Santo, dada por Cristo. Amor um pelo outro, o amor por Ele.  
 
A partir do conceito de corpo Paulo avança para o conceito da noiva. Em Efésios 5:21 temos a obrigação de submeter-
se uns aos outros no temor de Deus. Isto requer a submissão recíproca. Como cristãos, você deve estar disposto a 
respeitar um ao outro e apresentar um ao outro. Antes, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre a submissão 
recíproca. Ser cheio do Espírito é o início de todos os relacionamentos. Não há nenhuma coisa como a ditadura em 
casamento. O marido é o chefe, ele é finalmente responsável. As esposas devem respeitar e que deve submeter-se a 
ele. Todos nós devemos apresentar um ao outro, o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e 
entregou-se por ela.  
 
Sua atitude para com os outros é dado o versículo 21. Qual é a sua atitude para com a sua esposa? A pressão é sobre 
os homens, não as mulheres. Devemos amar as nossas esposas, a tal ponto que gostaríamos de morrer por ela. Este é 
mais um incentivo para os cristãos tenham uma boa atitude de um para o outro. Ele quer que sejamos santificados pela 
lavagem da água, pela palavra. A santidade é a separação de Deus, pondo -se de lado para Deus. A igreja deve ser 
apresentado sem mácula ou ruga. Sermos Santos e sem defeito, Assim devem os maridos amar as suas esposas. 
Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo.  
 
Sua atitude de contraste com a atitude de Cristo e ser repreendido. Reconhecer que nós estamos indo viver com o 
Senhor para sempre e nós não lhe são responsáveis perante aqueles que vele sobre nós aqui.  
 
Como você faz parte do corpo de Cristo, então você é a noiva de Cristo. Ele traz a imagem da noiva para trazer a 
imagem do amor e do cuidado do Senhor Jesus Cristo. 
 
A OBRA DO SENHOR NA IGREJA 

 
Em Efésios 5:18-23 temos três ilustrações da obra do Senhor. 
 
[A] a sua morte e o amor, em que ele a si mesmo se entregou por ela 
 
[B] na caminhada cristã que é capaz de purificar a igreja da imundície do pecado pela lavagem da palavra e que eles 
possam crescer no conhecimento de Cristo. 
 
[C] que uma igreja gloriosa pode ser apresentado a ele, sem mancha ou defeito. 
 
Este representa o passado, o presente e o futuro da obra de nosso Senhor. 
 
Cristo e Sua noiva 
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A batalha constante para o cristão é que a noiva precisa ser santificado para ser purificado. O Espírito quer purificar-me 
e para nos tornar aptos para o casamento. Uma noiva gasta gasta horas infinito cuidado e certificar-se de que eles são 
perfeitos para o casamento. Ela quer ver o melhor para o casamento. 
 
Quando estamos correndo em volta muitas vezes é necessário para que o Senhor nos lentos para baixo pela pressão e 
teste para que possamos ter tempo para lidar com as coisas. Não há nenhuma rose espalhados caminho de 
santificação. Há  muitos que olham para o evangelho da prosperidade como uma resposta, que é na verdade uma 
mentira satânica.  
 
O propósito que Deus tem para a igreja para santificá-lo para o serviço e a glória, para tratar as manchas em todas as 
nossas vidas. Todos nós temos defeitos, mas devemos ser obedientes ao Senhor. Se você quiser ser limpa quando 
você encontrar o Senhor que precisa para classificar para fora o seu pecado. O pecado é como raposas no mundo 
antigo que costumava entrar em as vinhas e estragar o novo e jovem, a produção de uvas. 
Só assim o nosso fruto espiritual é destruída pelos pecados repetitivos em nossa vida. 
 
A festa do casamento e da relação existente entre o noivo e a noiva de ser está em foco no amor eterno de Deus para a 
noiva. Ele nos ama para sempre, não é como nossos casamentos terrena, onde o divórcio solos do plano de Deus, nem 
podemos dizer, "até que a morte nos separe", porque a morte é a nossa reunião com o nosso noivo, face a face. Além 
disso, o Senhor nunca pára de orar por nós. 
 
O amor de Deus tem a pureza transparente, tem intensidade sem limites, é o "muito mais" o amor de Deus. O amor de 
Deus tem uma inexaurível benevolência. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Cristo morreu, 
não para seus amigos, mas, quando éramos ainda pecadores. Há, no entanto, Deus é santo ódio pelo pecado. Ele quer 
que você seja perfeito/completo; pronto para servi-lo em qualquer área que ele chama. Se ele chama então, pode estar 
certo de que ele já tem, de graça, desde que todos nós precisamos para o serviço. 
 

Doutrinas 
 

Corpo e Esposa de Cristo [Ver página 62] 

 
 

A fraternidade dos crentes 

 
1. Todos os crentes são chamados de irmãos adelphos (GK), a palavra grega usada indicando relação familiar com 
tanto masculino como feminino. Como membros da mesma família que reinará por toda a eternidade juntos que é da 
maior importância ter uma atitude especial para com os nossos companheiros crentes. (1 Pedro 2:5, 9-10, Apocalipse 
5:10) 
 
2. Esta atitude deve ser um de amor ágape ou cuidar para o máximo bem-estar dos outros. (1 Pedro 2:17, 3:8, 1 João 
3:23, 4:12) 
 
3. Nós somos nossos irmãos pastores, não por meio de interferência, mas por ser ativo e alerta para o seu bem. 
(Gênesis 4:9 cf Tiago 5:20, 2 Tessalonicenses 3:15) 
 
4. Por causa da proximidade da família há um perigo que um membro pode levar outro errado, portanto, a disciplina é 
necessária. (1 Coríntios 5:11) 
 
5. Na nossa família, deve haver uma prontidão para perdoar. (Mateus 18:21) 
 
6. O mundo tem sua própria Irmandade do mal e do pecado. (João 15:19) 
 
7. A alma e o fruto de uma pessoa mostra a família a que pertencem. (Mateus 12:33) 
 
8. Todos nós nascemos na família de Adão. (1 Coríntios 15:22) 
 
9. Nós quer ficar lá em pecado ou torne-se um membro da família do Senhor. (João 8:42-44) 
 

A VIDA ETERNA [Ver página 42] 

 
 

Céus, EM CRISTO JESUS, 

 

1. Os crentes são disse a ser abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo (Efésios 
1:3). 
 
2. A mesma palavra grega é usada em (João 3:12) onde a palavra "coisas". 
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3. Os céus é a área da experiência espiritual do crente como identificado com Cristo de várias maneiras:- 
A)  natureza divina (2 Pedro 1:4) 
B) vida (Colossenses 3:4; 1 João 5:12) 
C) Relacionamentos (João 20:17; Hebreus 2:11) 
D) herança (Romanos 6:16,17) 
E) SERVIÇO (João 17:18; Mateus 28:20) 
F) sofrimento (Filipenses 1:29; 3:10; Colossenses 1:24) 
G) a futura glória (Romanos 8:18-21; 1 Pedro 2:9; Apocalipse 1:6; 5:10). 
 
4. O crente é um homem celestial e um estrangeiro ou peregrino na terra (Hebreus 3:1; 1 Pedro 2:11). 
 
5. O crente é um embaixador do Céu (2 Coríntios 5:20). 
 
 
 

Lição 64 - A IGREJA DO NOVO DIA DE ADORAÇÃO 
 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

64 Igreja Novo Dia De Adoração 
 

Gênesis 2:1-3 
Êxodo 16:29,  
Êxodo 20:8-11 
Êxodo 31:12-18 
Ezequiel 20:10-14 
Marcos 2:23-28 
Hebreus 4:1-12 
Efésios 4:1-3 
Romanos 12:1-2 

O sábado e o Dia do 
Senhor 

 
 
O SÁBADO E O DIA DO SENHOR 

 
Nos primeiros dias da Igreja, os Judaisers tentou obter os cristãos para voltar sob a Lei Mosaica. Nos primeiros dias na 
Palestina a questão foi a circuncisão. Sistema do direito de Israel foi, é claro, não é necessário para a salvação, nem o 
crescimento cristão. 
 
Hoje temos pessoas que dizem que você precisa manter certas partes da Lei Mosaica. Um desses grupos é o 
movimento adventista do sétimo dia. Existem também os Batistas do Sétimo Dia e sétimo dia reformada. A maioria 
dessas pessoas não mantê-lo por causa da lei de Moisés, mas voltar a Gênesis 2:1-3 onde eles dizem que Deus 
coloque-a para todos os tempos. É importante e básico para adorar no dia "certo", se é que existe tal coisa, mas 
também é importante não desprezar um irmão que faz as coisas de forma diferente. 
 
Definição 

 
A palavra hebraica para descanso é "Shabat", que significa "cessar de mão-de-obra. Onde o Senhor abençoa o dia de 
sábado esta é a Baruque - uma bênção de felicidade e alegria, prosperidade e satisfação. A palavra traduzida como 
santificar significa separar ou dedicar uma coisa para si mesmo. O conceito do sábado, como visto aqui, não é um 
conceito que aqueles que querem manter o sábado, necessariamente, espera para hoje.  
 
Não há nenhuma evidência aqui ou em outro lugar na Bíblia que o Sábado é o dia de adoração. É o dia de descanso, é 
o dia da alegria onde você desfrutar a prosperidade do Senhor. Em Gênesis 2, se o Senhor é estabelecer o conceito do 
sábado está associado com a adoração, todos os Patriarcas ignorou-o. 
 
No entanto, os judeus foram enviados para o cativeiro, porque eles não conseguiram manter os sábados. Era, portanto, 
muito grave. É evidente, portanto, que Deus leva a sério o sábado para Israel. Os israelitas haviam sido dado como uma 
nação por Moisés no Sinai. Os Patriarcas não foram julgados de forma semelhante. Esta, por conseguinte, constitui um 
bom argumento contra a Gênesis 2 como religiosa sábado, e diz-nos que há muito mais do que o que os guardadores 
do sábado argumentam para passar aqui. 
 
A semana de trabalho 

 
Nesta passagem, Deus é estabelecer o método ergonômico, um princípio de trabalho e descanso. Se você descansar 
um dia em sete seu corpo vai se recuperar a partir do trabalho sobre os outros seis. Na União Soviética da década de 
1930, quando Stálin, queria abolir todos os vestígios da religião, ele aboliu o domingo como dia de descanso. Seus 
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cientistas tentou um diferente número de dias para uma semana para máxima eficiência do trabalhador, mas finalmente 
voltei para a semana de sete dias com um dia completamente fora para recarregar. O homem é feito em uma semana 
de sete dias. O que precisa para relaxar, um dia por semana para recarregar o seu corpo. 
 
O SÁBADO E ISRAEL 

 
Em Êxodo 16:29 o Sábado é dado como um dia religioso além disso como um dia de descanso. Com o maná que 
recolher o dobro na sexta-feira, último sábado, o único dia da semana em que iria manter após o anoitecer. Deus queria 
que os judeus a não fazer nada no dia de sábado, com exceção de pensar sobre ele. 
 
Em Êxodo 20:8-11 eles foram para o santificar. O argumento de que o Sábado era santo desde o início parece ser muito 
forte a partir desta passagem, mas o problema é que os patriarcas não mantê-lo santo. Moisés é o autor da Torá. Ele é 
aquele por meio de quem Deus estabeleceu o princípio do dia de sábado para Israel. Se Moisés tinha sabido que os 
patriarcas tinha guardado o sábado ele teria mencionou que quando ele deu aos judeus a instrução. Como ele não, isso 
indica que eles não. 
 
Foi para Israel. Em Êxodo 31:12-18 Os Religiosos Sábado foi dado para o culto como um sinal da aliança entre Deus e 
os filhos de Israel sozinho. Esta é a instituição do sábado como um sinal de adoração aliança mesmo antes desta 
semana de sete dias tinha sido estabelecida para descanso e recreação. 
 
Em Neemias 9:13-17, Neemias remetido a esta aliança como aliança entre Deus e Israel do Sinai. 
 
Em Ezequiel 20:10-14 O Senhor disse que Ele deu aos filhos de Israel, seus sábados, mas eles se rebelaram contra 
ele. Sábados é porque se você quiser manter o dia de Sábado você também precisa manter o ano sabático. Além disso, 
a cada cinqüenta anos você manter o ano do Jubileu,  
 
O ENSINAMENTO DO SENHOR 

 
Em Marcos 2:23-28 temos o ensinamento do Senhor, no dia de sábado. Aqui os discípulos eram tecnicamente que 
revoga a lei por fazer comida. O Senhor citou o caso de Davi quando ele comeu o pão. Por isso o Senhor indicou que a 
lei poderia ser quebrado. Isso indica que o Senhor do sábado tinha chegado.  
 
A pessoa que eles estavam falando era o Senhor do sábado, a pessoa que deu a lei a Moisés no Sinai. Ele deu no Sinai 
e vai mudar no outro monte Calvário. O Senhor fez algumas coisas no sábado para indicar aos escribas e fariseus, 
que mudanças foram à frente. A mudança foi que a cada dia ia ser mantido como um sábado no futuro. 
 
Hebreus 4:1-12 fala sobre o cristão descanso. Cada dia é um sábado de descanso para o crente. Como o sábado na 
antiga aliança era para lembrá-los que Deus criou tudo, então devemos descansar na nova aliança em função de sua 
vitória na cruz para a salvação e santificação. Devemos usar tudo o que o Senhor providenciou para nós, para a glória 
de Deus. 
 
Estudo de Efésios 4:1-3, Romanos 12:1,2 mostram também que cada dia é um sábado espiritual 

 
 
Doutrinas 
 

O SÁBADO E O DIA DO SENHOR 

 

1. Sábado significa descanso. 
 
2. A salvação é o sábado eterno. (Mateus 11:28) - devemos confiar em Deus para nos salvar, para além de nossas 
próprias obras. 
 
3. Confiando nas promessas diariamente é o sábado. (Hebreus 3:11) - devemos confiar em Deus para fornecer todas as 
nossas necessidades. 
 
4. O original Sábado (Gênesis 2:2, 3) Deus terminou sua obra da criação no sexto dia e descansou no sétimo. 
 
5. O Sábado de Israel. (Êxodo 20:8-11, Deuteronômio 5:12-15) 
A) no Antigo Testamento, os judeus foram ordenados a não trabalhar no sétimo dia. Eles foram a confiar na obra de 
Deus para suprir suas necessidades. 
B) o Sábado (Sábado) foi o Dia do Armistício da velha criação, da antiga aliança. (Êxodo 20:10-11, 31:12-17, Hebreus 
4:4) 
C) legalistas sobrecarregado o sábado com muitas centenas de mandamentos extra-bíblicas e regulamentos. 
D) sob a Lei Mosaica os judeus tinham um ano sabático;. que era suposto para descansar a cada sétimo ano. (Êxodo 
23:10, 11)  
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E) porque não levar seu sabbaticals suportaram a 70 anos de cativeiro babilônico. (Levítico 26:33-35, 2 Crônicas 36:20, 
21, Daniel 9:2, Jeremias 25:11, 12, Jeremias 29:10) 
 
6. O Dia do Senhor 
A) o Dia do Senhor (Domingo) é a lembrança da nova criação, a ressurreição da Igreja vida em Cristo (2Coríntios 5:17, 
Gálatas 6:15, Hebreus 9:15, 10:20). 
B) no Novo Testamento, todos os dias são como ao Senhor. (Romanos 12:1-2, Efésios 4:1-3) 
C) há um momento por momento Sábado para o crente na Igreja. (Hebreus 4:1-3) 
D) o Dia do Senhor é:-  
I) o dia da ressurreição. (Mateus 28:1) 
Ii) no dia da primeira reunião dos discípulos (João 20:19) 
Iii) o dia para novas instruções. (Lucas 24:36-39) 
Iv) o dia em que a igreja primitiva. (Atos 20:6-7) 
V) o dia em que eles deram ofertas. (1 Coríntios 16:2) 
Vi) o dia da Ascensão do Senhor (João 20:17) 
Vii) o dia em que a igreja começou (Pentecostes) (Atos 2). 
 
7. O conceito de momento a momento Sábado é ilustrado em quatro passagens no Velho Testamento 
A) Moisés no Mar Vermelho (Êxodo 14:10-14) 
B) Abraão (Romanos 4:17-21, Gênesis 22, Hebreus 11:17-19) 
C) Os ossos de José (Hebreus 11:22) 
D) Calebe e os gigantes (Números 13,14, Josué 14:6-14, 15:14, Juizes 1:20) 
 
 
 
 

Secção K - ESCATOLOGIA 
 
 
 

Lição 65 - Os gentios em PROFECIA E HISTÓRIA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

65 Gentios na profecia e História 
 

2 Pedro 3:10-14 
Lucas 21:5-24, 29-31 
Daniel 2:1-6, 2:27-30 
Daniel 2:31-45  
Daniel 4:34-37 
Daniel 7,8,9 
Daniel 9:22-27 
Deuteronômio 29:29 

Dispensas 
70 semanas de Daniel. 

 

 
Introdução 

 
Um monte de gente começar excitado sobre a idéia da profecia e tornar-se desequilibrado. Em 2 Pedro 3:10-14 temos 
talvez o caso mais dramático de todos, o fim do tempo. Pedro está falando aqui sobre o fim do mundo, e constitui um 
bom ponto de partida, como nos recorda o carácter temporário de todo o mundo e o universo em que ele gira. Tudo o 
que é sólido neste universo é ir, mas Pedro não insistir em que a todos. Ele concentra-se no  comportamento pessoal 
resultante do crente que compreende este fato, mostrando que a santidade e piedade deve ser o resultado da recepção 
e do estudo da profecia. 
 
Nós devemos saber que o mundo vai acabar um dia e a atitude que devemos ter para com todos os detalhes da vida 
deve ser com esse fato em mente. Temos de reconhecer que o mundo vai passar e que precisamos de olhar para 
aquele que está indo para torná-la passar. Nossos olhos devem estar em Cristo, o autor e consumador do universo. 
Devemos olhar através deste a uma nova criação. A Palavra de Deus deve ser mais real para nós do que a presente 
criação física. Ele nos diz para ter cuidado e atenciosas como nós vivemos. 
 
Se o estudo da profecia não tendem para a santidade e uma sensação de calma e paz, virada para o futuro e, em 
seguida, nós não entendemos a profecia bíblica. Se você tem uma pessoa que está falando muito sobre a profecia, mas 
não é demonstrar o fruto do Espírito em sua vida, então a sua interpretação está claramente errada. Quando você sabe 
o que Deus vai fazer a este mundo deve mudar seu comportamento e sua atitude a este mundo e todos os que estão 
nele. 
 
Aplicação da profecia 
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Profecia não é um extra opcional. É muito importante. Paulo estava em Tessalônica para apenas um par de semanas e 
ele falou sobre o arrebatamento, o Segundo Advento e os novos céus e nova terra para os tessalonicenses, nessas 
duas semanas. Se em tão curto espaço de tempo ele passou tanto tempo falando desses eventos e, em seguida, 
devemos prestar atenção a verdade profética, e discernir o que é verdade do que é absurdo.  
 
Lucas 21:5-25 é outra importante passagem profética. O versículo importante para o nosso estudo é o versículo 24. Foi 

muito importante para os judeus, em Jerusalém, e eles também se lembrou de sua palavras como registrado 
em Mateus 24:15-21 

 
Quando os Romanos Jerusalém cercada de 67 a 70 AD todos os cristãos recordar estas passagens e as aplicaram a 
sua situação. Durante o estágio inicial do cerco houve um curto período de tempo quando o cerco foi levantado 
enquanto os romanos e foi tratada com outro assunto; em seu retorno o cerco foi restabelecida e nunca levantou até 
que a cidade caiu.  
 
Naquele tempo todos os cristãos saíram de Jerusalém, sobre a base da sua fé na Palavra de Deus e  dirigido para as 
montanhas da Jordânia. Os romanos finalmente voltaram para Jerusalém e em agosto de 70 tomaram a cidade e 
destruíram o templo e cada pedra foi puxado para baixo, exceto o Muro Ocidental (Muro das Lamentações). Não há 
cristãos na cidade quando caiu. 
 
Estes capítulos vão além do anúncio 70 Incidente. O Senhor deixa claro que isso irá ocorrer até que o tempo dos 
gentios está cumprida. Ele disse que Jerusalém será sob dominação gentílica( , de acordo com o capricho de não-
Judeus) até o fim. 
 
O senhor foi muito correta, quando disse que as gestantes que tiveram que executar a partir do exército romano tinha 
um trabalho duro. Isto aconteceu no sítio, mas de toda a comunidade cristã deixou recordando as palavras do Senhor e 
todos fugiram para a margem leste do Jordão e dispersos de lá.  o apóstolo João e Maria, Mãe do Senhor indo para 
Éfeso, onde morreu e está enterrado. 
 
No versículo 24, o Senhor disse que quem não obedecer a suas palavras não cairão ao fio da espada, e eles fizeram, 
que eles iriam para o cativeiro e eles fizeram. Os romanos derrubou todas as paredes com a excepção do Muro 
Ocidental do Monte do Templo, agora conhecido como o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações foi deixada 
para que as pessoas pudessem ver como é grande a cidade havia sido e ainda o que os romanos tinham feito para ele. 
 
Jerusalém foi literalmente pisada pelos gentios a partir de 605 A.C. até 1967. Pela primeira vez na história, desde o 
tempo de nosso Senhor em Jerusalém; em nossa vida voltou a estar sob domínio israelita, mas até agora ainda é, de 
acordo com o capricho de gentios, com a maioria das nações não reconhecendo-o como Capital Judeu que tem sido 
desde 1980. 
 
A IDADE DOS GENTIOS 

 
O começo da idade dos Gentios é dado em Daniel 2 e especificadas a história do que aconteceria em seu dia e o que 
seria o tempo da história das nações, bem como o retorno do Senhor que termina este período. 
 
Em Daniel 2 Nabucodonosor acreditava que, se havia um homem de um Deus verdadeiro no tribunal e, em seguida, ele 
seria capaz de saber o sonho de Nabucodonosor tinha sonhado sem ser dito e dar uma interpretação sobre ele.  
 
No mundo antigo as pessoas tinham livros de interpretações de sonho. Como uma coleção de livros foi com os sábios 
da Babilônia, os cortesãos religiosa do dia. Essas pessoas esperaram o rei para dizer-lhes o sonho, para que pudessem 
interpretar dos livros. No entanto ele não deixe-os saber o que o sonho foi como ele sabia que era de Deus. Ele 
ameaçou os sábios com a morte se não vir acima com o sonho e a interpretação. Os sábios sentiram que era uma 
ordem bastante alto, pois somente o Deus que lhe deu o sonho pudesse dar-lhes tanto o sonho e a sua interpretação. 
Ele estava convencido de que, se correctamente interpretado de uma pessoa e declarou que o sonho era que ele seria 
de Deus. Precisamos lembrar que até mesmo Satanás não é inteligente o suficiente para começar dentro de sua cabeça 
e saber o que você está pensando. 
 
Daniel é chamado e imediatamente afirma que há um Deus no céu que sabe tudo de história e fez saber ao rei o que vai 
acontecer nos últimos dias. Daniel deixa claro ao rei que ele está adorando o deus falso, enquanto Daniel está adorando 
o verdadeiro Deus e tem a verdadeira informação. 
 
A Nabucodonosor, Daniel diz que ele tem todos esses charlatões religiosos ao redor dele e, em seguida, lhes diz o que 
sua mensagem é. Ele diz ao rei que ele sonhou sobre história, mesmo o caminho para o Segundo Advento. Daniel diz 
que esta não é revelada a ele por qualquer sabedoria que ele tem, mas que Deus tinha revelado a ele, para que o rei 
pudesse ver algo dentro de si. Ele diz claramente que Deus está trabalhando na vida de Nabucodonosor. como Ele quer 
fazer algo com ele. 
 
Nabucodonosor, vai tornar-se um crente, mas ele vai em primeiro lugar para ter um colapso e agir como um animal por 
sete anos antes que ele lida com seu pecado de orgulho pessoal.  
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Daniel diz a Nabucodonosor, que Deus permitiu-lhe para ser rei. Nabucodonosor, no entanto esqueceu isso e disse ao 
povo em seu grande orgulho terreno, para olhar o que ele construiu. Para isso, ele é disciplinado e não é até sete anos 
mais tarde, ele se torna um crente, depois o maior rei do mundo tem sido pastando nos campos, como um animal para a 
época. 
 
Tanto o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2 e a passagem paralela em Daniel 7, o homem-made empires são 
destruídos por Deus. Impérios mundiais tendem a elevar o homem a um lugar de auto-glorificação, enquanto que toda a 
glória deve ir a Deus. Deus promove nações como mostrado inn Gênesis 10 e juízes ambas as nações através do 
tempo e a tendência de Satanás ao internacionalismo Daniel 2:7. 
 
Do sonho é claro que toda a base do orgulho de impérios do homem cai com o advento no poder do Senhor Jesus 
Cristo. O retorno de Cristo vai finalmente fazer todos os impérios do mundo escombros e somente o poder de Cristo irá 
encher a terra. Deus vai ser o vencedor não importa o quão grande o homem pensa que ele é. 
 
DANIEL CAPÍTULO 2 

 
Daniel 2:31-45 nos dá a história a idade dos gentios. Os judeus eram controladas por nações gentílicas em ordem; 
Babilônia,  Pérsia - Medio com Ester, tornando-se a rainha da Pérsia, então os gregos com Antíoco Epifanes, então os 
romanos que rebelaram-se contra e foram esmagados. Por 1900 anos, o Judeu foi o Judeu Errante. Os judeus não 
foram duradouras donos de seus destinos a partir do tempo de Nabucodonosor para o dia atual.  
 
Temos também as profecias de Daniel 7, onde a natureza dos impérios gentílicos são vistos. Eles são chamados de 
animais silvestres porque eles se comportavam como animais selvagens. Eles eram ásperas, duras e brutais. Daniel é 
olhar para a história do mundo de seu dia para o segundo advento de Cristo. 
 
Enquanto os judeus estão no controle de Jerusalém, se eles estão com problemas que têm que ir para nações 
gentílicas para ajudar. Israel sobrevive até hoje porque está em relações de aliança com os Estados Unidos e alguns 
países da Europa. O Senhor vai terminar tudo isto um dia e como veremos que avançamos no estudo, que é a própria 
nações ocidentais que agora apoiar Israel que irá tornar-se seu maior inimigo da história e do árabe para o oriente, seu 
único aliado e amigo. 
 
O Espírito Santo permite olhar para Daniel Alexandre o Grande e a história detalhada dos impérios grego. Esta foi uma 
profecia muito útil quando Alexandre, o Grande, na verdade se aproximou de Jerusalém, com o plano para pagar as 
suas tropas, dando-lhes o saque de Jerusalém, Jerusalém e reduzindo-a a cinzas. O Sumo Sacerdote, trouxe esta 
profecia, leia-a Alexandre, e a cidade foi poupada.  Josefo, historiador Judeu do primeiro século AD records que era as 
palavras proféticas de Daniel que salvou a cidade e ganhou o povo judeu " povo abençoado" sob o Macedónio, com 
muitos juntar seu exército.  Os judeus se juntou o exército de Alexander e estabeleceu-se em todo o mundo grego, que 
estabelece a sinagogas em cidades que mais tarde seria usado por Paulo, Barnabus, Silas, Pedro e muitos outros. 
 
Grande parte da profecia de Daniel foi cumprido, mas há ainda muito a ser cumprido. Tudo será  cumprido 
literalmente apenas como o primeiro profecias foram. 
 
Em Daniel 9:22-27 temos 70 semanas de Daniel, que mostra que há tempo limitado. Gabriel foi muito específicos em 
sua profecia de que o Messias seria cortada no final das 69 semanas de anos com seu reino incompleta. 
 

Doutrinas 
 

Dispensas 

 
1. Escritura geral (Efésios 3:1-5) Palavras-chave - 
Versículo 2 - dispensação - mordomia ou administração. 
Versículo 3 - Mistério - Igreja . 
Versículo 5 - outras idades - judeus e gentios as idades. 
 
2. Definição: uma dispensação é um período de tempo, expressa o ponto de vista de Deus em relação à história do 
homem. Durante cada dispensação Deus confia a propagação do evangelho a pessoas específicas. A falha em cumprir 
sua responsabilidade faz com que Deus, ao fim de uma dispensação e inaugurar um novo. 
 
3. A história humana é dividida em 4 biblicamente dispensações. 
(A) Gentio ou família. 
(B) Os judeus. 
(C) Igreja ou graça. 
(D) Cristo ou o milênio. 
 
4. Em todos os casos a salvação é a mesma - a fé em Jesus Cristo, mas devido à posição da cruz varia no seu ponto de 
vista profético para o sacrifício de histórico. 
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(A) Os gentios e judeus idades olhou para frente à cruz por meio de sacrifícios de animais, o Tabernáculo e o Antigo 
Testamento Escrituras. 
B) a Igreja tem a cruz como um fato consumado na história. 
(C) a Idade Milenária olha o presente na pessoa de Cristo na terra. 
 
5. Palavras gregas relacionadas com o tempo. 
(A) Chronos - uma sucessão de eventos - Cronologia - a história de Israel. Por exemplo, reinado de Saul, Davi, o 
reinado de Salomão. 
(B) Kairós - uma época ou período de tempo que é usado para as categorias de vezes - dispensações. 
(C) Oikonomia - traduzido dispensação - meios de administrar uma propriedade, ser um mordomo responsável de um 
item importante. 
(D) Aion - idade - muito semelhante à nossa, mas permite uma pausa em uma época, como ocorre na idade judaica 
com a tribulação que ocorre após a era da Igreja. 
 
6. Layout diagramática de dispensações. 
Gentios   Os judeus   Igreja  Os judeus   Millennium 
Adam      Abraão  Pentecostes  Rapture   2º Advento 
 
7. Os agentes responsáveis pelo Evangelho. 
(A) Gentios - o chefe de família responsável pelo evangelho. 
(B) Os judeus - uma corrida especial baseada na regeneração, responsável pelo evangelho. Os Judeus são 
freqüentemente chamados de filhos de Abraão, de Isaac e de Jacob, todos os crentes "nascido de novo". 
(C) Igreja - uma raça espiritual baseada na regeneração, responsável pelo evangelho. 
(D) Cristo - o deus/homem responsável para o evangelho. 
 
8. Civilizações 
Como um sistema paralelo de dispensações são as civilizações que existem três. Em todos os casos a civilização 
começa com os crentes e só termina com o julgamento. 
 
(A) Civilização 
 Pré Dilúvio    Post Enchente   A milenar 
 Adam    Noé     2º Advento 
 
(B) Dispensação 
 Gentio    Os judeus e a Igreja   Millennium 
 Adam    Abraão   2º Advento 
 
Estamos, assim, na era da Igreja DISPENSAÇÃO e pós dilúvio de civilização. 
 
 
Dispensação DOS GENTIOS OU FAMÍLIA 

 
1. Escritura: Gênesis 1-11 
 
2. Limites: Adão a Abraão. 
 
3. Dividido em três seções: 
A) a idade da inocência (Gênesis 1:28-3:22) 
B) a idade de rebelião (Gênesis 3:23-8:20) 
C) a idade das Nações (Gênesis 8:21-11:32) 
 
4. Características 
A) Um Idioma. (Gênesis 11:6) 
B) Uma corrida - os Gentios (Gênesis 11:6) 
C) as escrituras 
D) Nenhuma agência missionária; cada crente responsável pelo evangelho - especialmente o pai. 
E) meio de salvação - a crença em Cristo. (Romanos 4:3) 
F) Período de tempo - aproximadamente 2.000 anos 
G) grandes decisões - Noé (cheia) (Gênesis 7). 
H) a morte os crentes foi para o Paraíso. 
I) no momento da morte os incrédulos foi a tormentos. 
J) Sacerdócio - especializada - especialmente o pai. 
K) - A Lei nº Lei Mosaica. 
L) Espírito Santo - um poucos crentes 
M) Ambiente - perfeito no jardim, progressivamente piores depois do pecado (Gênesis 1:31, 3:17-18). 
N) Satanás - no céu e na terra. 
O) a rebelião. Adão e Eva. Torre de Babel (Gênesis 11:1-9) 
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5. Durante essa idade, Deus estabeleceu quatro instituições para a humanidade a viver por:- 
A) livre-arbítrio (Gênesis 2:16,17) 
B) o casamento (Gênesis 2:22-24) 
C) família (Gênesis 4:1) 
D) o governo humano e nações (Gênesis 9-11) 
 
6. Durante essa idade, Satanás atacou essas estruturas. 
A) livre-arbítrio (Gênesis 3) - a queda de Adão e Eva. 
B) o casamento e a família (Gênesis 6)- a infiltração angelical. 
C) o Nacionalismo (Gênesis 11:1-9) - Internacionalismo na torre de Babel.  
 
Dispensação DOS JUDEUS OU DE ISRAEL. 

 
1. Escritura: Gênesis 12 -Atos. 
 
2. Limites: Abraão ao segundo advento. 
 
3. Dividido em três seções: 
A) Os Patriarcas - Abraão, Moisés. 
B) a lei. Moisés - Pentecostes. 
C) a tribulação - Arrebatamento - 2º Advento. 
 
4. Características 
A) Comprimento de idade - cerca de 2.000 anos. 
B) meios de salvação - fé em Cristo (Tiago 2:23) 
C) Escrito Escritura - Velho Testamento concluído 425 BC 
D) Os Evangelistas - Os Judeus 
E) Quatro Convênios incondicional:- 

I) Abraão (Gênesis 12:1-3) 
Ii) (DAVÍDICO 2 Samuel 7:8-16) 
Iii) Palestina (Gênesis 15:18-21) 
Iv) Novo. (Jeremias 31:31-34) 

Estas são preenchidas no segundo advento, quando Jesus, o Messias retorna à terra para reinar como Rei. 
F) disciplina específica por inobservância da orientação divina incluem:- 

I) No caso de um país estrangeiro regras os Judeus (p. ex. Roma de 60 A.C. a 70 D.C.) 
Ii) onde os judeus são removidos da terra (ex. Cativeiro Babilônico 586 a 516 a.C.) 

G) grandes decisões - cativeiro babilônico. 
H) a morte os crentes - Paradise (Seio de Abraão (Lucas 16:19-31 
I) no momento da morte os incrédulos - tormentos (Lucas 16:19-31) 
J) - do sacerdócio levítico (Êxodo 28-29) 
K) - a lei dada a Moisés (Êxodo 19-24) 
L) Espírito Santo - um poucos crentes - por exemplo, Gideão, Davi, Sansão. 
M) Ambiente - pecaminoso. 
N) Satanás - no céu e na terra. 
O) a rebelião - a idolatria, a rejeição da lei de Deus. 
P) Muitas línguas -(Gênesis 11:9) 
Q) Muitas raças de pessoas (Gênesis 11:9) 
R) Espiritualidade - descansar na promessa de Deus. (Hebreus 11:8-40) 
 
5. A idade judaica é interrompido na crucificação de Jesus Cristo (Daniel 9:26a). Em vez de aceitar o seu Messias, os 
judeus rejeitaram e crucificaram.  
 
Deus tem, por isso, defina temporariamente os judeus de lado e ordenado da igreja como Seus embaixadores na terra 
Romanos 11:17-25.  
 
Quando a Igreja é removida da terra (conhecido como o Arrebatamento), Deus irá re-institute os judeus como Seus 
embaixadores.  Isto irá durar por um período de sete anos (Daniel 9:26b-27), conhecida como a Tribulação (veja 
abaixo), durante o qual os judeus se arrepender-se e invocar o seu Messias. O Senhor Jesus Cristo vai voltar à terra no 
segundo advento de regather Israel e estabelecer o Seu reino na terra. 
 
6. Ver "a tribulação" abaixo. 
 
Dispensação DA IGREJA 

 
1. Limites: Pentecostes a Rapture 
 
2. Dividido em duas secções 
A) Pré Canon para AD 100 Período de dons temporários e permanentes (1 Coríntios 13:10) 
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B) Período de Canon - dons permanentes apenas quando toda a Bíblia é completa. 
 
3. Características 
A) Comprimento da idade - Desconhecido - mas possivelmente cerca de 2.000 anos. 
B) meios de salvação - Fé em Cristo. (Atos 16:31) 
C) Escrito Escritura - Velho Testamento - Pré Canon; toda a Bíblia - Post Canon. 
D) Evangelistas - todos os crentes (Mateus 28:18-20 2 Coríntios 5:20) 
E) grande julgamento -- Nil 
F) no momento da morte (os crentes) - Céus, face a face com o Senhor (2 Coríntios 5:8) 
G) a morte (os incrédulos) - tormentos, Hades. 
H) - do sacerdócio de todos os crentes, como sacerdotes (1 Pedro 2:9) 
I) a lei - a lei da graça, tendo sido cumprida por Jesus Cristo (Mateus 5:17) 
J) - o Espírito Santo habita em todos os crentes (João 7:39, 1 Coríntios 6:19) 
K) Meio Ambiente - pecaminoso. 
L) Satanás - no céu ou na terra 
M) rebelião - Apostasia (2 Timóteo 3:1-6). 
N) Muitas línguas - (Gênesis 11:9) 
O) Muitas raças de pessoas - (Gênesis 11:9) 
P) Espiritualidade - enchimento do Espírito Santo (Efésios 5:18) 
Q) Todo crente em união com Cristo. (1 Coríntios 12:13) 
R) Cada crente habitados por Cristo. (João 14:20) 
 
4. A Era da Igreja não é mencionado no Velho Testamento. 
A) a igreja era um mistério para os escritores do Velho Testamento.(Colossenses 1:25-26) 
B) As Escrituras do Antigo Testamento incluem tudo, como a encarnação, a Cruz, a Ressurreição, a Ascensão e a 
sessão de Jesus Cristo. As escrituras do Antigo Testamento e, em seguida, saltar sobre a Igreja e a tribulação, a 
segunda vinda e o milênio. 
C) exemplos das escrituras no Antigo Testamento onde o grande ocorre entre parênteses são Daniel 2:40,41, 7:23,24, 
9:26a, 26b, 11:35,36, Oséias 3:4,5 , Isaías 61:2a,2b 
 
Dispensação - IGREJA - INTERCALAÇÃO ou inserção 

 
1. A era da igreja não é mencionado no Velho Testamento. Depois de ter sido inserido por Deus. 
 
2. Uma vez que a Igreja é um mistério que não foi revelado para escritores do Velho Testamento. (Colossenses 1:25,26) 
 
As escrituras do Antigo Testamento incluem tudo, como a encarnação, a Cruz, a Ressurreição, a Ascensão e a sessão 
de Jesus Cristo. As escrituras do Antigo Testamento e, em seguida, saltar sobre a Igreja e a tribulação, a segunda vinda 
e o milênio. 
 
3. Portanto toda doutrina pertinente para a era da igreja está inserido ou intercaladas. 
 
4. Escrituras no Antigo Testamento onde o grande ocorre entre parênteses são:  
 
Daniel 2:40 e 41 
Daniel 7:23 e 24 
Daniel 9:26a e 26b,  
 
Daniel 11:35 e 36  
Isaías 61:2a e 2b 
 
O período do grande entre parênteses é um período da intensificação do conflito angélico. Não foi incluído nas 
escrituras do Antigo Testamento porque teria confundido os crentes de que idade. Eles teriam sido muito provavelmente 
inveja de igreja benefícios, tais como a habitação do Espírito Santo, sacerdócio universal, o espírito de Cristo, etc. 
 
5. Todos os crentes no período de intercalação são chamados para o serviço cristão em tempo integral. 
 
Dispensação: A TRIBULAÇÃO ou o tempo de angústia para Jacó 

 
1. A Tribulação é realmente os últimos sete anos da idade de Israel (veja acima) 
 
2. Escritura geral (Apocalipse 4-19) 
 
3. Limites: Arrebatamento ao Segundo Advento 
 
4. Características: 
A) Comprimento de idade - 7 anos. (Daniel 9:27) 
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B) meios de salvação - fé em Cristo. 
C) Escritura - Concluída a Canon. 
D) Evangelistas - 144.000 evangelistas Judaica (Apocalipse 7). Também evangelistas angélico (Apocalipse 14:6-7) 
E) grandes decisões - uma sucessão de juízos sobre o mundo incrédulo (Mateus 24:21) 
F) no momento da morte os crentes - Céu (Apocalipse 15:12) 
G) no momento da morte os incrédulos - tormentos, Hades. 
H) Sacerdócio - especializada sacerdócio - Judeus. 
I) a lei - sem lei (Mateus 5:17) 
J) Espírito Santo - auxilia os crentes mas não residem. 
K) Meio Ambiente - pecador - o Anticristo e Satanás governar o mundo inteiro. 
L) Satanás - no céu ou na terra para a primeira 3 anos de 1/2; lança para baixo ligar à terra para segunda 3 1/2 anos 
(Apocalipse 12:9) 
M) rebelião - Armagedom, um sistema político e religioso do mundo 
N) Espiritualidade- descansar nas promessas de Deus. 
O) três conjuntos de decisões - selos (Apocalipse 6), trombetas (Apocalipse 8), julgamentos (Apocalipse 15,16) 
 
Dispensação DO MILÊNIO 

 
1. Escritura: geral muitas passagens do Velho Testamento, Apocalipse 20 
 
2. Limites: Segundo Advento de Grande Trono Branco, o Juízo 
 
3. Características: 
A) Comprimento - 1.000 anos de idade. 
B) meios de salvação - Fé em Cristo. 
C) Escritura - a pessoa de Cristo. 
D) Os Evangelistas - a pessoa de Cristo. 
E) grandes decisões 

I) o batismo de fogo (Mateus 3:12, 24:36-41) 
Ii) Juízo final (Apocalipse 20:11-15) 
Iii) a destruição do universo (2 Pedro 3:7-13) 

F) Morte extremamente raro no milênio. Vida útil estendida (Isaías 65:20) 
G) no momento da morte, os incrédulos - tormentos. 
H) - do sacerdócio de Cristo. 
I) a lei - nenhuma lei, Jesus Cristo cumpriu a lei. (Mateus 5:17) 
J) Espírito Santo - universal habitação do crente. (Joel 2:28-29) 
K) Meio Ambiente - perfeito (Isaías 11:1-9) 
L) - Satanás acorrentado no abismo até o final do milênio (Apocalipse 20:2-3) 
M) rebelião - os incrédulos no final da idade. (Apocalipse 20:7-9) 
N) Espiritualidade - enchimento do Espírito Santo (Joel 2:28,29) 
O) nenhuma religião humana - Satanás vinculado - sem influência sobre a terra. (Isaías 2:3, João 8:44 cf. Ap 20:1-3) 
P) Israel -restaurado (Isaías 35:3-10) 
Q) a paz universal (Salmo 46:9, 2:18 Oséias, Miquéias 4:3) 
R) governo perfeito com Cristo como Rei (Isaías 11:1-5; Zacarias 14:9) 
S) prosperidade Universal (Salmo 72:7) 
T) conhecimento universal de Deus. (Isaías 11:9) 
U) mudanças radicais na natureza - restaurado à perfeição, como no Jardim do Éden 

I) solta a humanidade da escravidão do pecado. (Romanos 8:19-22) 
Ii) o pecado não tem nenhum efeito adverso sobre a natureza (Gênesis 3:17-18 cf Isaías 35:1-2,7) 
Iii) Os animais perderão a sua ferocidade (Isaías 11:6-8, 65:25) 
V) Millennium - começa com os crentes apenas. 

 

Profecia: Setenta semanas de Daniel. 

 
1. Escritura: Daniel 9:24-27 
"Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, e dar 
fim aos pecados, e para expiar a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo 
dos Santos. " (Daniel 9:24) 
 
2. O que é uma semana? No mundo antigo grego e latino filósofos sabia da semana, como a semana de anos. Neste 
sistema uma semana equivale a 7 anos. Portanto, setenta semanas igual 70 x 7 anos = 490 anos. 
 
3. Que tipo de ano? O ano utilizado na escritura de Daniel na hora foi o ano judaico que Abraão tinha preservado da 
Caldéia, sua casa. Ano de Abraão foi o ano lunar e consistiu de 360 dias. O período indicado é 70 x 7 x 360 dias, dando 
um total de 176 400 dias. 
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4. Que estão envolvidos? "O teu povo, a tua santa cidade" se referem aos judeus e a Jerusalém ou Judéia. Temos, 
portanto, um período de 490 anos envolvendo os Judeus e Jerusalém. 
 
5. Quando este período terminar? 
 
A) na segunda metade do verso 24 ao final do período é dado por seis eventos separados: 

 
I) para terminar a transgressão - o início do milênio no 2º advento. 

 
Ii) dar fim aos pecados - ambiente perfeito começa no 2º advento e continua por mil anos. (Romanos 8:19-21) 
 
Iii) fazer reconciliação - desde 70 AD os Judeus foram dispersos entre as nações, eles continuarão a ser 
distribuídos até que Jesus Cristo chama-os de volta à sua terra no 2º advento. 

 
Iv) trazer a justiça eterna - o milênio começa um período de justiça eterna com o reinado de Cristo, esta justiça 
eterna continua no futuro eterno. Este período começa no 2º advento. 
 
V) para selar a visão e a profecia - o segundo advento cumpre a Abraão, palestiniana e aliança davídica e esta 
profecia. 

 
Vi) para ungir o Santo dos Santos - no 2º advento Jesus é ungido rei de Israel. 

 
B) o ponto terminal em todas as seis declarações podem, portanto, ser dito ser o segundo advento do Senhor Jesus 
Cristo ou a hora da meia-noite (Mateus 25:6). Temos assim um período de (Daniel 9:24), de 490 anos, cada judeu 
passar 360 dias encerra no 2º Advento. 
 
C) nos próximos três versículos, o período de 70 semanas é cuidadosamente dividido em três seções. 
 
D) "Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, 
sete semanas (49 anos), e sessenta e duas semanas (434 anos):as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mesmo em 
tempos difíceis. " (Daniel 9:25) 
 
E) Temos, portanto, três períodos em que a 70 semanas é split - 7 semanas + 62 semanas, deixando um saldo de 1 
semana.  
Expresso em anos temos 49 anos + 434 anos + 7 anos. 
 
6. O que é o ponto de partida? 
 
Houve três decretos emitidos pelos príncipes persas de datar após o tempo de Daniel e relativas aos judeus voltar à sua 
pátria, foram eles:- 
 
I) o edito de Ciro, em 538 A.C. para reconstruir a casa do Senhor (Templo) (Esdras 1). 
 
Ii) O decreto de Dario em 520 A.C. para reconstruir o templo que é encontrado em (Esdras 6) Darius édito foi para 
confirmar a ordem anterior de Cyrus, o templo funciona tendo sido interrompido após a morte de Ciro. 
 
Iii) O decreto de Artaxerxes Longimanus para reconstruir Jerusalém em 445 A.C. (Neemias 2) 
 
B) Inspecção de Daniel 9:25 mostra que o mandamento fundamental que inicia o relógio 70 semanas foi a ordem para 
reconstruir Jerusalém e não o templo. A ordem foi o decreto de Artaxerxes em 445 A.C. a prática de reis persas foi a 
emitir ordens em seu dia de Ano Novo, o dia 1 do mês de Nisan. Utilizando os serviços do Astrônomo Real em Londres, 
Sir Robert Anderson, foi capaz de determinar que a 1 de nisã de 445 A.C. ocorreu em 14 de Março de 445 AC. Por 
conseguinte, temos a seguinte data:- 
 
C) 14 de Março de 445 A.C. -- 490 anos -- 2º Advento 
 
D) Ele também afirma que Jerusalém será reconstruída com suas paredes concluída após 49 anos (7 semanas) em 
circunstâncias difíceis. Há considerável evidência bíblica de que Jerusalém foi reconstruída sob circunstâncias muito 
difíceis. 
 
E) "E depois de sessenta e duas semanas será tirado o Messias, mas não para si mesmo. " (Daniel 9:26a) 
 
7. Quem é o Messias? - Jesus Cristo! 
Do Evangelho de Lucas na entrada em Jerusalém no Domingo de Ramos, um pouco antes de sua crucificação, a 
multidão recebeu Jesus Cristo como o Messias prometido (Lucas 19:38), sendo este o único momento em que ele foi 
chamado pela massa dos habitantes de Jerusalém. 
 
8. Quando Ele foi cortado? 
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De acordo com (Lucas 3:1) Jesus Cristo foi batizado no décimo quinto ano de Tibério César. Como o seu ministério foi 
de três anos de duração, a entrada em Jerusalém ocorreu no ano 18 de Tibério. Pesquisa de literatura, incluindo, "O 
Declínio e Queda do Império Romano" por Gibbon, tem mostrado que tornou-se Tibério César em 14 AD Entrada em 
Jerusalém foi, por conseguinte, no Domingo de 32 Anúncio novamente pelo cálculo da data do Domingo 32 AD foi dia 
10 de Nisã ou 6º de abril de 32 AD, a crucificação ocorrendo no dia 9 de Abril de 32 AD. 
 
9. Se isto estiver correto, devemos encontrar correlação entre os judeus 483 anos para o corte do Messias, e o tempo 
entre 14 de Março e 6 de abril de 445 A.C. 32 AD. O tempo entre estas duas datas é de 476 anos e 24 dias. Número 
total de dias de trabalho e, portanto, são como segue:- 
476 anos x 365 dias =  173.740 
14/3 a 6/4 =  24 
Anos bissextos =  116 
TOTAL =   173.880 dias. 
O tempo judaico: 483 x 360 =  173.880 dias 
 
10. Nossa escala mostra agora:- 
14 de Março de 445 A.C. -- 483 anos -- 6 de Abril 32 AD 
 
11. Agora, surgem as seguintes questões: 
 
Tem o segundo advento de Jesus Cristo ocorreu? - N°. 
 
É mais de 7 anos desde que Jesus Cristo entrou em Jerusalém? - Sim. 
 
Portanto, deve haver uma folga entre a 69a e a 70a semana. 
 
445 A.C. -- 483 anos -- 32 AD -- GAP -- 7 anos -- 2º Advento 
 
12. Esta lacuna foi preenchida em vista de Deus da história, a era da igreja. (Ver tópico de intercalação). 
A 70a semana, que é 7 anos de duração, portanto, começa no final da era da igreja - no Arrebatamento. Estes 7 anos 
da 70a semana são os piores 7 anos na história do homem - a tribulação. 
 
13. Conclusão O curso desta 70a semana é indicado em (Daniel 9:26b, 27). 
 
A) "e o povo do príncipe (o ditador do Império Romano ressurgido), que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o 
seu fim será com uma inundação e até o fim da guerra, Desolações são determinadas. 
 
B) e ele (o ditador) deve confirmar a aliança (pacto de defesa mútua) com os muitos (os judeus) por uma semana (7 
anos) e no meio da semana (31/2) anos ser fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e para uma sobreexpansão 
de abominações, tornar desolada, (isto refere-se à construção de uma estátua no templo reconstruído em Jerusalém, 
veja Apocalipse 13:11-15). Até à Consumação (o 2º advento) e o que está determinado será derramado sobre o 
assolador (o ditador serão julgados e lançados no inferno, veja Apocalipse 19:20).". 
 
C) temos assim Daniel's 70 semanas divididos como mostrado:- 
 
D) 445 A.C. -- 483 anos -- 32 AD -- IGREJA -- período de tempo não especificado -- Arrebatamento -- 7 anos -- 2º 
Advento 
 
 
 

Lição 66 - Israel na profecia e história 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

66 Israel na profecia e História 
 

Daniel 9:24-27 
Lucas 4:18-21 
Isaías 61:1-3 
1 Pedro 1:10-11 

Israel  
A Igreja  

 
 

Introdução 

 
Este assunto, e que dos Gentios e a profecia se relacionam com 1 e 2 Tessalonicenses. Estamos olhando para o 
segundo advento de Cristo. Qual o efeito que isso tem sobre a sua vida aqui e agora? Se você subscrever a 
interpretação literal das Escrituras, então você tem que crer no retorno iminente do Senhor Jesus Cristo para a sua 
igreja. No mundo antigo o estudo da profecia feita sempre as pessoas mais motivadas. 
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ISRAEL E PROFECIA 

 
Porque os primeiros reformadores, tinha um monte de problemas das   autoridades da Igreja Católica Romana, alguns 
deles tratados com profecia. Foi somente nos últimos 200 anos que a profecia veio sob escrutínio como um assunto 
novamente. Muitos daqueles da tradição calvinista acreditam que Israel não tem futuro no plano de Deus e de sua visão 
de cores esta profecia. 
 
O ponto de vista de que Israel rejeita ter qualquer papel a desempenhar hoje começou com Orígenes em Alexandria, no 
século 3. Eles entraram em profecias da Bíblia, e percebi que não havia mais nenhum estado judaico e, por 
conseguinte, tinha que dar a volta, e assim eles substituíram a igreja como Israel espiritual. As profecias foram 
simbolicamente a serem tomadas por todos aqueles que seguiram este grupo de teólogos da época. 
 
A hermenêutica é o estudo de interpretação. Como você sabe se é para ser literal ou onde você espiritualizar 
a palavra. Calvin voltou a Agostinho e os pais depois da antiga Igreja Católica. Ele colocou de forma brilhante, mas não 
foi inovador; foi realmente a doutrina católica, desde os dias da Cristandade, que se tornou o Calvinismo. 
 
O ponto de vista de que Israel irá desempenhar um papel importante no plano futuro de Deus foi vista colocadas pelos 
primeiros Padres da Igreja e dos apóstolos. Eles acreditavam que Israel é "colocar na prateleira" por um tempo, para 
que os gentios pode vir e cumprir a Palavra e preparar o povo de Israel para uma segunda chance para aceitar o seu 
Messias. A O.T profecias que falam de um milénio e o futuro de Israel serão cumpridas literalmente acreditavam. 

 
Bem antes do estabelecimento do Estado judaico, L S coberturas disse que Israel, embora muito pequena, ainda tem 
uma parte importante no plano de Deus até o fim. é Israel, ele e os outros que defendem este ponto de vista, o centro 
de toda a história. O que se passa em Israel é muito importante. Estamos em EBCWA também acreditam que Israel tem 
um papel vital a desempenhar no plano de Deus para o futuro. 
 
Convênios 

 
O que Israel tem indo para ele ser famoso na história do mundo? É a história espiritual da nação, o que é importante. A 
história de Israel está relacionado a todos os cinco convênios. Não foi formado unicamente sobre a aliança mosaica. 
Existem quatro real e um potencial futuro ou aliança. Os convênios são:- 
 
A aliança abraâmica - uma semente, a posteridade e bênção. 
 
Pacto da Palestina - a promessa de uma terra 
 
A aliança mosaica - a lei 
 
A aliança davídica - a promessa de um rei 
 
A Nova Aliança - uma futura aliança com um propósito restaurado em um mundo restaurado. 
 
Dizer que eles estão relacionados a um concerto só mostra a sua ignorância quanto ao relacionamento de Israel com a 
história.  
 
História de Israel 
 

A história de Israel se divide em cinco fases:- 
 
Sua "Pré-história" - De Abraão a Moisés  

 
Os Patriarcas. a importância de Abraão, de Isaac e de Jacob é mostrada no fato de que os capítulos 12-50 de Gênesis 
é retomada com eles. Isto está levando ao Messias e são os progenitores dos portadores da luz da história, a nação de 
Israel 
 
Moisés Messias 
 

A lei. -Este divide-se em 2 o tempo de Moisés, a Nabucodonosor, e o tempo do cativeiro babilônico para a dispersão 
sob os Romanos. 
 
O tempo dos gentios -  

 
Este é Israel "pisada" ou, de acordo com o capricho das nações gentílicas. 
 
A restauração de Israel  
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Em primeiro lugar, na incredulidade, terminando em tribulação e a segunda o resgate de Israel pelo Senhor Jesus Cristo 
após a sua aceitação. 
 
Israel no Milênio 

 
A seção final é o milénio com a regra messiânica de Cristo na terra onde o Senhor, como Davi, filho maior. 
 
Vivemos no ombro entre as idades de 3 e 4. Em 1948 temos Israel nasceu, mas em incredulidade. No entanto, você 
será preso em Israel hoje se você dá o evangelho, assim como vai ser também na Grécia neste momento (2005). 
 
Interpretação Literal 

 
Se as regras da língua, o que significa que a passagem deve ser tomado literalmente, então você deve fazê-lo. Havia 
cerca de três centenas de profecias cumpridas no tempo do primeiro advento de todos que foram cumpridas 
literalmente.  
 
Se vieram literalmente verdadeira, é muito provável que o resto que ainda estão por ser preenchidas também será feito, 
literalmente. 
 
A palavra indica três dispossessions do povo judaico da terra de Israel e três retorna -  
 
[A] o cativeiro Egípcio e libertação,  
 
[B] o cativeiro babilônico e lançamento e  
 
[C] a expropriação de 70 AD. Haverá uma restauração final quando olhar para Aquele que trespassaram eles 
têm. Zacarias 12- 14. O Senhor vai entregá-los para a última hora e estabelecer o Seu reino terreno. 
 
Atitude A Profecia  

 
Você deve, como um pastor-professor tem uma atitude expressa abertamente a escatologia. É sempre importante levar 
a partir da frente e ensinar todas as Escrituras. O povo do pew são prováveis ir para outro lugar para encontrar para fora 
se você não conduzir e pode ser desviado.  
 
Profecias não estão a ser cumpridas neste ponto, mas as coisas estão a ser configurada para o seu cumprimento. 
 
70ª semana de Daniel. 

 
Daniel 9:24-27 são versículos-chave para Israel como eles são para as nações gentílicas. Quando a figueira figos tem 
sobre ele ou deixa aparecer você sabe que as coisas estão vindo à fruição. O nascimento da nação de Israel é 
representado pelo surgimento de a figueira. Este mundo está a tornar-se maduro para a colheita. 
 
É significativo que o primeiro 69 semanas têm sido cumpridas. Jerusalém foi reconstruída nos primeiros 49 anos, o 
Messias foi cortado depois de 483 anos (32 AD). Os acontecimentos da última semana ainda futuro. 
 
O destino de Israel está intimamente relacionado com a sua atitude para com o Messias e o Salvador do mundo. É 
interessante que no Antigo Testamento há duas referências ao advents do Senhor Jesus Cristo. Os rabinos judeus 
referidos como Messias, filho de José, filho de Davi e Messias, o sofredor e o rei. Alguns rabinos incluíam tanto em um, 
mas parou de fazê-lo após a igreja primitiva argumentar desta maneira. 
 
Isaías 61:1-2a, 2B 

 
Em Lucas 4:16-21 Jesus lê uma passagem sobre si mesmo a partir de Isaías 61:1-2 a. O Senhor citou apenas parte de 
um versículo. Isaías tem combinado o primeiro e o segundo advents. Em Isaías 61:2a temos o primeiro advento e 2b diz 
respeito ao segundo advento. 
 
Isso significa que, se a primeira metade de um versículo foi cumprido, que o segundo não? N° como a primeira metade 
foi preenchida de modo a segunda vontade. 
 
Em 1 Pedro 1;10-11 ele recebe o "ainda não" conceito. Pedro diz que ele estava vivendo na era do sofrimento de Cristo 
e há um momento de glória para vir. Pedro tem um vislumbre da glória no monte da Transfiguração e na sua 
ressurreição Pedro teve vislumbres da glória de Deus, que está para vir. Há passagens em Atos 15 e Romanos 11, que 
indicam uma restauração de Cristo. 
 
Você vai deixar a língua falar da Bíblia ou espiritualizar? Qual o lugar Israel têm história no futuro? Quando será o tempo 
dos gentios? O fim virá com o esmagamento dos exércitos dos gentios não salvas pelo Senhor fora da cidade sitiada de 
Jerusalém. 
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A INTERCALAÇÃO OU INSERÇÃO DA IGREJA ("O Grande parênteses") 

 
A era da igreja não é mencionado no Velho Testamento. Depois de ter sido inserido por Deus. 
 
Uma vez que a Igreja é um mistério que não foi revelado para escritores do Velho Testamento. (Colossenses 1-.25, 26). 
 
As escrituras do Antigo Testamento incluem tudo, como a encarnação, a Cruz, a Ressurreição, a Ascensão e a sessão 
de Jesus Cristo. As escrituras do Antigo Testamento e, em seguida, saltar sobre a Igreja e a tribulação, a segunda vinda 
e o milênio. 
 
Portanto toda doutrina pertinente para a era da igreja está inserido ou intercaladas. Nas Escrituras do Antigo 
Testamento, onde o "Grande parênteses" ocorre, existe o espaço onde a igreja vai ocorrer, mas o escritor não sabia 
sobre ele. Isto ocorre em Daniel 2:40,41; Daniel 7:23,24 Oséias 3:4,5 Daniel 9:26A,26b , Daniel 11:35,36, Isaías 
61:2a,2b 
 
O período deste grande parêntese, a Era da Igreja, é um período da intensificação do conflito angélico. Não foi incluído 
nas escrituras do Antigo Testamento porque teria confundido os crentes de que idade, e dado uma parte fundamental 
do plano de Deus que ele não quer saber sobre Satanás. 
 
Os crentes de Israel e antes teria sido muito provavelmente inveja de igreja benefícios, tais como a habitação do 
Espírito Santo, sacerdócio universal, o espírito de Cristo, etc. 
 
Todos os crentes no período de intercalação são chamados para o serviço cristão em tempo integral; somos todos 
sacerdotes, embaixadores e servos do altíssimo. 
 
 
O FUTURO DE ISRAEL 

 
Israel tem um futuro que foi dado a eles no seu início. A Aliança de Abraão (Gênesis 12:1-3) 
 
O futuro de Israel é baseada em regeneração. (Romanos 9:6-14) 
 
O futuro de Israel está relacionada a um pedaço de terra. O Pacto Palestino. (Gênesis 15:18, Números 34:1-12, 
Deuteronômio 30:1-9) 
 
Israel tem um acórdão house para sempre; a dinastia davídica. O último governante será o Senhor Jesus Cristo no 
milênio. (2 Samuel 7:8-16; Salmo 89:20-37) 
 
Pouco antes de Judá sob o cativeiro babilônico, Jeremias tinha permissão para reafirmar a promessa. (Jeremias 31:31, 
etc.) Isto é chamado a Nova Aliança (Hebreus 8:8-13). 
 
O futuro de Israel como uma nação começa no segundo advento de Cristo. (Zacarias 14:1-9) 
 
O futuro de Israel não é prejudicado por sua disciplina nacional prévia. (Isaías 5:26-30, 14-1-3, 10:20-23, 11:11-16, 
Zacarias 10:6-12) 
 

Doutrinas 

 

ISRAEL 

 
1. Israel tem um futuro que foi prometida a Abraão. (Gênesis 12:1-3) 
 
2. O futuro de Israel é baseada em regeneração. (Romanos 9:6-14) 
 
3. O futuro de Israel está relacionada com a terra da Palestina. (Gênesis 15:18, Números 34:1-12, Deuteronômio 30:1-9) 
 
4. Israel tem um rei para sempre - o Filho de David, o Senhor Jesus Cristo no milênio. (2 Samuel 7:8-16; Salmo 89:20-
37) 
 
5. As promessas foram confirmados como Jeremias na Nova Aliança (Jeremias 31:31ff, Hebreus 8:8-13) 
 
6. O futuro de Israel como uma nação começa no segundo advento de Cristo. (Zacarias 14:1-9) 
 
7. O futuro de Israel é garantida, mesmo que o país agora está na dispersão sob a disciplina de Deus. (Isaías 5:26-30, 
14-1-3, 10:20-23, 11:11-16, Zacarias 10:6-12) 
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8. Israel tinha um propósito 
A) para testemunhar a santidade do Deus único e verdadeiro. (Deuteronômio 6:4, Isaías 43:10,12) 
B) para ilustrar às nações as bênçãos derivadas de servir o único e verdadeiro Deus. (Deuteronômio 33:26-29, 1 
Crônicas 17:20-21, Salmo 144:15) 
C) receber, registrar e transmitir as Escrituras. (Deuteronômio 4:5-8, Romanos 3:1-2) 
D) para receber e anunciar o Messias prometido. (Gênesis 3:15, 12:3, 2 Samuel 7:12-16, Isaías 7:14, 9:6) 
 
9. A nação de Israel está agora na dispersão sob a disciplina de Deus. A Igreja substituiu a missão de Israel durante a 
era da Igreja. (Romanos 11) Quando a Igreja for removida no Arrebatamento, Israel irá retomar o seu objectivo durante 
a Tribulação (Apocalipse 7:4-8) 
 

A IGREJA 

 
1. O grego ekklesia (literalmente "os chamados para fora"). 
Esta palavra é usada quatro maneiras diferentes nas escrituras. 
A) Conjunto Cidadão (Atos 19:32) 
B) Assembleia de Israel (Atos 7:38) 
C) Sinagoga (Mateus 18:17) 
D) Corpo de Cristo (todos os crentes) (Efésios 1:22,23, 5:25-7, Colossenses 1:18) 
 
2. A igreja é dito ser um mistério. (Efésios 3:1-6, Colossenses 1:25,26; Romanos 16:25,26). Mistério - algo que estava 
escondido no passado, no período do Antigo Testamento, mas está agora revelado. 
 
3. A Igreja começou no dia de Pentecostes (Atos 2 32 AD) e será removida da terra no Arrebatamento (1 
Tessalonicenses 4:17) 
 
4. Os crentes na Igreja são únicos, tendo as bênçãos espirituais que não existiam no Antigo Testamento. 
A) cada crente está unido com Cristo, no Corpo de Cristo. 
B) Jesus Cristo habita em cada crente. 
C) o Espírito Santo habita em cada crente. 
D) Cada crente é um sacerdote, orando e servindo diretamente a Deus. 
E) temos um cânone das Escrituras. 
F) Os crentes são ordenados a viver pelo Espírito, e não por Lei. 
G) a cada crente é um embaixador de Cristo. 
 
5. A Igreja é diferente de Israel. 
A) Os judeus começou com Abraão (Gênesis 12:1-3). A Igreja começou no dia de Pentecostes. (Atos 2; Gálatas 3:26-
28) 
B) Israel foi prometidas bênçãos sobre a terra (Deuteronômio 28:1-14). A Igreja é bênçãos prometidas nos lugares 
celestiais (Efésios 1:3; Hebreus 3:1). 
C) relacionamento com Deus de Israel foi baseada em uma aliança (Gênesis 17:7,8). A relação com Deus é baseado no 
novo nascimento (João 1:12;13; 1 Pedro 1:23). 
D) a profecia de Israel é principalmente no Velho Testamento. Profecia da Igreja é somente no Novo Testamento. 
E) Israel adoravam em Jerusalém (Salmo 122:1-4). A Igreja adora onde dois ou três estão reunidos em nome de Cristo 
(Mateus 18:20). 
F) Israel vivia sob a lei (Ezequiel 20:10-12). A Igreja está sob a graça (João 1:17; Romanos 6:14). 
G) é o destino de Israel com a Palestina (Isaías 60:18-21). A Igreja será removida da terra (l Tessalonicenses 4:13-18). 
H) Cristo é Rei e Messias de Israel. Cristo é o Cabeça e Esposo da Igreja. 
I) continha apenas os judeus de Israel. A Igreja é composta de judeus e gentios. 
 
 
 

Lição 67 - Profecia survey 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

67 Pesquisa de profecia  
 

1 Pedro 1:10-12 Eventos do tempo do fim 
de seqüência 
Profecias cumpridas 

 
 
Introdução 
 

Devemos ter uma abordagem humilde a este assunto, não de arrogância como os anjos desejam olhar para este 
assunto ainda não o entendemos completamente.  Lembre-se das palavras do anjo a Daniel, em Daniel 12:9-13, e ser 
humilde. A última revelação do que está realmente a acontecer será dado às pessoas no momento. Há uma boa razão 
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para isso. É simplesmente que Satanás e os demônios não neste ponto, a fim de saber estas coisas, quer e deve 
adivinhar, para que eles não possam sair do plano de plano! Nós não sabemos o final a trabalhar essas coisas, mas 
sugerem o seguinte na humildade e não esperando todos para aceitar, e nós certamente não vai discutir com você 
sobre estas coisas. Nós levamos muito a sério a Daniel, até os últimos versos! 
 
O âmbito da escatologia é o estudo das últimas coisas, aqueles que são o futuro de nosso ponto de vista. Inclui a 
compreensão do estado como intermediário para onde as pessoas vão entre Sua morte e o retorno do Senhor. Trata-se 
de nossa ressurreição, o segundo advento de Cristo e o milênio. 
 
 
Métodos de abordagem 

 
Existem diferentes métodos de abordagem 
 
[I]  Abordagem de tópicos tais como o Arrebatamento, a segunda vinda e o milênio 
 
[Ii]  A abordagem de teologia bíblica 
 
[Iii]  A abordagem teológica sistemática ou o que Paulo ou João ou Pedro disse sobre o futuro. 
 
Por conseguinte, é da maior importância para se certificar de que você sabe de onde está vindo de uma pessoa quando 
você olha para aquela pessoa na área da profecia. Você precisa saber qual a sua atitude é a Escritura. Eles têm uma 
elevada visão da Escritura ou baixa visão? 
 
Abordagens para o Milênio 

 
Existem três tipos de abordagem para o ensino da Bíblia sobre o Milênio 
 
[I] o pré abordagem milenar que vê o milénio como futuro e que requer o Senhor para voltar ao início. 

 
[Ii] O post millennialist crê que o milênio já começou ou está prestes a começar e não precisa do segundo advento de 

Cristo para começar. 
 
[Iii] o Amillennialists não acreditam em um milênio. Eles não acreditam no primado de Cristo sobre a terra. Eles 

espiritualizar todas as passagens que se referem ao Milênio. 
 
Todos os teólogos irá cair em um desses três campos. Você necessita encontrar para fora o que você está lidando com 
antes que você possa avaliar a posição teológica. Nosso Colégio em EBCWA mantém a posição milenar, pré. 
 
Efeito da profecia sobre o crente 

 
Para o crente o conhecimento da profecia, não uma série de coisas,  
 
[A]  Ele fornece a alegria no meio da aflição - 2 Coríntios 4:17 
 
[B Ela limpa e incentiva a viver santo - 1 João 3:3 
 
[C] É rentável como todas as Escrituras para uma série de necessidades importantes na vida Cristã 2 Timóteo 
3:16-17 
 
[D] Dá fatos sobre a vida após a morte - 2 Coríntios 5:8 
 
[E]  Dá a verdade sobre o fim da história para descansar em 
 
[F] Dar prova da fiabilidade de todas as Escrituras devido a profecias cumpridas 
 
[G] Ele vai chamar nossos corações em adoração ao Deus que está no controle da história 
 
Se a compreensão da doutrina bíblica não produz um novo sentido de adoração, um desejo de evangelizar, a 
determinação de servir ao Senhor na igreja local, então você tem uma atitude errada no sentido de profecia. O 
entendimento do retorno de Cristo foi uma das forças motrizes na igreja primitiva e será dos últimos dias da igreja crente 
também. 
 
POST MILLENNILISM 

 
Pós-milenialismo é definida como " a vista das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus já está sendo estendida 
no mundo através da pregação do Evangelho e a obra salvífica do Espírito Santo nos corações das pessoas, que o 
mundo está a tornar-se finalmente cristianizado, e que o retorno de Cristo é para ocorrer no final de um longo período 
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de justiça e paz, comumente chamado de milênio…..a segunda vinda de Cristo será seguida imediatamente pela 
ressurreição geral, o julgamento e a introdução de o céu e o inferno em sua plenitude".  
 
Isto tem o conceito de que você não precisa do segundo advento de Cristo para anunciar no milênio. O que é 
necessário é a obra do Espírito Santo e através de evangelismo a maioria do mundo para tornar-se convertido. Um dos 
grupos que se inscreverem para este conceito são aqueles que seguem o conceito de teologia do reino. 
 
A maioria dos pós-millennialists são fundamentalistas, em relação a outras doutrinas, como nós. O ponto de 
vista também contém os liberais, bem como as da ala evangélica que não têm uma elevada visão da Escritura. Estes 
incluem pessoas que vêem erros na Bíblia em relação à ciência.  
 
Eles tendem a ser calvinista. A maioria das pessoas seriam reformadas TULIP neste campo. Eles acreditam que a igreja 
é o instrumento para trazer sobre o milênio. Eles acreditam que o Senhor voltará no final do milênio e, portanto, a vinda 
do Senhor está muito longe. 
 
Alguns dizem que Satanás está preso no momento, enquanto outros pensam que ele é restrito. Na ala carismática da 
Igreja eles não tendem a acreditar que ele está preso, mas acredito que sua oração liga-lo de alguma forma.  Ao mesmo 
tempo que será diferente com muitas dessas coisas, a maioria neste campo são nossos irmãos e irmãs e o 
nosso comportamento em relação a eles precisa ser gracioso. 
 
Áreas a serem desafiados pessoalmente 

 
[I] de que a vinda de Cristo é um longo caminho de distância. A igreja primitiva, muito claramente, não acredito nisso. A 
atitude dos primeiros crentes foi: " Vem, Senhor Jesus". Apocalipse 22:20. 
 
[Ii] Não há provas de que o mundo está cada vez melhor. Em nenhuma época da história do mundo tem sido cada vez 
melhor. Nem o crescimento do cristianismo nunca fora despojado a população mundial. 
 
Se você aceitar a visão milenar post você tem que interpretar passagens em uma determinada maneira e muitas vezes 
o divórcio-os de seu contexto maior ou referências cruzadas. Muitas vezes, é encontrada uma grande quantidade de 
calor que é gerado com a escatologia e pouca luz. 
 
Os primeiros post vista milenar provavelmente vem do século 11. Este é o ponto de vista actualmente de Lello Ortigão 
de Oliveira e o Norte no que eles chamam de "Reconstructionalism" e seu "Reino aliado Teológico Teologia". 
 
Muitos liberais entram em esta área com a acção social ou a teologia da libertação. Eles acreditam que podem trazer a 
paz na terra e boa vontade para com todos os homens.  Não temos empresa com tais como estes para que eles servem 
um Jesus diferente para o verdadeiro Jesus da história, que adoramos. 
 
 
Amilenismo 

 
Os assinantes para este ponto de vista não acredito que haverá um milênio físico nem que Cristo reinará sobre a terra. 
Muitos neste campo será, no entanto, dedicado à Palavra de Deus e muitos irão argumentar de uma elevada visão da 
Escritura contra os liberais.  
 
Eles, no entanto, ter tudo que é profética, espirituais e físicas, em vez de olhar para baixo sobre aqueles que aceitam 
literalmente o físico como ignorantes e ingênuos. Seu conceito é de que o plano de Deus não pode ser física deve ser 
espiritual, de modo que eles levam tudo espiritualmente. 
 
Essas pessoas têm uma dupla hermenêutica e irá tomar a Bíblia como ela é, com excepção da profecia as passagens. 
Eles acreditam que eles estão nos lugares celestiais e, portanto, a profecia hoje exige para ser interpretada 
espiritualmente. 
 
Os convênios e a profecia 

 
O Amillennialists , não acredito que os convênios ainda estão para ser cumpridas. Como você interpreta as coisas 
depende de o que o artigo diz, no contexto, mas o seu ponto de vista, o que significa que a profecia é sempre tomado 
fora de seu contexto e colocado em uma categoria própria. 
 
O millennialists pré adoptar a  linguagem simples  abordagem hermenêutica e avaliar em relação a ele. Se o idioma diz 
que é "como" ou "como" Você pode ver que há um símbolo, mas a menos que haja uma clara indicação para um 
significado simbólico o significado é tomado literalmente 
 
O millennialists pré acreditam que os convênios serão cumpridas literalmente. Há passagens em Romanos 11 e 15 atos 
que mostram que Israel tem um futuro. A sua atitude para com o que Israel tem lugar no plano de Deus é essencial para 
a interpretação das Escrituras, na medida em que a escatologia está em causa. Se você acredita que Israel não tem 
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significado espiritual, então você estará no postmillennial ou Amillennial camp. No entanto, se essas profecias e 
convênios devem ser preenchidas, em seguida, você deve estar no pré acampamento milenar. 
 
Existem várias centenas de profecias bíblicas para ser cumprida. Israel como uma nação é único na medida em que 
eles têm reemerged após 1900 anos para ser restabelecido como nação. Tem, portanto, demonstrado a sua importância 
e reforçou a opinião de cumprimento literal. 
 
Sensivelmente diferentes vistas milenar resultam de diferentes princípios de hermenêutica, ou seja, diferentes princípios 
interpretativos. Premillennial usa literal ou interpretação normal em todas as áreas da verdade bíblica que  não 
empregam Amillennial hermenêutica literal ou espiritual para a escatologia sozinho. 
 
Todos os conservadores usam um tipo normal de interpretação para as Escrituras em todas as áreas, exceto a profecia. 
Se você tomar todas as Escrituras, literalmente, você vai sempre vir acima com uma visão milenar. 
 
Amilenismo  
 

Este ponto de vista é bastante antiga e remonta a Orígenes no terceiro século. Ele espiritualizadas, todo o Antigo 
Testamento e a aplicou à igreja, enquanto Agostinho espiritualizadas, o conceito do reino. A maioria dos reformadores 
criticaram os anabatistas, que tinha uma vista milenar. Isso foi fácil de fazer por causa de algumas coisas malucas que 
eles fizeram. 
 
Pré-millennialism 

 
Este sustenta que a Segunda Vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, que vai ver o reino de Cristo sobre a terra por 
1000 anos literais. Além disso, haverá várias ressurreições e julgamentos. A eternidade está no final do  período 
milenar. 
 
Este ponto de vista realça todos os convênios. O pré acampamento milenar não tem liberais em como ele é baseado em 
uma leitura literal das Escrituras. Salienta a vinda do Senhor, a qualquer momento, e que é Cristo que trará no reino. 
Uma alta vista e a inerrância das Escrituras vai muito fortemente com o pré-visualizar milenar das Escrituras. Deste 
ponto de vista Israel e a Igreja são separados. 
 
Enquanto existem vários convênios para ser cumprida pelos judeus, reconhece-se que não há nenhuma diferença 
individualmente para aqueles em Cristo Jesus, seja judeu ou gentio, Bond ou livre. O judeu não está mais debaixo da 
lei, mas debaixo da graça no seio da Igreja. 
 
Todos os primeiros pais da igreja até a época de Orígenes, realizada este ponto de vista. Agostinho adoptadas 
Orígenes, que, por sua vez, foi adoptado pelo Católicos Romanos. Tanto Calvino e Lutero ainda tinha este ponto de 
vista. No entanto, todos os pais de Nicéia ante a pré-visualização milenar, como eram os apóstolos. Todos eles olharam 
para frente para o primado de Cristo sobre a terra. 
 
A pré-visualização milenar veio no século passado através do grego estudiosos que correu de volta para o original. Os 
Irmãos Batista e circulação tanto este ponto de vista, realizada nos Estados Unidos, mas os Batistas na Inglaterra 
tendiam a não fazê-lo. 
 
 

Doutrinas 

 

Profecia: seqüência de eventos do tempo do fim 

 
1. Nota: Alguns dos eventos da tribulação pode ocorrer em uma seqüência diferente. 
 
2. Igreja 
A) Arrebatamento da Igreja (1 Coríntios 15:51-58, 1 Tessalonicenses 4:13-18). 
B) Tribunal de Cristo (os crentes apenas - finalidade é recompensa) (1 Coríntios 3:12-15). 
 
3. A tribulação (3 1/2 anos) 
A) renascimento do Império Romano, confederação de dez nações (Daniel 7:7, 24, Apocalipse 13:1, 17:3, 12, 13). 
B) Ascensão do ditador do Oriente Médio (Daniel 7:8, Apocalipse 13:1-8). 
C) templo reconstruído em Jerusalém 
D) Sete Selos (Apocalipse 6:1ff) e sete trombetas (Apocalipse 8:7ff). 
E) duas testemunhas pregam a partir de Jerusalém até mortos.  
F) tratado de paz com Israel (Daniel 9:27). 
G) Mundo igreja estabelecida (Apocalipse 17:1-15). 
H) a Rússia ataca Israel cerca de quatro anos antes da segunda vinda de Cristo (Ezequiel 38, 39). 
 
4. Grande Tribulação (segundo 3 1/2 anos) 
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A) tratado de paz com Israel quebrado 
B) o Anticristo configura a abominação da desolação e exige adoração (Mateus 24:15,21). 
 
C) governo mundial, no sistema económico mundial, a religião mundial começa (Daniel 7:23, Apocalipse 13:5-8, 17:16, 
17). 
D) Sete Taças (Apocalipse 16:2ss). 
E) o martírio de muitos santos e Judeus Tribulação (Apocalipse 7:9-17, 13:15). 
F) juízos divinos catastrófica derramado sobre a terra (Apocalipse 6:17). 
G) guerra mundial eclode no Médio Oriente; a batalha do Armagedom (Daniel 11:40-45, Apocalipse 9:13-21, 16:12-16). 
 
5. Segundo Advento de Cristo 
A) Segunda vinda de Cristo (Mateus 24:27-31, Apocalipse 19:11). 
B) a tribulação sobrevivendo os crentes avançar para o Milênio (Mateus 3:12). 
C) Os incrédulos lançar fora a terra (Ezequiel 20:33-38, Mateus 3,12, 25:31-46, Judas 14, 15, Apocalipse 19:15-21, 
20:1-4). 
D) vinculado a Satanás (Apocalipse 20:1-3). 
E) a ressurreição do Velho Testamento santos e mártires de tribulação (Apocalipse 20:4). 
 
6. MILLENNIUM 
A) reino milenar (Apocalipse 20:5, 6). 
B) Cristo reina na terra por 1.000 anos no ambiente perfeito e paz (Apocalipse 20:4-6). 
C) Satanás lançou no final do milênio (Apocalipse 20:7-9). 
D) a Rebelião de Gogue e Magogue no final do milênio (Apocalipse 20:7-10). 
E) a ressurreição de todos os incrédulos (Apocalipse 20:5a). 
F) Grande Trono Branco Julgamento (apenas os incrédulos - finalidade é acórdão) (Apocalipse 20:11-15). 
 
7. Eternidade 
A) Novos Céus, nova terra, a nova Jerusalém (Apocalipse 21, 22). 
B) Os Crentes bendito eternamente com Cristo (Apocalipse 21:5 - 22). 
C) Os incrédulos punidos para sempre com Satanás (Mateus 25:41). 
 

Profecia: profecias cumpridas PROVA DE INSPIRAÇÃO 

 

Toda a Escritura é inspirada por Deus (2 Pedro 1:19-21) Portanto, todas as profecias bíblicas devem vir verdadeiro. 
Isso é demonstrado em profecias já cumpridas. 
 
1. Rúben seria instável e perder os seus direitos como primogênito. Profecia (Gênesis 49:3-4) - Cumprimento (Números 
26:5-11) 
 
2. Simeão não teriam terra atribuído na Terra Prometida. Profecia (Gênesis 49:5-7) - Cumprimento (Josué 19:1-9) 
 
3. Levi não teriam terra atribuído na Terra Prometida. Profecia (Gênesis 49:5-7) - Cumprimento (Josué 21:4-7) 
 
4. Judá viria a se tornar o soberano da nação de Israel. Profecia (Gênesis 49:8-12) - Cumprimento (Números 10:14, 
Josué 15:1 Apocalipse 5:5) 
 
5. Zebulom iria receber um lote de terra na costa e seria alcançar até Sidom. Profecia (Gênesis 49:13) - Cumprimento 
(Josué 19:10-16), bem como história, quando tomaram a terra para o sul de sua área anteriormente atribuídas a Aser e 
sua influência chegou até Sidom. 
 
6. Issacar seria dada uma área fértil entre duas montanhas, e seria um servo. Profecia (Gênesis 49:14-15) - 
Cumprimento (Josué 19:17-22) 
 
7. Dan seria um membro completo de Israel, mas conduzam o país afastado em idolatria. Profecia (Gênesis 49:16-18) - 
Cumprimento (Josué 19:40-48) e o fato de que a idolatria da nação foi liderada por esta tribo. É também de interesse 
que sua tribo não é mencionado como tendo qualquer parte no 144.000 testemunhas em (Apocalipse 7). 
 
8. Gade seria uma tribo guerreira. Profecia (Gênesis 49:19) - Realização (1 Crônicas 5:18-20, 12:8) 
 
9. Aser teria um rico e fértil terra. Profecia (Gênesis 49:20, Deuteronômio 33:24-25) - Cumprimento - História - Aser 
desfrutava de um rico e fértil de estar juntos, em tempos mais recentes a exploração bem-sucedida. 
 
10. Naftali seria rápido para difundir a boa nova profecia (Gênesis 49:21) - Cumprimento (Mateus 4:13-15) Como Jesus 
iniciou o seu ministério em naftali e a maioria dos discípulos que deram as boas notícias vieram da região. 
 
11. José receberia grande bênção. Profecia (Gênesis 49:22-26) - Cumprimento (Deut 33:13-17) 
 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           128 

 

12. Benjamin seria um grupo feroz profecia. (Gênesis 49:27) - Cumprimento (Juízes 19:21-47, 20). 
13. Josué e Calebe para entrar na Terra Prometida depois de 40 anos vagando. A Profecia (Números 14:24, 30) - 
Cumprimento (Josué 3:7,17 14:6-12) 
 
14. Sísera seria derrotado por uma mulher. A Profecia (Juízes 4:9) - Cumprimento (Juízes 4:21) 
 
15. Phineas e hofni iria morrer no mesmo dia. Profecia (1 Samuel 2:34) - Realização (1 Samuel 4:11) 
 
16. O sacerdócio seria removido da família de Eli. Profecia (1 Samuel 2:27-36, 3:11-14) - Realização (1 Reis 2:26-27) 
 
17. Saul foi o primeiro rei de Israel e gostaria de salvar a nação dos filisteus. Profecia (1 Samuel 9:15-16) - Realização 
(1 Samuel 11;14) 
 
18. O reino de Saul não iria continuar. Profecia (1 Samuel 13:14, 15:28, 24:20) - Realização (2 Samuel 3:1, 5:1-3) 
 
19. Saul, para morrer em batalha em um determinado dia. Profecia (1 Samuel 28:19) - Realização (1 Samuel 31:1-6). 
 
20. Salomão para construir o templo não David. Profecia (1 Crônicas 17:1-12) - Realização (1 Reis 7:51) 
 
21. A espada não se afastar da casa de Davi por causa do pecado. Profecia (2 Samuel 12:10-12) - Realização (2 
Samuel 13:28-29, 16:21-22) 
 
22. Os ossos de Jeroboão, sacerdotes pagãos para ser queimado sobre o altar falso que Jeroboão tinha construído. 
Profecia (1 Reis 13:1-3) - Realização (2 Reis 23:4-6) 
 
23. A dinastia de jeroboão para ser destruído. Profecia (1 Reis 14:10-11) - Realização (1 Reis 15:27-28) 
 
24. Acabe de ser vitorioso sobre os Sírios. Profecia (1 Reis 20:28) - Realização (1 Reis 20:29-30) 
 
25. Acabe morrer em batalha para matar Nabote. Profecia (1 Reis 21:19, 22:17) - Realização (1 Reis 22:37) 
 
26. Os cães, então, lamber o sangue do seu carro. Profecia (1 Reis 21:19) - Realização (1 Reis 22:38) 
 
27. Jezabel, a ser comido por cães selvagens. Profecia (1 Reis 21:23, 2 Reis 9:10) - Realização (2 Reis 9:30-37). 
 
28. Eliseu para receber uma porção dobrada do Espírito de Elias. Profecia (2 Reis 2:9) - Satisfação demonstrada pelo 
fato de que a Bíblia registra que Eliseu realizado duas vezes como muitos milagres como Elias. 
 
29. Naamã se recuperar de sua lepra. Profecia (2 Reis 5:3,8,10) - Realização (2 Reis 5:14) 
 
30. Os famintos de habitantes de Samaria para receber uma abundância de alimentos, em vinte e quatro horas. Profecia 
(2 Reis 7:1) - Realização (2 Reis 7:16-17) 
 
31. Um arrogante aide ao rei para ver o milagre, mas não comer do alimento. Profecia (2 Reis 7:2,19) - Realização (2 
Reis 7:17,20) 
 
32. Beb-Hadad, um rei Sírio para se recuperar de sua doença, mas morrer de qualquer maneira.. profecia (2 Reis 8:10) - 
Realização (2 Reis 8:15) 
 
33. Jeú a ter quatro gerações no trono do reino do norte. Profecia (2 Reis 10:30) - Realização (2 Reis 15:12) 
 
34. A dinastia de jeú para depois ser destruída. Profecia (Oséias 1:4) - Realização (2 Reis 15:8-12) 
 
35. Joás para derrotar os sírios em três ocasiões. Profecia (2 Reis 13:18-19) - Realização (2 Reis 13:25) 
 
36. Jorão começou a sofrer de uma doença por causa do pecado. Profecia (2 Crônicas 21:15) - Realização (2 Crônicas 
21:18-19) 
 
37. Amazias para morrer por causa de sua idolatria. Profecia (2 Crônicas 25:16) - Realização (2 Crônicas 25:20-27) 
 
38. Senaqueribe, a ser assassinado em sua própria terra. Profecia (Isaías 37:7) - Cumprimento (Isaías 37:37-38) 
 
39. Senaqueribe, na tentativa de invadir Jerusalém não ser bem sucedida. Profecia (Isaías 37:33-35): - Cumprimento 
(Isaías 37:36-37) 
 
40. Ezequias, para ser curado de uma doença terminal. Profecia (Isaías 38:5) - Cumprimento (Isaías 38:9) 
 
41. Ciro, para permitir que os judeus a voltar para Jerusalém. A profecia de Isaías (44:28) - Cumprimento (Esdras 1:1-2) 
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42. Zedequias para ser capturada por Nabucodonosor. Profecia (Jeremias 21:7) - Cumprimento (Jeremias 52:8-11) 
 
43. Jeoacaz morrer em cativeiro Egípcio e não voltar a Judá. Profecia (Jeremias 22:10-12) - Realização (2 Reis 23:33-
34) 
 
44. Joaquim, para ser capturada por Nabucodonosor. A profecia de Jeremias (22:25) - Realização (2 Reis 24:15) 
 
45. Conias, foi dito que nenhuma semente da sua iria assentar-se no trono de Davi. Profecia (Jeremias 22:28-30) - 
Cumprimento - histórico. Esta profecia está em aparente contradição com a aliança davídica (2 Samuel 7:8-16) Quando 
Davi foi prometido um "filho" que iria reinar para sempre no seu trono. Esta aparente contradição é resolvida pelo 
nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo como Maria era descendente de Davi através de Nathan. (Lucas 3:23-31) 
 
46. Um falso profeta Hananias, de morrer dentro de um ano. Profecia (Jeremias 28:15-16) - Cumprimento (Jeremias 
28:17) 
 
47. Nabucodonosor para invadir o Egito. Profecia (Jeremias 43:9-13) - Cumprimento - História 
 
48. Nabucodonosor para derrotar os egípcios em carquêmis. Profecia (Jeremias 46) - Cumprimento - História. 
 
49. Nabucodonosor, para ser dado a mente de um animal por causa do orgulho. Profecia (Daniel 4:19-27) - 
Cumprimento (Daniel 4:28-37) 
 
50. Belshazzer para ter seu reino removido dele. Profecia (Daniel 5:5, 25-28) - Cumprimento (Daniel 5:30) 
 
51. Alexandre, o grande, de estabelecer um império mundial em um tempo muito curto. Profecia (Daniel 2:32-39, 7:6, 
8:5-8, 21:3, 11) - Cumprimento - História. 
 
52. Alexander para derrotar os Persas - Profecia (Daniel 8:5-8) - Cumprimento - História 
 
53. Alexander para morrer no auge de seu poder e o seu reino ser dividido em quatro partes. Profecia (Daniel 8:8, 22:4, 
11) - Cumprimento - A história diz-nos que no auge do seu poder, Alexander morreu de febre na Babilônia com a idade 
de 33. 
Depois de um período de cerca de vinte anos de luta interna e combate os onze generais do exército grego que 
sobreviveram Alexander foram reduzidas a quatro chamados na escritura os quatro ventos do céu, Ptolomeu, Seluchus, 
cassandro e lisímaco. 
 
54. Antíoco Epifanes para perseguir os judeus e profanar o templo. Profecia (Daniel 8:11-25) - Cumprimento - 
História. toda (Daniel 11) representa as profecias históricas das dinastias gregas baseado em ptolomeu e Seluchus, que 
durou até o tempo de Júlio César com Cleópatra grego por ser o último governante do Egito. 
 
55. Zacarias seria mudo até o nascimento de João Batista. Profecia (Lucas 1:20) - Cumprimento (Lucas 1:57-64) 
 
56. João Batista para ser o arauto do Senhor Jesus Cristo. Profecia (Lucas 1:76-77) - Cumprimento (Mateus 3:1-11, 
Lucas 3:2-6) 
 
57. Simeão para viver até que ele tinha visto o Messias. Profecia (Lucas 2:25-26) - Cumprimento (Lucas 2:28-30) 
 
58. Pedro negará Jesus Cristo. Profecia (João 13:38) - Cumprimento (João 18:24-27) 
 
59. Pedro para morrer como um mártir. Profecia (João 21:18-19, 2 Pedro 1:12-14) - Cumprimento - História 
 
60. Judas para dar-se a Satanás. Profecia (João 6:70) - Cumprimento (João 13:27) 
 
61. De Judas para trair Jesus. Profecia (João 13:21) - Cumprimento (João 18:2-5) 
 
62. Paulo sofreria muito para o Senhor Jesus Cristo. A Profecia (Atos 9:16) - Realização (2 Coríntios 11:23-28, 12:7-10, 
Filipenses 1:29-30) 
 
63. Paulo seria um ministro para os gentios. A Profecia (Atos 9:15) - Cumprimento (Romanos 11:13, Efésios 3:1) 
 
64. Paulo pregar antes de reis. A Profecia (Atos 9:15) - Cumprimento (Atos 24-26) 
 
65. Paulo iria para Roma. A Profecia (Atos 23:11) - Cumprimento (Atos 28:16) 
 
 
 

 
Lição 68 - Principais Convênios 
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Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

68 Principais Convênios 
 

Gênesis 12;1-4 
Gênesis 15:18-21 
2 Sam 7:8-17, 18-29 
Isaías 9:6.711:1-12 
Lucas 1:26-33 
Atos 1:1-8 

Convênios 

 
 
Introdução 

 
Gênesis 12:1-4 introduz a aliança abraâmica. Existem três partes para a aliança abraâmica, que ele vai fazer uma 
grande nação, que serão os destinatários de grande benção e irá compartilhar a bênção com todos aqueles que 
abençoa Abraão e que ele vai fazer um nome para ele e seu nome será grande entre as nações.  
 
Temos de perguntar o que significa cada uma dessas coisas. Quando eles foram preenchidas ou eles já foram 
preenchidas? Também a quem se aplica?  
 
Em Gênesis 15 o pacto palestino está ligado também. Nesta aliança existe uma absoluta promessa de uma terra. Deus 
diz que "à tua semente" eu ter dado uma grande área de real estate. Em Gênesis 15:9-17 o pacto é visto como 
incondicional.  
 
A maneira padrão de fazer uma aliança inn no mundo antigo era para sacrificar um animal, dividi-la, e aqueles que 
fizeram o pacto ia a pé entre as peças divididas do sacrifício. Note-se que neste trecho é feito com Deus apenas. 
Abraão está adormecido, é Deus que faz o promissor. Abraão não anda com Deus entre os pedaços. Esta é a 
sua terra, tenho dado a ti. 
 
O pacto palestino é uma promessa a Abraão. Há uma promessa de bênção universal, uma promessa nacional de terra. 
É de grande importância que ao tempo em que vivemos, os judeus nunca ter ocupado a terra que foi prometida a eles. 
Isto indica claramente que Deus tem um plano para a nação de Israel. Temos de deixar o texto nos ensinar e não tentar 
e dizer o texto que deveria dizer para se encaixar em conceitos. Aqui você tem uma profecia sobre o nome de Deus, 
que é uma herança prometida 
 
Os Liberais irão tentar atacar esses convênios e profecia como literal para a aceitação de que conduzirá inevitavelmente 
a uma perspectiva milenar. Cada vez que é testada no entanto contra a gramática hebraica a Bíblia apoia uma 
interpretação literal e que esses convênios ainda não foram preenchidas.  
 
Salomão tentou habitam as terras, mas não teve êxito em ocupar a terra nem por ter um reino que durou para sempre 
como prometido na aliança davídica. É importante ver que partes da aliança abraâmica foi cumprido, e tem sido tão 
literalmente e que, logicamente, os outros vão ser cumpridas literalmente. 
 
A aliança davídica 

 
Os descendentes de Salomão reinou até 586 A.C. o início do cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, um 
homem chamado zorobabel, descendente de Davi, tornou-se o líder, mas não se tornar rei. É, por conseguinte, visto 
que Salomão e seus descendentes não cumprimento dos convênios. 
 
Na promessa sobre a terra que eles não estavam indo para vaguear. Ao longo dos últimos 2.000 anos, os judeus foram 
chamados o Judeu Errante. Os judeus estão de volta na terra, mas o ímpio não afligem a eles. As promessas de paz e 
de prosperidade, que foram parcialmente cumpridas em do reino de Salomão, mas ainda não foi cumprida literalmente. 
 
O NOSSO TRABALHO PARA O SENHOR 

 
Davi queria construir o templo, mas era seu filho, que foi permitido por Deus para fazê-lo. Davi pecou contra o Senhor, 
mas a sua vida mostrou que o pecado não impede que uma pessoa servir a Deus no futuro. Você pode excluir de 
determinadas áreas.  
 
Muitas pessoas estão descontentamento sobre os trabalhos que o Senhor lhes tem dado. Ele disse a Davi que ele não 
estava indo para construir o templo. Portanto, ele fez o trabalho que tinha sido atribuído a ele. Ele era um grande 
guerreiro, um grande orador. Devemos discernir o que devemos fazer com este assunto. 
 
Se você tomar conhecimento de pessoas que irá te levantar ou você irá levantar-se. O caminho cristão, no entanto, é 
para que o Senhor levante-o até onde ele quer que você seja - 1 Pedro 5:6-9  
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Quando você levantar uma criança é sua decisão de como alta. Assim deve ser com Deus. Devemos ser conteúdo onde 
ele nos elevadores.  
 
David do seu pecado que causou-lhe um grande sofrimento e dor. Quando você peca você começ em seus joelhos e se 
arrepender, vire longe dele, derrame o seu coração para o Senhor e começar sobre com o trabalho que ele tem para 
você. Ele compreendeu que o plano para sua vida repousava sobre a pessoa e caráter. 
 
Em 1 Samuel 7:8-16 - o reino é eterno. David é dito que ele não está indo para construir o templo, mas seu filho. Ilhas 
cumpriu esta. Ele perdeu seu reino para um de seus filhos, por um tempo. No entanto, todas estas coisas serão 
cumpridas pelo Senhor Jesus Cristo no milênio.  
 
É o reino na terra ou no céu? 

 
A questão é se o reinado será no céu ou na terra. O que os profetas antigos? Isaías 9:6-7 mostrou que ele não estava 
em duas mentes sobre ele. O que está vindo é o Príncipe da Paz, o filho de Davi. Ele estava indo para reinar no trono 
de Davi, que estava em Jerusalém.  
 
Em Isaías 11:1-2, ele diz que a pessoa é uma raiz da raiz de Jessé e os sete espíritos mostrando uma combinação do 
primeiro e do segundo advents. 
 
V - 3-9 nesta passagem temos o cordeiro e mostra o Segundo Advento e o milênio. Há uma mudança na natureza e no 
reino animal com alterações dos hábitos de animais selvagens 
 
V 10-11 - isso mostra que os desterrados de Israel vai voltar dos quatro cantos da terra, novamente não foi cumprido. 
 
Em Lucas 1 31-33 Gabriel diz a Maria do futuro ministério e destino do Senhor Jesus Cristo, tanto para o primeiro e 
segundo advents com uma declaração final que o seu Reino não haverá fim. 
 
Em Atos 1, quando o senhor voltou para o céu, o anjo disse que este mesmo Jesus voltará da mesma maneira. Os 
discípulos perguntaram se ele vai reinar sobre o trono de Davi, agora que ele é ressuscitado. O Senhor diz que este não 
é o tempo, mas indica que haverá um tempo em que o pai de prazer. Será quando a história tem o seu curso. 
 
Algumas promessas o seu retorno e seu cumprimento da aliança davídica - Jeremias 30, 33, 37,38, 7 Ezequiel Daniel 
Oséias, Amós 3, 8, 9 Zacarias 14.  
 
Todos os profetas reconheceu que este não tinha sido cumprida no seu dia. Eles vieram a maneira direita através de 
João Batista, que foi chamado o último profeta e ele ainda não tinha sido cumprido no seu dia. 
 
O Senhor mostra que ele está no controle e nos dá a grande comissão em Mateus 28:19-20. O nosso trabalho não é 
para trazer o novo reino. O nosso Senhor vai trazer um reino em seu próprio tempo. É preciso remir o tempo. Quando 
ele voltar, será com a espada do juízo, em vez de a oferta da graça. Devemos viver à luz da sua vinda. "Vem, Senhor 
Jesus". 
 
 

Doutrinas 
 

Convênios 

 
1. Uma aliança é um contrato ou acordo entre Deus e o homem. 
 
2. Alguns convênios são incondicionais - Deus vai cumprir, independentemente da obediência do homem. Outros 
convênios são dependente da obediência. 
 
3. Cristo é central para todos os convênios nas Escrituras: 
 
Um Edênico) - Cristo é o segundo Adão (1 Coríntios 15:45-47). 
 
B) Adão - Cristo é a semente da mulher (Gênesis 3:15). 
 
C) NOAHIC - Cristo é o maior filho de Sem (Lucas 3:36; Gênesis 9:23-27). 
 
D) ABRAÃO - a semente a quem foram feitas as promessas (Gênesis 22:18). 
 
E) Mosaico - Ele cumpriu esta aliança (Mateus 5:17). 
 
F) - palestiniana viveu como um judeu na terra e herdará a terra 
 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           132 

 

G) - Cristo DAVÍDICO é o Rei dos Judeus e reinará para sempre (Lucas 1:31-33; João 19:19-22). 
 
H) NOVO - o sacrifício de Cristo é a sua fundação e foco no milênio (1 Coríntios 11:25). 
 
 
Aliança EDÊNICA 

 
1. O concerto no Jardim do Éden (Gênesis 1:28-30; 2:8-17). 
 
2. Pontos principais: 
A) para ser fecundo e multiplicar (Gênesis 1:28). 
B) a dominar a terra (Gênesis 1:28). 
C) domínio do animal criação (Gênesis 1:28). 
D) a comer as ervas e frutas (Gênesis 1:29). 
E) a cultivar e manter o jardim (Gênesis 2:15). 
F) a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal (Gênesis 2:17). 
 
 
 
Aliança ADÂMICA 

 
1. A aliança Adâmica lida com a queda e a restauração da humanidade e a criação. Quando Cristo voltar a criação é 
removido de seu cativeiro. (Romanos. 8:21) 
 
2. Meios de Satanás, trazendo o pecado no mundo, a serpente, é amaldiçoado (Gênesis 3:14), e vai de ser a mais bela 
das criaturas de Deus aos mais repugnante. A serpente de bronze levantada por Moisés no deserto (Números. 21:5-9) 
se torna uma imagem de Cristo, sendo feito pecado por nós (2 Coríntios 5:21 ), o bronze representando o juízo; a 
serpente do pecado. 
 
3. A promessa de um redentor (Gênesis 3:15). A semente da mulher desce através de Seth (Gênesis 5:3-7), Noé 
(Gênesis 6:8-10) Sem (Gênesis 9:26,27) Abraão (Gênesis 12:1-4) Isaque (Gênesis 17:19-21) Jacó (Gênesis 28:10-14) 
de Judá (Gênesis 49:10) Davi (2 Samuel 7:5-17), finalmente cumprido em Jesus Cristo (Isaías 7:9-14; Mateus 1:20-23). 
 
4. O julgamento sobre a mulher (Gênesis 3:16) em quatro áreas. 
A) Aumento da dor e sobre a concepção. 
B) dor em relação às crianças 
C) a mulher seria atraído para o homem 
D) a mulher estaria sujeita ao homem (1 Timóteo 2:11-14, Efésios. 5:22-25, 1 Coríntios 11:7-9) 
 
5. O juízo sobre o homem (Gênesis 3:17-19) 
A) O solo é amaldiçoado 
B) o sofrimento é inevitável na vida. 
C) o homem é de trabalhar para viver, em vez de tê-lo (Gênesis 3:17-19) 
D) o homem morrerá eventualmente (Gênesis 3:19) 
 
 
NOAHIC (Aliança eterna) 

 
1. A aliança com Noé nunca para inundar a terra novamente (Gênesis 8:20- 9:27) 
 
2. A relação do homem com a terra é confirmada (Gênesis 8:21). 
 
3. Estações, dia e noite, e confirmou a colheita (Gênesis 8:22). 
 
4. O governo humano (Gênesis 9:1-6). 
 
5. Uma maldição é dada às raças Hamitic (Gênesis 9:24,25). 
 
6. Os semitas corridas vai ser a fonte de riqueza espiritual (Gênesis 9:26,27). 
 
7. Os grupos Japhetic será dominante (Gênesis 9:27). 
 
8. A terra nunca será julgado novamente com água (Gênesis 8:21; 9:11). 
 
9. O sinal dado como o arco-íris da promessa 
 
Aliança ABRAÂMICA 
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1. Aliança abraâmica (Gênesis 12:1-3) funda a nação de Israel 
 
2. Confirma-se com Abraão, com ênfase sobre a terra (Gênesis 13:14-18), a semente espiritual (Gênesis 15:1-6) e sua 
qualidade eterna (Gênesis 17:6-8). 
 
3. É uma aliança incondicional - Deus vai cumprir. (Deus fez a Abraão para adormecer enquanto ele ratificou a aliança 
sozinho Gênesis 15:12-18) 
 
4. Os sete vezes aliança (Gênesis 12:1-3) é cumprida como segue:- 
 
A) PROMESSA "e eu farei de ti uma grande nação. 
Cumprimento os Judeus (Gênesis. 13:16; João 8:37), os árabes (Gênesis. 17:20), em Cristo (Romanos 4:16-17, 9:7-8; 
Gálatas 3:7,29). 
 
B) PROMESSA "Eu te abençoarei".  
Cumprimento a Abraão (Gênesis 13:14-17, 15:18-21. 24:35), para os crentes em Cristo (Gênesis 15:6; João 8:56) 
 
C) PROMESSA "e engrandecerei o teu nome. 
Cumprimento Abraão é famoso, não só no cristianismo, mas também no Judaísmo e com os muçulmanos. 
 
D) PROMESSA "E tu serás uma bênção. 
Satisfação com o trabalho de cumprimento da descendência de Abraão, Jesus Cristo, foi uma bênção. (Gálatas 
3:13,14). 
 
E) PROMESSA "E abençoarei os que te abençoarem. 
Este cumprimento é visto no aumento de muitas nações, por exemplo, a Grã-Bretanha no século XIX, a ascensão dos 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 
 
F) prometem "e amaldiçoarei os que  te amaldiçoarem. 
Cumprimento o declínio das nações como o Império Espanhol após a Armada, a queda da Alemanha nazista, a queda 
dos czares da Rússia, o declínio do Egito no Êxodo. Exemplos bíblicos: (Deuteronômio 30:7; Isaías 14:1-2; Joel 3:1-8; 
Miquéias 5:7-9; Ageu 2:22; Zacarias 14. 1-3; Mateus 25:40-46). 
 
G) prometem "em ti serão benditas todas as famílias da terra serão abençoadas. 
O cumprimento de todo o mundo podem ser abençoados através de Jesus, o filho de Abraão. (João 8:56-58; Gálatas 
3:16). 
 
5. É claro que devemos apoiar o Judeu como trata-se de um certo meio de desfrutar de bênção divina. 
 
Pacto palestino 

 
1. O Pacto Palestino lida com os judeus, o controlo de uma área de terras no Médio Oriente que incondicionalmente foi 
dada a Abraão. Deve-se notar que os judeus nunca possuíram a terra como indicado, mas vai fazê-lo durante o milênio. 
(Deuteronômio 30:1-9, Isaías 11:10-12, Jeremias 23:3-8, Ezequiel 37:21-25). 
 
2. O Pacto Palestino dá: 
A) a dispersão por desobediência (v 1) (Deuteronômio 28:63-68). 
B) O futuro arrependimento de Israel (v. 2). 
C) o retorno do Senhor (v 3) (Amós 9:9-14; Atos 15:14-17). 
D) Restauração para a terra (v 5) (Isaías 11:11,12; Jeremias 23:3-8; Ezequiel 37:21-25). 
E) conversão nacional (v 6) (Romanos 11:26-27; Joel 2:14-16). 
F) os inimigos de Israel (v 7) Joel 3:1 -8). 
G) a prosperidade nacional (v 9) (Amós 9:11-15). 
 
3. É incondicional - Deus vai cumprir. 
 
Aliança DAVÍDICA 

 
1. Israel terá um rei para sempre 2 Samuel 7:8-17. 
A) Um descendente de Davi na linha davídica (v 12). 
B) Ele vai ter um reino para governar. (V 12). 
C) Deus proverá um trono. (V 13). 
D) o trono será para sempre. (Vs 13,16) 
E) a aliança davídica é reafirmado em (v 16). 
 
2. A Aliança tem uma condição - desobediência será recompensado com disciplina, mas não irá causar o cancelamento 
do convênio. (2 Samuel 7:15; Salmo 89:20-37) 
 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           134 

 

3. A disciplina veio com a divisão do reino sob a Roboão. (1 Reis 12:16-20) 
 
4. A disciplina continuou com o cativeiro de Samaria em 721 a.C., Judá em 586 a.C.. 
 
5. Desde então, o único Rei coroado de Davi em Jerusalém foi coroado com uma coroa de espinhos. (Mateus 27:29). 
 
6. A aliança davídica foi confirmada a Maria. (Lucas 1:31-33; Atos 2:29-31). 
 
7. A aliança davídica serão preenchidas no segundo advento de Cristo, quando ele começará sua eterna regra com os 
1.000 anos do reinado do Milênio. ((Lucas 1:32, Atos 2:29-30, Apocalipse 20:4-6) 
 
Aliança MOSAICA 

 
1. A aliança entre Deus e Israel, dada através da Lei de Moisés (Êxodo - Deuteronômio) 
 
2. Foi uma aliança condicional - dependia da obediência (Deuteronômio 28:1,15) 
 
3. Tinha três partes principais: 
 
A) Seção 1 - Os Mandamentos - prova que nenhum homem pode guardar a lei. Todos os homens são pecadores e, 
portanto, precisam de um Salvador. 
 
B) Seção 2 - o tabernáculo e os sacrifícios - Fotos Cristo como o Salvador, o único sacrifício que pode pagar a pena 
eterna do pecado. 
 
C) Seção 3 - Código Social - Leis para preservar a nação de Israel - Lei, da higiene, da moral, da fiscalidade, etc. 
 
Nova Aliança 

 
1. A Nova Aliança garante a bênção eterna sob a aliança abraâmica (Jeremias 31:31-37, Hebreus 8:7-9).  
 
2. É incondicional - Deus vai cumprir. "Eu vou" (Hebreus 8:10,12) em vez de "Se quiserdes" (Êxodo 19:5). 
 
3. A Nova Aliança é melhor do que a aliança mosaica. (Hebreus 7:19; Romanos 8:3,4). 
 
4. A obediência é a partir de um coração disposto (Hebreus 8:10), enquanto que, para a Lei Mosaica foi o medo 
(Hebreus 2:2; 12:25-27). 
 
5. Na Nova Aliança, todos devem conhecer a Deus, desde o menor até o maior (Hebreus 8:11). 
 
6. Os pecados são esquecidos sob a Nova Aliança (Hebreus 8:12). 
 
7. A Nova Aliança se baseia sobre o sacrifício de Jesus Cristo (Hebreus 9:11-12). 
 
 
 
 
 
 

 
Lição 69 - eventos antes do segundo advento 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

69 Eventos antes do segundo 
advento 
 

Mateus 13  
Mateus 24:32-33 
Tito 2:13 
Tiago 5:7-8 

Tribulação em Mateus 24 

 
 
Os sinais da vinda do Senhor 

 
Seu conceito e crenças do futuro têm um efeito sobre a maneira de viver aqui e agora. Se você crê que o Senhor Jesus 
Cristo está voltando em qualquer dia você vai ter uma atitude completamente diferente para o evangelismo do que se 
você pensar que ele não vai voltar por muitos anos para vir, se em tudo. 
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Se você estudar escatologia você precisa estudar outros "ologies" antes de fazer isso. Esta é uma área de grande 
controvérsia tanto dentro como fora da comunidade cristã. Se você estiver indo para ser um professor cristão você não 
pode contornar qualquer coisa dentro das escrituras.  
 
Um terço da Bíblia foi profecia quando foi escrita. Alguns dos que foi cumprida literalmente, enquanto outros 
trechos ainda têm que ser cumpridas literalmente, se tivermos uma abordagem coerente.  
 
Por exemplo, Atos 1 requer ainda a ser cumprida. Em Atos 1:8 somos informados de que Jesus retornará exatamente 
da mesma maneira. A igreja primitiva pregava o retorno precoce do Senhor para a sua igreja. "Ele está vindo hoje", era 
o seu brado de captura e o impulso para a evangelização e a cada parte do trabalho da igreja Cristã primitiva. Aqueles 
que seguem os apóstolos, como se diz em Judas, são de esperar o início e iminente retorno do Senhor Jesus Cristo.  
 
Se você estiver fazendo estudos fazer isso até o dia em que o Senhor conduz você em outro lugar. Somos chamados a 
ser útil e obediente até a volta do Senhor para nós, ou a sua chamada para casa para nós. O Senhor ordena que você 
trabalhe até o final do seu serviço terreno, e não desistir de coisas que são legítimas, mas você deve questionar o que é 
duvidoso, porque pode ser um desperdício de tempo e dinheiro. O seu conceito da Segunda Vinda vai afetar tudo o que 
você faz. O EBCWA Bible College acredita que a vinda do Senhor, ou seja, até que ele venha a ser encontrada fazendo 
o que fomos chamados. No seu caso, neste momento, o que significa estudar e se preparar para um maior serviço ao 
servir hoje na sua igreja local e estudo de noite. 
 
 
 
 
Mateus 13 

 
Os sete parábolas em Mateus 13 mostrar as principais características na idade atual. Temos uma mistura de diferentes 
pessoas na igreja com o joio ou ervas daninhas, a fazer os crentes que estão lá apenas como muito como o trigo, o 
crente verdadeiro é. Isso é mostrado com o joio entre o trigo semeado. Israel é visto como o tesouro escondido no 
campo, que ainda está lá, aguardando o retorno de seu Messias. Temos aqui uma imagem de um grupo misto saindo 
do corpo de Cristo. Você não tem uma foto aqui das coisas começando melhor e melhor, nem pior, embora o Senhor 
avisa que as coisas wil obter muito pior como os dias velocidade em direção ao fim.  
 
O mal é deixado de lado a lado com o bem, até o momento da colheita. Na plenitude dos tempos, no entanto, haverá 
um julgamento do mal e uma colher do que todos têm semeadas em suas próprias vidas. O Senhor vai julgar não só a 
igreja, mas também todo o mundo. Um estudo aprofundado Mateus 13 mostra que o Vista é milenar fatalmente falho. 
Consulte o EBCWA Harmonia dos Evangelhos para um estudo mais aprofundado deste tema. 
 
Esta é uma clara passagem pastoral. Quando você entra em uma igreja, você vai encontrar tanto o trigo e o joio 
crescendo juntos. O trigo estará produzindo a várias frequências. Alguns serão em boa terra, alguns em stony outros no 
solo afetado por ervas daninhas. Algumas pessoas na igreja vai fazer coisas para o Senhor. Alguns vão ser uma causa 
de angústia espiritual, alguns serão um par de vezes por ano, e isso é tudo. Até o momento do retorno do Senhor você 
terá uma mistura de pessoas. As coisas não estão indo começ melhor e melhor. Não espere uma Igreja perfeita até o 
final, quando o Senhor vem para classificar para fora as ovelhas e os bodes. 
 
Sinais DA VOLTA DO SENHOR 

 
Existem nove sinais do  retorno breve vinda do Senhor:-  
 
[A] guerras e rumores de guerras,  
 
[B] fomes,  
 
[C] pestes,  
 
[D] terremotos,  
 
[E] mártires,  
 
[F] falsos profetas,  
 
[G] abundante iniqüidade,  
 
[H] um ardor de Cristo,  
 
[I] o evangelho do reino seja pregado a todo o mundo.  
 
APOSTACY NA IGREJA 
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Outra característica será a crescente e agressiva a apostasia por fazer os crentes na igreja. Essas pessoas vão:- 
 
[Uma] pessoa e negam a divindade de Cristo.  
 
[B] negar a obra de Cristo na Cruz.  
 
[C] haverá um significativo declínio moral a um estado de moralidade relativa entre eles. 
 
[D] incentivar uma partida a partir do ensinamento da segunda vinda do Senhor e dos juízos envolvidos com esse 
evento. 
 
Estes são todos sendo caracterizado por acontecimentos de nossos dias. As outras religiões estão falando mais sobre 
Cristo do que muitos cristãos. Muitos budistas dizem que Cristo foi o maior homem que já viveu. O Hindus ter removido 
a Sua divindade, mas honrá-lo, como fazem os muçulmanos. Todos nós somos como Jesus, dizem eles, simples servos 
do grande Deus/espírito.  
 
Satanás é agressiva em sua tentativa de uma religião mundial para que, como ele vai dizer inicialmente através de sua 
Anti-Christ, "todos podem adorar a Deus da maneira que entender e rejeitar o Deus do Cristianismo como único". A 
filosofia satânica, diz que Cristo é quem está em contato com o deus dentro deles. Religião satânica argumenta que 
todos somos potencialmente "Cristos". Este é um pouco diferente da idade nova atitude cristã ou liberais. É por isso que 
o mundo liberal líderes religiosos podem encontrar-se e rezar juntos.  Satanás tem uma surpresa para eles, no 
entanto, para sua Anti-Christ figura se con-las em seu "seguir uma religião mundial" e, em seguida, matá-los todos 
quando ele estabelecer o seu sistema de adoração satânica tribulacional no templo em Jerusalém. 
 
Há um enfraquecimento do que o verdadeiro Cristianismo é em nossos dias, e continuará até que o inimigo é capaz de 
se mover completamente contra a igreja com todos os verdadeiros crentes. Eles atacam a deidade de Cristo, puxá-lo 
para baixo e levantar o homem. Isso tudo aconteceu antes. Pessoas como os gnósticos do primeiro século não dizer 
coisas muito semelhantes ao que se disse hoje, Satanás não teve um pensamento original por séculos! 
 
Haverá guerras e rumores de guerras. Houve mais guerras desde o final da Segunda Guerra Mundial do que houve 
antes em qualquer período de tempo semelhante na história. 
 
Que pensais vós do Cristo? 

 
Há uma reprodução da necessidade de pessoas para vir antes de seu Criador como seu Salvador. Religiões do mundo 
afirmam que eles não precisam de um sacrifício de sangue para resolver seu problema de pecado. 
 
Atitude em relação à conduta sexual nunca foi tão baixo quanto é no mundo de hoje. Jogando para baixo o Segundo 
Advento é uma característica de hoje onde as pessoas estão empurrando esta longe ou rejeitá-lo completamente. O 
ensino da Nova Era tem vindo através da religiões orientais e o liberal em igrejas cristãs.  
 
O Senhor Jesus Cristo é Deus, mentiroso ou mentalmente demente como mostrado por suas reivindicações. Ele não 
pode, pelos meios de prova ser classificado como um homem bom. Ele é um Deus, ou um mentiroso, um impostor. 
 
Os ÚLTIMOS DIAS 

 
Lembre-se a Bíblia deixa claro que "os últimos dias" são todos os dias desde o Pentecostes. Eles não se 
referem apenas aos últimos dias da igreja. Os últimos dias refere-se à Deus dando dias de graça através da igreja para 
o mundo. Graça vem com o aviso de julgamento também. Salva a humanidade precisa para assistir à mensagem da 
cruz, ou eles vão pagar a pena. 
 
A vinda do Senhor para a igreja é iminente; podia acontecer a qualquer momento. Não há nenhuma grande profecia 
para ser cumpridas antes de o Senhor vem para a sua igreja. A única exceção a essa afirmação é bem aceito que 
Ezequiel 38-39 de maio precisam ser preenchidas antes da tribulação, que levará sete anos para enterrar os mortos e 
limpar. Estes capítulos também podem explicar a mudança na  política do Oriente Médio que irá abrir a porta para os 
sunitas árabes e israelitas para colaborar e construir um templo junto com as mesquitas.   
 
No entanto, há um número de coisas que claramente precisam ser preenchidas antes que o Senhor venha de volta para 
julgar e reinar. A atitude do Apóstolo João, no entanto, é claramente visto em que no final do livro do Apocalipse; ele diz: 
" Vem, Senhor Jesus". Há claros indicadores de que o tempo está próximo e que nós podemos ser a geração que verá 
a volta de Cristo. Ninguém sabe o dia ou a hora. Você não pode nomear uma data, mas você pode dizer que tudo na 
Escritura é alinhar. 
 
Alguns dos sinais são dadas em Mateus 24, Lucas 21 e a passagem paralela em Marcos. Pode-se dizer que alguns dos 
itens foram eventualmente cumprido em 70 AD, mas havia muitos que não foram. A geração que vê o fig tree blossom 
está indo ser a geração que está indo ver a vinda de Cristo. É muito significativo que Israel está de volta na terra, que o 
Figueira começou a mostrar as folhas. Isto indica que, possivelmente, a última geração e que cerca de 80 anos é uma 
geração bíblica. 
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Existem quatro blocos de energia mencionadas, a norte, sul, leste e oeste que estão sendo formadas ou ter um bom 
potencial para ser. Se todos os cristãos no mundo desapareceu durante a noite haveria uma crise que poderia 
facilmente conduzir a um sistema mundial, e a tecnologia agora existe para controlar a circulação de pessoas e todas as 
transações monetárias. Politicamente, o cenário mundial está definindo-se para os eventos que a Bíblia descreve. 
 
Na revisão da defesa internacional em 1989 foi declarado que a batalha para a África iria ocorrer no final da década de 
90, quando a AIDS tinha esgotado a população madura daquele continente para deixar um vácuo político e militar. Este 
é precisamente o que as escrituras dizem sobre o Armagedom Campanha. A revista foi errado, mas a bíblia não está 

indo ser, e a batalha será travada. Isto é porque Israel é a terra de ponte entre a Europa e a África. África está a tornar-
se maduro para a segunda invasão imperial; esse tempo para explorar  recursos e pessoas.  tem começado já 
economicamente com a China liderando a corrida do ouro. 
 
A Bíblia fala sobre o sol aumentando em intensidade várias vezes e queimando pessoas. Os cientistas estão dizendo 
que isso vai acontecer. Os oceanos são tão poluído que irão transformar-se em sangue. Este pode ser um sinal de 
algas. O Mediterrâneo está morrendo devido à poluição. O homem está a destruir este planeta, mas ele não 
vai conseguir fazê-lo, e o Senhor irá limpar tudo e restaurar o mundo como ele foi feita para Adão e Eva. 
 
A igreja deve olhar para a vinda do Senhor. Devemos ser motivado por isso. Não temos tempo a perder. Devemos fazer 
tudo como ao Senhor. O que você vai ser lembrado? Se após o arrebatamento pessoas entrar em sua casa, o que 
acham? Seriam condenados? Este é potencialmente um valor do mesmo curso na Internet como ele vai estar aqui por 
muito tempo depois que todos se foram. 
 
 

Doutrinas 
 

Tribulação em Mateus 24 

 
A segunda metade da Tribulação ou Grande Tribulação é retratado em (Mateus 24). 
 
1. Ele começa com a montagem da abominação da desolação, a estátua do Anticristo sendo erguidas no templo em 
Jerusalém. (V 15). 
 
2. Os crentes em Jerusalém são disse a fugir para as montanhas de Edom e Moabe, Amom (v 16-20) 
 
3. Será um tempo de terror e de máxima pressão com muitos falsos cristos, sinais e maravilhas. Eles não estão a ser 
desviados como crentes como eles sabem que quando o Senhor voltar, ele será visto por todos. (V 21-26) 
 
4. O próximo item observado é o golpe dos exércitos do Senhor Jesus Cristo como ele retorna. (V 27-28) 
 
5. A manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo, visível a todos, e a coligação de Israel dos quatro cantos da terra 
para a terra agora ocorre. (V 29-31) 
 
6. A figueira profecia mostra que, com o surgimento de Israel e muitas outras nações, nós somos a geração que verá a 
Segunda Vinda de Cristo. (V 32-35) 
 
7. A passagem conclui com um alerta para ser preparado para o retorno do Senhor em glória. (V 36-51) 
 
 

Lição 70 - A GRANDE TRIBULAÇÃO 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

70 Grande Tribulação 
 

Romanos 5:9 
1 Tess 1:10, 2:16,  
1 Tess 5:9 
Apocalipse 6:16 
Daniel 9:24-27,  
Daniel 11:29ff 
Daniel 12:1-13 
2 Tess 2:1-12 
Apocalipse 6,7 

Tribulação sinais 
O anti-Cristo 
Abominação da desolação 

 
 
A GRANDE TRIBULAÇÃO 
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A Bíblia lida com a diferença entre a Grande Tribulação normal e tribulação. Este último é visto em 1 Coríntios 10:13. A 
Grande Tribulação é um período de tempo, até à segunda vinda de Cristo. 
 
Esta é uma doutrina que divide os crentes conservadores. Alguns dizem que este é um período de refinamento da 
igreja, outros dizem que a igreja vai a meio do período da tribulação, enquanto outros ainda acreditam que ele será 
removido antes desse período. Adotamos a última visão que é um Pre-Tribulational . 

 
Não acreditamos que o Senhor envie sua noiva [a Igreja] através da Tribulação. Parte deste conceito é que a Igreja e 
Israel são diferentes entidades no plano de Deus; e a tribulação é para a nação de Israel, não para a Igreja.  
 
Há também o conceito de mistério; doutrinas doutrinas que são pertinentes para a igreja. Estes conceitos foram 
mantidos em segredo até Pentecostes. Foi então que talvez Satanás a maior surpresa aconteceu com a habitação 
universal dos crentes pelo Espírito Santo. Uma das doutrinas de mistério é o arrebatamento, a Tribulação é encontrado 
no Antigo Testamento. Este é um importante indício de que os dois grupos têm dois destinos diferentes neste momento. 
 
O conceito de todos os crentes serem habitados e fortalecidos pelo Espírito Santo, foi absolutamente novo. Isto é dado 
em João 14:16,17. Foi almejada no Antigo Testamento, mas nunca procurou. Você não pode dizer essas coisas sobre o 
Velho Testamento Israel para a obra do Espírito foi diferente, em seguida, para o que seria na igreja do Novo 
Testamento. A igreja é em si mesmo um mistério doutrina.  O dia de Pentecostes Satanás pegou de surpresa e, tal 
como a Igreja se desenrolou ele foi surpreendido ainda mais. 
 
 
 
 
 
O MISTÉRIO 

 
Definição:- o segredo, práticas especializadas, ou ritual, peculiar a uma ocupação ou um corpo de pessoas. A palavra 

grega "MUSTERION, ou "mistério", é derivado do grego MUSTES significado um iniciado de uma fraternidade secreta 
do mundo antigo. Esta foi a forma como a palavra foi usada por Jesus em Mateus 13:11, Marcos 4:10, 11 
 
No Novo Testamento, epístolas, o uso técnico do termo "mistério" refere-se a alguns aspectos da era da Igreja. (Efésios 
3:2-6) 
 
Mistério doutrinas da Igreja idade não foram revelados no Velho Testamento. (Romanos 16:25, 26, Colossenses 1:26, 
27) 
 
Parte do mistério doutrina, incluindo a cegueira e dureza de Israel durante a era da Igreja também foi parte da 
dispersão. (Romanos 11:25) 
 
O mistério foi uma parte do plano divino ordenado na eternidade passada. (1 Coríntios 2:7) 
 
O pastor é responsável pela comunicação da Palavra de Deus. Isto é chamado a mordomia dos mistérios de Deus. (1 
Coríntios 4:1) 
 
O Arrebatamento da Igreja é parte do mistério. (1 Coríntios 15:51) 
 
O mistério é sempre relacionados à dispensação da igreja e apenas a Era da Igreja. (Efésios 1:9, 3:2) 
 
Esta Tribulação é conhecido como o "tempo de angústia para Jacó", e este direito é chamado o caminho do 
deuteronômio através de Daniel e, em seguida, em o Novo Testamento, Tessalonicenses e a Revelação.  
 
A linguagem é uniforme por todo o caminho através de. É ridículo ter a noção de que o Senhor Jesus Cristo, colocando 
a sua noiva a igreja através da Grande Tribulação em preparação para a ceia das bodas do Cordeiro Casamento direito 
antes de chegar no casamento. É quase equivalente a dizer que um esposo prepara sua noiva para seu casamento por 
meio de um violento estupro. Aqueles que falam sobre isso, realmente, não leia e compreenda o awfulness deste 
tempo. 
 
A Tribulação é shatteringly mundo violento. É um conceito ridículo e não misturar com Romanos 5;9, 1 Tessalonicenses 
1:10, 2:16, 5:9. Paulo martelos este ponto que os crentes serão salvos da " ira vindoura". 
 
A tribulação - UM TEMPO DE TESTES EM TODO O MUNDO 

 
A Tribulação é o ponto em que o Senhor derrama sua ira sobre o mundo. A noiva é entregue da ira vindoura. Ele 
disciplinas seus filhos para corrigi-los; ele não bater suas crianças à morte. Quando você perceber o número de 
pessoas que morrem durante o período da tribulação, você vai perceber que só um pequeno número de pessoas 
sobreviver. 
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Não é o aquecimento dos oceanos tresandando a mudança para uma bagunça. Há grande placa tectônica atividade 
com muitos terremotos. Há uma guerra atômica. O sol e a lua. Às vezes o sol parece perder seu calor, em outros é 
muito maior. Por não entender essas coisas há uma tendência para os allegorize. Se você tomar qualquer outra vista do 
Livro do Apocalipse que você tem para analogueize futurista, e espiritualizar afastado muito do texto do livro.  
 
É interessante que mesmo os cientistas incrédulos estão dizendo que o que afirmou na Revelação é possível agora. O 
fato de que um terço dos peixes do mar poderiam ser mortos por contaminação não é considerado improvável. 
 

Ao descrever o período da Grande Tribulação, o Senhor disse que será um tempo "como nunca houve desde o princípio 
do mundo até agora, nem tampouco há de haver." (Mateus. 24: 11). Será um tempo de angústia única na história do 
mundo.  
 
Houve muitos momentos difíceis desde que o Senhor falou estas palavras, e ele próprio advertiu os discípulos, "no 
Mundo tereis aflições" (João 16:33). O que é, então, o que torna este período futuro diferente? Como será a Grande 
Tribulação ser único? Duas características irá distinguir a grande tribulação de todos os outros tempos difíceis que o 
mundo já viu.  
 
Primeiro, será mundial, não localizado, como declarado na promessa de libertação (Apocalipse 3:10) e conforme 
descrito em detalhes nos acórdãos do Apocalipse. A intensas perseguições locais e calamidades do presente dia não 
pode ser o início da tribulação, para que o tempo vai afetar o mundo inteiro. 
 
Então demasiado a tribulação será único por causa da forma como os homens agem. Em um dos primeiros 
julgamentos, os homens escondem-se em tocas e cavernas das montanhas e dizer, "Caí sobre nós, e escondei-nos da 
presença daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro" (Apocalipse 6:16). Quando a Grande Tribulação vem, 
os homens irão agir como se eles acham que o mundo está a chegar ao fim. As pessoas que pedem as pedras a cair 
sobre ele ter tido um colapso mental. A única coisa que está acontecendo é tão ruim que não há um colapso mental na 
população mundial.  Aqueles que rejeitaram e persistem em rejeitar Jesus deve enfrentar sua escolha do mal em todas 
as suas consequências sozinho e mais colapso sob o peso de Satanás é verdadeiro ódio da humanidade. Eles foram 
enganados com a morte. 
 
É evidente que esta é uma destruição que vai superar em furor o dilúvio . Houve tempos angustiosos desde que o 
Senhor falou estas palavras mas não virá nenhum onde perto o terrível vezes durante este período em que Satanás tem 
seu último fling com aqueles que rejeitaram Jesus. 
 
Nós temos mesmo os incrédulos de hoje falando sobre o Armagedom. É de interesse que o vale de Megido é um onde 
a Força Aérea israelita praticar ataques aéreos no momento. Para um tempo de tribulação, até mesmo o suicídio 
será difícil, para o homem é forçado a enfrentar a sua escolha de que pelo menos alguns possam arrepender-se antes 
do final vem para eles e eles são lançados no inferno para aguardar o julgamento do Grande Trono Branco. Apocalipse 
20:10-15. 
 
A Tribulação não irá necessariamente ocorrer imediatamente após o arrebatamento da igreja. Tecnicamente, a 
Tribulação começa com a assinatura do tratado entre Israel e o líder da união das nações ocidentais. Este terá 
lugar  após o arrebatamento, como nos é dito que o líder que assina o Tratado não será revelado até que a "restrainer" 
é removida, mas não sabemos quanto tempo entre existe. Claramente pela implicação de todos aqueles que são 
resididos permanentemente pelo Espírito Santo, que é de todos os crentes na igreja idade serão removidas por esse 
tempo. Pode haver dias, semanas ou anos entre a remoção da igreja e a assinatura. É certo, porém, que, com a retirada 
do restrainer, sentida por muitos a ser o Espírito Santo e/ou Michael o Arch-Angel que protege Israel), haverá uma 
mudança muito rápida ou deterioração no sistema mundial.  
 
Alguns bons estudiosos da Bíblia têm argumentado que o removido é o Arcanjo Miguel, que tem a responsabilidade de 
proteger Israel. Este argumento tem muito mérito, porque as pessoas são salvas na Grande Tribulação e o modo de 
salvação é apenas por obra do Espírito Santo no coração dos homens e das mulheres. O Espírito Santo é claramente 
ainda ativo no mundo durante o período da grande tribulação, mas como ele foi durante a era de Israel. Ele é tão 
"contido" por esse período, ao contrário da actual Igreja.  Apenas a era da igreja crente está permanentemente 
habitados pelo Espírito, os salvos na tribulação terá as bênçãos de crentes Israelitas apenas. A maioria vai tornar-se 
mártires como resultado dos terríveis perigos daqueles tempos.  Só no momento em que os crentes vão ser certo de o 
que estas coisas significam totalmente (Daniel 12:7ff). 
 
70 semanas de Daniel. 
 

Este papel profecia lida em muitos aspectos com o  Reino Milenar de Cristo. Você tem algumas coisas no entanto 
preenchidas no século IV a.C., alguns parcialmente preenchidas por Antíoco Epifanes em aproximadamente 160 a.C., 
alguns cumprido em 70 AD, mas muito totalmente insatisfeita. Deve ser lembrado que Daniel está escrito pouco antes 
de a reconstrução de Jerusalém. 
 
Esta profecia disse que o senhor vai se matar, mas não para si mesmo. Ele morreu pelos pecados do mundo 
exatamente para o dia em que Daniel disse que iria acontecer. [Ver "A Vinda Prince" por Sir Robert Anderson]. Depois, 
em 70 AD Romanos entrou e destruiu a cidade de Jerusalém como Daniel tinha dito que iria acontecer. 
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Após este há muito poucos judeus na terra, e não há nenhuma nação a ter uma aliança com Israel como nação não 
existiu até 1948. Até à data, os judeus nunca foram capazes de retomar o Templo de sacrifícios porque o templo que é 
um pré-requisito para conhecer as ofertas tinham sido destruídas. Uma das próximas etapas de preparação para o 
retorno do Senhor será a construção de um templo. É de interesse que alguns acreditam que o templo, aparentemente, 
pode ser reconstruída sem perturbar as duas mesquitas que atualmente ocupam o Monte do Templo. Um Tratado para 
permitir que as três grandes religiões monoteístas têm seus centros de culto, lado a lado, certamente indicar poder e 
influência da parte do homem para puxar como um negócio.  Pode também ocorrer antes de estes tempos como 
resultado da guerra entre o Irão e as nações árabes e israelitas como predito em Ezequiel 38-39. 
 
Um convênio será feita com o Novo Império Romano e tem quebrado a meio do período do último período de sete anos, 
o Daniel's 70a semana.  
 
Daniel 11 fornece mais informações sobre o fim dos tempos. Do versículo 29. Esta foi cumprida em parte por Judas 
Macabeu e o rei grego Antíoco Epifanes, mas mais uma vez, não na sua totalidade.  
 
Mais tarde, no capítulo 12, Daniel diz que alguns irão eventualmente origem a vida eterna e outros para a condenação. 
O Senhor Jesus Cristo usa frases muito semelhantes sobre o fim dos tempos. O Senhor, naturalmente, utilizado após a 
vida de Antíoco. É claro que Daniel 11 não foi totalmente cumprida no tempo de Antíoco. 
 
A tribulação e a grande tribulação 

 
Tem de haver um contraste entre a tribulação e a grande tribulação normal. A Grande Tribulação é um período de 42 
meses, ou três anos e meio, imediatamente anterior à Segunda Vinda de Cristo à terra para estabelecer o Seu reino. A 
Bíblia nos diz que todos teremos várias vezes e de diversas maneiras, tribulação ou testes. De acordo com Jó 5:7 "o 
homem nasce para problemas como as faíscas voam para cima". Mas não há problemas, e há a Grande Tribulação e é 
única em seu poder e destrutividade. 
 
No Novo Testamento, Cristo disse aos seus discípulos que no mundo eles teriam tribulação João 16:33, mas isso não 
significa a grande tribulação 
 
Velho Testamento o ensino sobre a grande tribulação 

 
Em Deuteronômio 4:29-30 Israel foi advertido a voltar-se para o Senhor, quando ela estava em sua tribulação nos 
últimos dias. 
 
Em Jeremias 30:1-10 ele prediz que o tempo de angústia será precedido do retorno parcial do povo, para a terra. [V ] 3 
Nos versículos 4-7 um período de tribulação é predito em seu retorno à terra, após o qual será o tempo de angústia para 
Jacó que é outro nome para a Grande Tribulação. 
 
De acordo com Daniel 11:36-39 a hora final será caracterizada por um ateu, ou deistic religião dirigida por um 
governante do mundo; que reuniu as grandes religiões para um lugar onde não é suficiente a unidade, para a maioria de 
todos eles para ver nele a "voz de Deus" para o homem.    
 
A importância de ensinar a profecia é mostrada no fato de que Paulo estava apenas com a igreja de Tessalônica 
durante cerca de 14 dias, no entanto, quando ele ensinou esses jovens crentes, ele ensinou-lhes a profecia [1 
Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2.] também é de interesse que quando Paulo escreveu os livros o templo ainda 
estava de pé em Jerusalém. 
 
Em 2 Tessalonicenses a remoção do restrainer (Michael ou a mudança para o ministério do Espírito Santo, ou ambas) 
está relacionado com o aparecimento do mundo ditador. O tempo de grande provação que vai ocorrer na terra será 
encerrado pela Segunda Vinda de Cristo. O Arrebatamento da Igreja e a segunda vinda de Cristo são dois eventos 
diferentes não combinados em um só. 
 
Como um passa através do Livro do Apocalipse encontramos que os capítulos 6-19 dá uma grande quantidade de 
material sobre o período da tribulação sob vários aspectos. Anterior a isso, a igreja é vista já chegou no céu.  
 
Esboço DO LIVRO DO APOCALIPSE 

 
O Livro da Revelação de Jesus Cristo, o Senhor, é visto como uma descrição cronológica da história futura da 
humanidade a partir de Pentecostes até a eternidade futura. O esquema é o seguinte. 
 
Capítulo 1   A pessoa de Cristo 
 
Os capítulos 2 e 3  A Igreja na Terra 
 
Os capítulos 4 e 5   A Igreja do céu 
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Capítulo 6  A Tribulação - Acórdãos de Vedação 
 
Capítulo 7  A Tribulação - Evangelismo 
 
Capítulo 8 & 9  A Tribulação - Trompete Sentenças 
 
Capítulo 10  A Tribulação -a pouco Rolar 
 
Capítulo 11  A Tribulação -As duas testemunhas 
 
Capítulo 12  A Tribulação -Satanás e Israel 
 
Capítulo 13  A Tribulação -os dois ditadores 
 
Capítulo 14  A Tribulação -Avisos Celestial  
 
Capítulo 15  A Tribulação - Prelúdio Para julgamento 
 
Capítulo 16  A Tribulação -Taças 
 
Capítulo 17  A Tribulação -Babilônia Religiosa 
 
Capítulo 18  A Tribulação - Exercício Babilônia 
 
Capítulo 19  A Segunda Vinda de Cristo 
 
Capítulo 20  O Reino Milenar de Cristo 
 
Os capítulos 21 e 22  Eternidade Futura 
 
Nós sabemos o que vai acontecer porque Deus tem revelado! EBCWA consulte o estudo do livro de Apocalipse. 
 
Muitos são salvos durante este tempo e pedir vingança do Senhor. Quando João escreveu em 96 AD ele aponta que as 
formas de julgamento. Estas decisões irão preencher com terror os que estão à esquerda. Esses eventos não pode ser 
afirmado que ocorreram na história a data. 
 
O cristianismo liberal prega uma suave Jesus, manso e suave, mas estas pessoas têm medo da ira do Cordeiro. Jesus 
quer que todo joelho se curvar, cada coração de ser submisso. Ele quer ser o Senhor da sua vida e salvador do 
pecado.  
 
O Senhor Jesus Cristo pregou sobre o inferno mais do que o amor. O inferno é a alternativa para o céu; o lugar de 
espera para aqueles destinados por suas escolhas para o lago de fogo. Em João 3:36 O evangelho é claro que a 
incredulidade faz com que a ira de Deus permanece sobre eles para sempre. 
 
Em Apocalipse 7, temos as 144.000 testemunhas judaicas. Muitas pessoas serão salvas. Muitas pessoas hoje em dia 
não vejo urgência em tornar-se um cristão, mas naqueles que vai ver a urgência. As pessoas serão convertidas em 
resultado das 144.000 Testemunhas de Jeová. Também material que temos deixado para trás será usado.  
 
Se alguém entrou sua casa após o arrebatamento iriam encontrar material suficiente para ser salvo? 
 
Duas testemunhas são configurados e são mortos em Apocalipse 11 e todos os olhos verão seus corpos em Jerusalém. 
Esta acaba de se tornar possível, através da televisão, internet, telefone móvel e tecnologia. O mundo inteiro será 
satisfeito com o facto de estas duas testemunhas foram eliminados e ser capaz de ver as "atualizações" em seus 
telefones, televisões ou computadores no trabalho ou em casa e, em seguida, ser chocado como eles vêem a 
ressurreição destes dois homens vivem e incapaz de ser cortada pelas autoridades!!! 
 
No fim, depois de todos os problemas, o Senhor voltará para resolver os problemas. Neste, ele remove todos os infiéis 
da terra e estabelece o seu reino em retidão e justiça. 
 

Doutrinas 

 

Tribulação: Sinais 

 
1. Um Mundo 
A) um Worldism (Apocalipse 13:7, 16-18) 
B) Um Mundo Igreja (1 Timóteo 4:1, Apocalipse 17) 
C) uma economia mundial (1 Timóteo 6:10, Apocalipse 13:16, 17) 
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2. Sinais políticos 
A) Israel (Lucas 21:29-32) 
B) Rei do norte (Ezequiel 38:1, 12) 
C) Rei do Oriente (Apocalipse 16:12, 9:16) 
D) o rei do Oeste (Daniel 11:40-45) 
E) Rei do Sul (Daniel 11:40-45) 
 
3. Sinais naturais 
A) Terremotos (Lucas 21:11) 
B) Fome (Mateus 24:7) 
C) Tempo (Lucas 21:25) 
D) Doenças (Lucas 21:11) 
 
4. O homem fez sinais 
A) guerras frias e quentes (Mateus 24:6, 7) 
B) a preparação para a guerra (Joel 3:9, 10) 
C) Conhecimento e Tecnologia (Daniel 12:4) 
D) Viagens (Daniel 12:4) 
E) Poluição (Apocalipse 8:10-11) 
F) declínio moral (Lucas 17:26, 2 Tim 3:3) 
G) a homossexualidade (Lucas 17:28-30) 
H) a apostasia e falsos profetas (Mateus 24:5, 24) 
I) Feitiçaria e ocultismo (1 Timóteo 4:1, 2) 
J) Drogas (Apocalipse 9:21) 
 

Anticristo - governante do mundo 

 

1. Escritura - Daniel 7:8,21-26; 8:23-25; 9:26,27; 11:36-45; 2 Tessalonicenses 2:1-12; Apocalipse 13:1-18; 17:16,17; 
19:19,20. 
 
2. Biografia 
O Anticristo é o governante do mundo que vai emergir como uma violentamente anti-Deus déspota, que vão surgir após 
a retirada da igreja de Deus. Ele vem das nações gentílicas (o mar) nos últimos tempos. Sua base de poder será uma 
nação dez empire intimamente relacionado com o antigo Império Romano conhecido como o Império Romano 
ressurgido. O Anticristo é muito inteligente e se infiltra através de uma campanha de paz. Ele é, contudo, muito famintos 
de poder e uma vez que poder wrests de seus súditos, ele destrói o sistema religioso apóstata que tem trabalhado de 
perto com ele até então. Ele faz uma aliança com Israel, permitindo-lhes o sacrifício no templo, mas, eventualmente, 
define-se a si mesmo para ser adorado como Deus no templo. Seu reinado de quase sete anos de duração torna-se 
cada vez mais e abertamente anti-Deus, envolvendo sinais e maravilhas. Ele tem uma relação estreita com o falso 
profeta, o líder de Israel naquele tempo. No final do seu império, ele se move em Jerusalém, que está sendo realizada 
pelos crentes. Jesus Cristo retorna ao Segundo Advento para entregar aqueles em Jerusalém e capturar o Anticristo e o 
falso profeta, atirando-os no lago de fogo. 
 
3. Avaliação 
A) O Anticristo surge da nações gentílicas com o último império de dez nações (Apocalipse 13:1). 
B) As sete cabeças são sete montes, que fala de Roma (Apocalipse 17:9). 
C) Existem sete reis: cinco caíram, um é, e há de vir (Apocalipse 17:10). Estes são - os cinco impérios que caem são 
Egito, Assíria, Caldeia, Pérsia e Grécia. A existência, em 96 AD (quando João escreveu Apocalipse) foi de Roma, e o 
único a vir é o Império Romano ressurgido.   
D) Os dez chifres são dez futuros reinos que recebem energia durante um curto período de tempo. (Apocalipse 17:12). 
E) Ele governa empires (Apocalipse 13:2; cf. Daniel 7:4-6). 
F) é o seu poder de Satanás (Apocalipse 13:2; cf. Apocalipse 20:2). 
G) Satanás dá o império mundial do Anticristo (Apocalipse 13:2). 
H) o culto satânico é uma parte essencial do regime do Anticristo (Apocalipse 13:4,8). 
I) Ele é um grande orador. Ele é anti-Deus e tem poder para 3 1/2 anos (Apocalipse 13:5). 
J) o seu império torna-se um império mundial (Apocalipse 13:7). 
 
K) o ditador da Palestina que é possuído por demônios ("o falso profeta") promove-lo (Apocalipse 13:11). 
L) grandes maravilhas e milagres são uma característica deste império (Apocalipse 13:13). 
M) uma estátua do Anticristo é construída. Ele tem a capacidade de falar. Adoração é obrigatório sobre a pena de morte 
(Apocalipse 13:14,15). 
N) o Anticristo controla a economia mundial, marcando os membros da raça humana na testa ou na mão direita 
(Apocalipse 13:16,17; cf. Apocalipse 14:9-1 1). 
O) o seu número é 666, um número que representa o "homem perfeito" ou "pecado" (Apocalipse 13:18). 
P) ele não será revelado até o restrainer é retirado (2 Tessalonicenses 2:3-7) 
Q) a regra do Anticristo possui o poder, sinais e prodígios de mentira de Satanás (2 Tessalonicenses 2:9). 
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R) engana o incrédulo (2 Tessalonicenses 2:10-12). 
S) o Anticristo é destruído e lançado no lago de fogo no segundo advento (Apocalipse 19:19,20). 
 
4. Princípios 
A) Satanás é o príncipe deste mundo (João 16:11). 
B) a dominação do mundo e o internacionalismo é de origem satânica (Gênesis 11:6-9). 
C) milagres, sinais e prodígios são estratégias utilizadas por Satanás para enganar (João 8:44). 
D) controle econômico de cada indivíduo que escraviza (Provérbios 22:7). 
E) grande poder, em última análise, cria a ilusão de que a pessoa está no controle Deus (Gênesis 3:5; Isaías 14:13,14). 
F) o Anticristo não será revelado até que após o arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo que impede que ele 
(e habita todos os cristãos) será removido do mundo (2 Tessalonicenses 2:3-7) 
G) A alguns anos de poder não vale uma eternidade de sofrimento. 
H) Finalmente, o homem tem em conta a Jesus Cristo como seu juiz, se não aceitar a Jesus Cristo como Salvador 
(Apocalipse 20:12-15). 
I) em um ponto, as pessoas tornam-se tão endurecido por Deus que Deus lhes dá mais às suas próprias ilusões (2 
Tessalonicenses 2:11, Romanos 1:28). 
J) o Anticristo é uma pessoa, não deve ser confundido com o de muitos anticristos (1 João 2:18) ou o "espírito do 
anticristo" (1 João 4:3) 
 
5. Na tribulação haverá uma falsa trindade com Satanás (pai), o Anticristo (filho) e o Falso Profeta (espírito). 
 
6. Nomes dados ao Anticristo:-  
A) a semente de Satanás (Gênesis 3:15) 
B) o chifre pequeno (Daniel 7:8) 
C) o rei, feroz de semblante (Daniel 8:23) 
D) o príncipe que há de vir (Daniel 9:26) 
E) o desolater (Daniel 9:27) 
F) o rei intencional (Daniel 11:36) 
G) o homem do pecado (2 Tessalonicenses 2:3) 
H) o filho da perdição (2 Tessalonicenses 2:3) 
I) o iníquo (2 Tessalonicenses 2:8) 
J) o anticristo (1 João 2:22) 
K) a besta (Apocalipse 11:7) 
 
7. Características  
A) Ele é chamado a semente de Satanás (Gênesis 3:15). Assim como Jesus Cristo teve um nascimento sobrenatural 
nascer de uma virgem, pode ser que haja algo de sobrenatural sobre o nascimento do Anticristo. É provável que 
Satanás vai engravidar uma mulher humana e, por conseguinte, ser o pai do Anticristo em uma maneira similar à 
infiltração de angélica (Gênesis 6:2) 
B) em (Daniel 9:26) ele é dito ser do povo que destruiu o templo. O Império Romano destruiu o templo em 70 DC. O 
Anticristo pode, portanto, ser de origem romana. 
C) a identidade do homem do pecado não será clara até o início da tribulação, embora ele pode ser bastante 
proeminente na política anteriores a esse período. Ele não será revelado até que após o arrebatamento da igreja, 
quando o Espírito Santo que impede que ele (e habita todos os cristãos) será removido do mundo (2 Tessalonicenses 
2:3-7). No meio da tribulação, ele coloca-se no templo, chamando a si próprio de Deus (v4-8). 
D) (Daniel 9:27) o início da Tribulação é marcada pela assinatura de um pacto de sete anos entre o Anticristo e a nação 
de Israel. Quando Israel assina a aliança, Deus emite um decreto de destruição contra toda a terra (Isaías 28:14-22) - os 
julgamentos do livro do Apocalipse. O Anticristo é mostrado como o cavaleiro sobre o cavalo branco (Apocalipse 6:1), 
que traz a promessa de (falso) a paz. 
E) a ascensão do Anticristo ao poder:-  

I) em (Daniel 8:23-25) Ele é visto como um líder hábil, envolvido no ocultismo (V23), a guerra contra os judeus 
(V24), e subirá ao poder através do engano (V25).  
Ii) em (Daniel 11:36-39), ele deve fazer o que ele quer, afirmando ser Deus e exaltando-se a si mesmo (V36), 
ele vai rejeitar todas as práticas religiosas de seus antepassados (V37). No entanto ele irá homenagear um 
deus a quem seus antepassados não sabia (V38) que auxilia-lo a potência (V39), este Deus que é Satanás. 
Ele vai aceitar a oferta dos reinos do mundo, que nosso Senhor recusou-se no deserto.  
Iii) em (2 Tessalonicenses 2:8-9) somos informados de que sua vinda está de acordo com a energização de 
Satanás acompanhada por milagres, sinais e maravilhas.  
Iv) durante a primeira metade da Tribulação, ele ganha o controle político dos dez grupos que compõem um 
Governo Mundial. Isso inclui a remoção de três dos dez líderes (Daniel 7:23-24, Apocalipse 17:12-17) 
V) Ele também destrói a Igreja Mundial ("mistério Babilônia"), que tem operado na primeira metade da 
Tribulação (Apocalipse 17:5,16.) Em (Apocalipse 11), ele é capaz de matar as duas testemunhas que foram 
causando-lhe grandes problemas. No entanto, eles serão ressuscitados para sua consternação. 

F) a morte e a ressurreição do Anticristo .Na (Daniel 11:40-45) ele mata os reis do Norte, Sul e Leste. E, (v 45) ele virá 
ao seu fim, e ninguém pode ajudá-lo. No entanto, em (Apocalipse 13:3) ele recebe uma ferida mortal, mas a ferida 
mortal está curada. Isto sugere que o Anticristo morre e é ressuscitado pelo poder de Satanás. Este milagre engana o 
mundo que o Anticristo é deus e o mundo agora adora ele.  
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Abominação da desolação 

 
1. A abominação da desolação é uma imagem construída pelo Anticristo no templo durante a Tribulação. Isso ocorre no 
meio da Tribulação, quando a aliança com Israel é quebrado (Daniel 9:27) Neste ponto ele viola o templo e começa 
desolating a população da parte remanescente 
 
2. Continua por um período de 1290 dias (Daniel 12:11). (Aparentemente, permanecendo por 30 dias após o fim da 
tribulação, desde a segunda metade da Tribulação dura por dias, 1260). Estes 30 dias são envolvidos no julgamento 
das nações, etc 
 
3. "Abominação da desolação" começa com a criação da imagem da besta Daniel 11:31, Apocalipse 13:14-15. 
 
4. É um sinal de advertência para os crentes judeus a fugir para as montanhas do sul da Jordânia (Mateus 24:15-16).  
 
5. É dito para estar de pé no lugar santo.  
 
6. Ele é associado com o Gentile aquisição do templo em Jerusalém (Apocalipse 11:1-2).  
 
7. O Anticristo vai sentar-se no templo de Deus, afirmando ser Deus (2 Tessalonicenses 2:3-4) 2. Ele é baseado no 
orgulho do Anticristo que visa "Alterar os tempos e a lei", iniciando seu falso milênio. - Daniel 7:8,25. 
 
8. O Anticristo não permanecer no templo mas ele é substituído por uma imagem viva de ele por o falso profeta 
(Apocalipse 13:11-15). 
 
9. Dois protótipos históricos são: 
 
A) Antíoco Epifânio, rei da Síria (BC 168 De Junho a Dezembro 165) coloca uma estátua de Zeus no Olimpo, o templo 
ter violado o templo em Jerusalém com sangue de suínos seguido pelo sangue dos sacerdotes. 
 
B) Também Calígula (37-41 AD) o imperador romano tentou configurar sua imagem no templo. 
 
 
 
 
 

Lição 71- 73 - arrebatamento 

 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

71-3 Rapture 
 

João 14:1-3 
1 Coríntios 15 
I Ts 4:13-18 
Apocalipse 3:10 
1 Tess 5:1-11 
Apocalipse 7:1-8 
Mateus 24:39-41 
Lucas 17:34-37 
Mateus 25:31-46 
Joel 3:11-17 
Zacarias 14:1-5, 6-21 
2 Timóteo 3:10-17 

Fidelidade de Deus 
Esperança 
Rapture 

 
 
O arrebatamento 

 
A palavra Arrebatamento não ocorre na Bíblia, mas é levado para o vocabulário teológico através da tradução latina da 
Bíblia, a Vulgata, e especificamente a de 1 Tessalonicenses 4:13-18. "Rapere" significa ser pego, que é aquilo que se 
afirma nessa passagem. 
 
As principais áreas a respeito do Arrebatamento são João 14, 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, bem como várias 
passagens do livro do Apocalipse. O arrebatamento está intimamente relacionada com o retorno do Senhor a Grande 
Tribulação e o milênio. Eles vão ir todos juntos. Todas elas são relacionadas e sua atitude em relação a onde o 
Arrebatamento ocorre na história do homem irá determinar sua atitude quanto ao que você tem em vista a escatologia. 
 



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           145 

 

Houve muitos ataques recentemente sobre a doutrina do Arrebatamento com tais grupos como a Calcedónia grupo 
sendo muito activa nesta matéria. Eles tendem a zombar de pessoas que acreditam no arrebatamento e dizer que os 
cristãos devem estar prontos para a tribulação e que o "Escapista doutrina do arrebatamento" produz o slovenly e 
preguiçosos os cristãos. Há muitos no Reino movimento teologia que negam esta doutrina completamente.  
 
Quatro Vistas 

 
Os quatro pontos de vista sobre o Arrebatamento são:- 
 
[A] o Pre-Tribulational Ver  

 
Este é o ponto de vista do curso e Colégio e é o ponto de vista clássico do fundamentalismo e da igreja primitiva. Este 
tem o Arrebatamento ocorre antes da tribulação, que é então seguida do Milénio. A Igreja como a noiva de Cristo vai 
estar com o Senhor, que estão a ser tomadas a partir da terra, antes da Tribulação bom começa.  
 
A preparação para a ceia das bodas do Cordeiro está ocorrendo no céu enquanto a tribulação está ocorrendo na terra. 
Os santos voltar com Cristo no segundo advento e inaugura o  reino milenar. 
 
[B] Meados Tribulacional Ver 

 
Nesta perspectiva o Arrebatamento ocorre a meio do período de sete anos, antes do início da "grande tribulação". O 
resto do conceito está em conformidade com a  visão pré-tribulacional como indicado acima. Muitos no acampamento 
fundamental terá este ponto de vista. 
 
[C] Post Vista Milenar 

 
Este é popular nos Estados Unidos e é comum em institutos bíblicos na Grã-Bretanha. Nesta perspectiva a Igreja passa 
pelo período da tribulação. Nesta perspectiva o Arrebatamento ocorre ao mesmo tempo que o Segundo Advento, de 
modo que os crentes vão até a estar com o Senhor e logo em seguida voltar para julgar com Ele no reino. 
 
[D] arrebatamento parcial  

 
Este é favorecido por muitos igrejas pentecostais e Watchman Lee, onde no arrebatamento espiritual apenas crentes 
estarão envolvidos e tomadas para estar com o Senhor. Este tende a ir junto com a visão Arminiana de salvação e, 
muitas vezes, é uma visão evangelística. Eles também tendem a ter uma vista exclusiva de quem é batizado pelo 
Espírito Santo. Eles acreditam que somente os crentes espirituais vão e aqueles que são carnais, continuará a ir para a 
Tribulação e os evangelistas. 
 
Análise da posição de arrebatamento parcial 

 
As Escrituras deixam claro que todos serão transformados num piscar de olhos - 1 Coríntios 15 e 1 Coríntios 12:13 diz 
que todos são batizados pelo Espírito Santo. Em Romanos 8:9 diz que se você não tem o Espírito não é sua. Batismo 
do Espírito não é necessariamente uma experiência emocional, mas ocorre para todos os crentes na salvação onde 
eles são tão identificados com o Senhor Jesus Cristo, que se tornam novas criaturas em Cristo. 
 
Se o corpo de Cristo tem sido tomadas para estar com Ele, Ele não vai deixar parte do corpo para trás, a noiva de Cristo 
será completa. A Tribulação é cheio de Jacó que não os problemas da igreja. O Senhor disciplina a igreja dos Santos. A 
Tribulação é o castigo em um mundo descrente e um final chamando para fora de Israel.  
 
O Arrebatamento é encarada como uma recompensa, mas a Bíblia deixa muito claro que há recompensas para os 
crentes. Estes são dados para fora no tribunal de Cristo 1 Coríntios 3:11-15. Com o arrebatamento você tem pela 
primeira vez o corpo inteiro, mortos e vivos, a Igreja completa de uma só vez.  
 
Análise da posição pré tribulação 

 
Este foi reintroduzido à igreja por J. N. Darby, um pastor irmãos ,que era refazer os primeiros Pais da Igreja. A igreja 
primitiva acreditava que o Senhor estava voltando para eles. Isso durou durante os primeiros dois a três cem anos. No 
século IV, a Igreja Católica Romana tinha tomado o controlo e a vista do AMILENISMO tinha tomado espera por 
teólogos de Alexandria. 
 
A posição pré-tribulacional é, portanto, a mais antiga das opiniões, mas é difícil encontrar os pais da igreja lidar 
sistematicamente com este assunto. Depois de Darby categorizado o ponto de vista, foi popularizado por C.I. Schofield 
na virada do século 20.  
 
Em Apocalipse 3:10 existe a promessa dada à igreja de Filadélfia, onde se diz que não vai ser pedido para ir no 
momento do teste. 
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Um estudo recente realizado nos Estados Unidos indica que, daqueles de entrar no ministério indo para seminários, 
80% rejeitam a divindade de Cristo, o nascimento virginal, a ressurreição física e não esperar que ele venha 
novamente.  
 
Nós, como uma igreja crente da Bíblia, são como a igreja em Filadélfia, enquanto a  igreja de Laodicéia está crescendo 
hoje como nunca antes. 
 
Post Tribulationists dizer que a igreja será mantido na tribulação, mas pelas regras de gramática, isto não pode ser 
assim. 
 
Em 1 Tessalonicenses 5:1-11, diria que aqui o Senhor estará vindo para entregar a igreja. O que ele diz aqui é um 
conforto e encorajamento. Se você pensa que você está indo para ir através da Tribulação, não é possível outro 
conforto com estas coisas especialmente vendo que há um grande número de mártires no período. Temos de ter todo o 
conselho da Escritura e dividir bem a palavra da verdade. 
 
Outros suportes de este ponto de vista: a ausência da palavra igreja em Apocalipse 4-19, a remoção do restrainer em 2 
Tessalonicenses 2, e a necessidade de dispor de alguns seres humanos sobreviver a tribulação para fornecer a 
população para o Milénio, como é o corpo da ressurreição não existe casamento ou filhos de uniões dos ressuscitados 
macho e fêmea. 
 
Segundo Advento e o milênio 

 
No Segundo Advento é um tempo de julgamento em que todos os incrédulos são mortos, de modo que o Reino Milenar 
de Cristo começa com apenas os crentes, quer na sua ressurreição, ou organismos em seus corpos, tendo sobrevivido 
o período da tribulação. Este é um conceito dura, mas é a visão bíblica que temos de começar a compreender a nós 
mesmos; o Senhor julgará os homens maus que têm rejeitado após este terrível período de  domínio satânico. 
 
Sob um mid tribulacional ou  arrebatamento pré-tribulacional não há nenhum problema com a  população milenar, mas 
há no pós- tribulacional posição. 
 
A população milenar inclui tanto o povo judeu e gentio - Isaías 19:24-25. O primeiro deve ser feita a partir de ambos os 
grupos.  
 
O post tribulationalists não comentar sobre isso, e eles não coloque as coisas de uma forma organizada para o seu 
sistema não pode. Se você tiver um sistema que não atende uma grande área é um mau sistema. O ensinamento 
milenar é real nas escrituras e requer que você quer levá-la literalmente ou espiritualizar-a, que é uma prática perigosa. 
 
Alguns dizem que os 144.000 de Apocalipse 7 não são convertidos, mas análise da passagem revela que eles estão 
claramente como eles são servos de Deus que foram vedadas em sua testa.  
 
Em Mateus 24:36-41 temos uma passagem do juízo análogo ao dilúvio. O Senhor vem para salvar os crentes em um 
tempo de julgamento. A tomada é o incrédulo. De um ponto de vista pré-tribulacional é que esta é uma passagem do 
segundo advento. A  visão pós-tribulacional é que as tomadas são os crentes com a esquerda sobre a terra, para o 
julgamento. 
 
Em Lucas 17:34-37, vemos os urubus no Segundo Advento em juízo. Estas são as tomadas, os incrédulos. Também 
vemos as ovelhas e cabritos em Mateus 25 mostrando o juízo. Aqui temos o rei vinda na glória, temos aqueles que são 
aceites indo para o reino e, em seguida, para a eternidade. Temos outros que estão indo para o fogo eterno e 
condenação. 
 
Precisamos também de comparar as semelhanças em Joel 3:11-17, Zacarias 14:1-5, 6-21. Existem coisas que 
acontecem para aqueles que apoiam o evangelismo e Israel. Isto é algo que tem de ser resolvida e podem diferir, 
enquanto nós precisamos saber o que nós acreditamos, mas mantenha a nossa posição com graça e humildade. 
 

 
Doutrinas 
 

Fidelidade DE DEUS 

 
1. A fidelidade de Deus é baseado em seu unchangeability - Hebreus 13:8 
 
2. A fidelidade de Deus é renovada "todos os dias" - Lamentações de Jeremias 3:21-24 
 
3. Suas promessas são certeza. - Hebreus 10:23 
 
4. A Fidelidade de Cristo continua mesmo quando somos infiéis. - 2 Timóteo 2:13 
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5. Cristo é fiel e misericordioso sumo sacerdote - Hebreus 2:17 
 
6. Deus é fiel para perdoar os pecados - 1 João 1:9 
 
7. Deus é fiel para nos manter salvos - 2 Timóteo 2:13 
 
8. Deus é fiel para nos libertar através da tentação - 1 Coríntios 10:13 
 
9. Deus é fiel para cumprir suas promessas a nós - Hebreus 10:23 
 
10. Deus é fiel a nós no sofrimento - 1 Pedro 4:19 
 
11. Deus é fiel no cumprimento de seu plano para nós - I Tessalonicenses 5:24 
 
12. Deus é fiel para nos fortalecer - 2 Tessalonicenses 3:3 
 
13. Deus é o parceiro fiel da nossa união com Cristo - 1 Coríntios 1:9 
 
14. Cristo é fiel e misericordioso sumo sacerdote - Hebreus 2:17 
 
15. Jesus Cristo é sinônimo de fidelidade - Apocalipse 19:11 
 

Esperança 

 
1. A nossa esperança é baseado na realidade da vida do Senhor Jesus Cristo e a sua mensagem. (Romanos 5:4-6, 1 
Timóteo 1:1) 
 
2. Nossa esperança é também da nossa ressurreição (Atos 24:15). Esta esperança influencia nossa conduta aqui e 
agora. (1 João 3:3) 
 
3. A esperança da ressurreição foi almejada e acreditava em, no Antigo Testamento, mas depois da ressurreição do 
Senhor, podemos ser totalmente confiante. (Atos 26:6-8) 
 
4. A esperança da ressurreição é uma "esperança viva", que influencia todos os aspectos da alma que verdadeiramente 
sabe o que temos (1Pedro 1:3). 
 
5. Também temos a esperança da vida eterna. (Tito 3:7) 
 
6. Trata-se de uma doutrina-chave da igreja, sem que a nossa fé é uma farsa. (1 Coríntios 15:19) 
 
7. Temos a certeza de esperança de livramento da Tribulação, o Arrebatamento da Igreja, que ocorre antes da 
Tribulação (Romanos 8:24-25, 1 Tessalonicenses 1:10; 4:13-18) 
 
8. A vinda do Senhor para nos salvar da catástrofe vinda é a "bendita esperança" (Tito 2:13) 
 
9. Todos nós temos a esperança de bênção no tempo se queremos alcançar a maturidade. (Gálatas 5:5) 
 
10. Todos nós temos uma esperança na maturidade. (Efésios 4:4-6) 
 
11. Todos os verdadeiros pastores espero que seu rebanho a maturidade para a maior glória do Senhor Jesus Cristo. 
(1Tessalonicenses 2:19-20) 
 
12. Como podemos ver e saber o que o Senhor fez por nós podemos ter confiança. (1 Pedro 1:21) 
 
13. Confiança vem como gostaríamos de ouvir o que Deus tem para nós através de Sua palavra. (Romanos 15:4) 
 
14. A maneira de saber a esperança é para ser solidamente fundamentada na palavra de Deus. (Colossenses 1:23) 
 
15. Dizem que devemos crescer na esperança. (Hebreus 6:11-12) 
 
16. Devemos manter a nossa esperança, firmes na doutrina. (Hebreus 3:6) 
 
17. Toda a esperança está ancorado na doutrina na alma. (Hebreus 6:18-19) 
 
18. A graça de Deus para nós aqui no tempo fornecem a base para a esperança e a confiança. (2 Tessalonicenses 
2:16-17) 
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19. O propósito do pastor - o mestre que ensina a Palavra de Deus é a vontade de Deus para transmitir informações de 
forma que todos os crentes podem ser partícipes desta esperança. (1 Coríntios 9:10, 2 Coríntios 3:12) 
 
20. A oração do pastor para o seu povo será sempre que eles devem conhecer a esperança da sua vocação (Efésios 
1:18) Isso inclui a salvação, ressurreição, segurança eterna, recompensa eterna, vida eterna, bênção e maturidade e de 
libertação contra os problemas da vida. 
 
21. Os descrentes não têm nenhuma esperança. Essa deve ser a motivação para a evangelização. (Efésios 2:12, 1 
Tessalonicenses 4:13) 
 
22. Devemos estar prontos para dar uma defesa à nossa esperança. (1 Pedro 3:15) 
 
23. "Agora permanece a fé, esperança e caridade, e a maior delas é a caridade" (1 Coríntios 13:13) 
 

 

RAPTURE 

 
1. O Arrebatamento da Igreja é a terminação da Era da Igreja e é a tomada de todos os crentes desde Pentecostes ao 
céu pelo Senhor Jesus Cristo. 
 
2. Geral As Escrituras (João 14:1-3, 1 Tessalonicenses 4:13-18) 
 
3. O Arrebatamento e a segunda vinda não deve ser confundido, são 7 anos sendo separados pela Tribulação e têm 
características diferentes. 
 
4. Rapture 
A) não revelado no Velho Testamento. 
B) promessas para a Igreja. 
C) Tribunal de Cristo recompensa (1 Coríntios 3:12-15, 2 Coríntios 5:10-11, 2 Timóteo 2:11) 
D) Cristo, Esposo e Cabeça 
E) Os Crentes corpo alterado (não criação) (1 Coríntios 15:51-58, Filipenses 3:21) 
F) a igreja vai para o céu. (1 Tessalonicenses 4:17) 
G) iminente, sem sinais de ser preenchidas antes de a Igreja pode ser removido. 
H) Tempo de conforto para o crente. (1 Tessalonicenses 4:18) 
I) Cristo vai atender a Igreja no ar. (1 Tessalonicenses 4:13-18) 
J) privado (apenas os crentes vão ver) 
K) antes da tribulação 
L) Os Crentes sair do mundo. (1 Tessalonicenses 4:16-18) 
M) a remoção do Espírito Santo. (2 Tessalonicenses 2:7) 
 
5. Segundo Advento 
A) falado por todos os grandes profetas do Velho Testamento. (Zacarias 14:4) 
B) cumpridas promessas a Israel. 
C) Grande Trono Branco, o Juízo (após o milênio) - os incrédulos. (Mateus 25:31, Apocalipse 20:12-15). 
D) Cristo, o Messias de Israel (Daniel 9:25) 
E) mudanças radicais na natureza. (Romanos 8:19-22) 
F) Igreja se volta para a terra (1 Tessalonicenses 3:13) 4:17) 
G) muitos detalhes da profecia ainda a ser cumprida. (Apocalipse capítulos 6-19) 
H) Tempo de terror para o incrédulo. (Apocalipse 6:15-17) 
I) Cristo voltará à terra (Zacarias 14:4) 
J) Público - todo olho o verá (Apocalipse 1- 7). 
K) depois da tribulação. 
L) os incrédulos retirado da terra (Mateus 24:37-42) 
M) Extracção de Satanás (Apocalipse 20:1-3) 
 
6. O Arrebatamento é antes da Tribulação. Assim, a posição pré-tribulacional é mostrado por 9 fatores. 
A) O preocupado Tessalonicenses (2 Tessalonicenses 2:1-6). 
B) a Restrainer removido (2 Tessalonicenses 2:7-12) 
C) a falta da palavra "igreja" em (Apocalipse 13:9) 
D) o verbo Tereo em (Apocalipse 3:10) 
E) a Graça antes de julgamento (João 14:3) 
F) ressurreições na sua ordem. (1 Coríntios 15:22-26) 
G) o Pacto. A Abraão, a aliança davídica e palestiniano preenchidos no 2º Advento. 
H) a Igreja está no céu antes de a junta de julgamentos (Apocalipse 4,5) 
I) o contraste entre o 2º e o advento do Arrebatamento 
 
Arrebatamento pré-tribulação:   



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           149 

 

 
(A razão por que a Igreja não passará pela Tribulação) 
 
1. Com base na distinção entre Israel e a Igreja: 
A) Deus nunca lida com Israel e a Igreja ao mesmo tempo. 
B) por causa das promessas a Israel, no entanto, insatisfeito, Israel deve ter um futuro. Responsabilidade missionária e 
evangelística de Israel será atendida na tribulação. 
C) a nação de Israel não foi concluído. 
D) "Daniel's 70 Semanas" não concluída. (Jeremias 25:11, 12, 29:10, Daniel 9:2, 24, 25) 
 
2. Declaração e estrutura do Apocalipse: 
A) a declaração (Apocalipse 3:10) "Tereo ek" (manter-se), não "Aireo" (para levar) utilizados no contexto. 
B) a estrutura: Igreja/Tribulação/Millennium/a eternidade. (Apocalipse 2-3, 7-19, 20, 21:1-8). 
 
3. A declaração de Tessalonicenses: 
A) a remoção do cinto de presença do Espírito Santo é impossível sem remover a Igreja ao mesmo tempo. 2 
Tessalonicenses 2:6, 7. 
 
B) Em 2 Tessalonicenses 2:2 a tradução incorreta no A.V. confunde toda a passagem. "Dia de Cristo" deve ler-se "Dia 
do Senhor".(Falsos mestres veio com uma carta supostamente forjado de Paulo que indicavam que o Dia do Senhor, ou 
tribulação, já tinha vindo). 
 
C) em 1 Tessalonicenses 4:16-18 a frase "em Cristo" refere-se aos crentes na Igreja. Versículo 18 salienta um conforto 
que não poderia existir se a Igreja passou a Tribulação. 
 
4. Remanescente da tribulação: 
A) Cristo retorna à terra com Seus santos. (1 Tessalonicenses 3-13, Judas 14). 
B) Jesus, ao mesmo tempo proporciona santos ao segundo advento. (Zacarias 14:1-5) 
C) Cristo não vêm com santos e santos entregam a menos que existem dois grupos de Santos - Igreja e Tribulacional. 
Obviamente, existem dois grupos e os dois grupos de santos são separados. 
 
5. Graça antes de Julgamento: Deus dá graça antes de julgar. 
A) Advertência - Noé foi resgatado por acatar a advertência de Deus. 
B) - Lote de resgate foi resgatado por Deus. 
 
 
6. Iminência do Arrebatamento: 
A) nenhuma profecia da Escritura tem que ser cumprida antes do arrebatamento pode ter lugar. (1 Coríntios 1:7, 
Colossenses 3:4, 2 Tessalonicenses 2:1, Tito 2:13) 
B) Portanto, o Arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. 
C) não é assim o Segundo Advento: muito profecia deve ser cumprida antes do segundo advento. 
 
7. Natureza da tribulação: 
A) Objectivo da tribulação: para trazer julgamento sobre um mundo rejeitando a Cristo. Deus demonstra que o homem 
não pode fornecer um ambiente perfeito quando Satanás tem controle total e restringindo o ministério do Espírito Santo 
é removido. 
B) Deus completa de suas relações com Israel, que permite que os judeus para cumprir seu ministério missionário 
iniciado após o cativeiro babilônico. 
C) Deus prepara a Israel para o cumprimento dos convênios incondicional pelo retorno de Cristo durante a hora mais 
negra de Israel e o ponto mais baixo da história humana Tribulação). 
 
8. Actividade da Igreja no Céu (Apocalipse 4,5) 
A) antes de a Igreja retorna à terra com Cristo, eles devem comparecer perante o Tribunal de Cristo, para avaliação da 
produção na caminhada cristã - recompensas. (2 Coríntios 5:10, 1 Coríntios 3:11-15) 
B) Assim, algum intervalo é necessário (7 anos) antes de a noiva do cordeiro pode ser preparado. 
C) o casamento do cordeiro tem lugar no céu. (Apocalipse 19:6-8) depois que a noiva retorna à terra com o Noivo. 
(Apocalipse 19:14). A festa de casamento é realizada na terra. (Apocalipse 19:9) 
 

 
 
Lição 74 - A SEGUNDA VINDA DO SENHOR 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

74 Segunda Vinda do Senhor 
 

Atos 1:6-11 
Deuteronômio 30:1-4 

Mistério de Deus 
A 1ª e 2ª Advento 
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Salmo 2:1-12 
Isaías 9:1-2, 6-7 
Isaías 11:1-12 
Apocalipse 19:11-16 

 
 
A SEGUNDA VINDA 

 
Em Atos 1:6-11 temos a profecia da Segunda Vinda de Cristo é o ápice da história mundial. Ele é o ponto central do 
plano de Deus. Esta é a vinda do Senhor para os Seus santos nas nuvens ou é sua volta para estabelecer o Seu reino?  
 
A Igreja está envolvida neste? Estas são questões importantes. Dependendo de suas respostas a estas perguntas 
depende da sua própria visão da Escritura. Esta é uma área onde existem grandes diferenças entre os estudiosos 
conservadores que são verdadeiramente todos os seus irmãos e irmãs, portanto, as divergências devem ser amáveis 
aqui. 
 

A doutrina da Segunda Vinda é em toda a Bíblia, mas revelação do arrebatamento da igreja é restrito a apenas o Novo 
Testamento. A era da igreja doutrina foi escondido do povo do Antigo Testamento e apresentados como mistérios, 
considerando que a Segunda Vinda vai do Antigo Testamento ao Novo Testamento, que dá uma indicação da diferença 
e mostra que a Igreja não é necessariamente envolvidas no presente na terra. 
 
Você não pode ir mais além do que as Escrituras permitem que você, mas é um facto que muitos dos livros na Bíblia 
grandes sobre o fato de que o senhor vai voltar para reinar e julgar a terra. Se você estiver indo para compreender as 
Escrituras sem entender a Segunda Vinda de Cristo você vai cair brevemente nesta área. Existem várias centenas de 
passagens no Velho e Novo Testamento que se referem ao Senhor Jesus Cristo e o seu triunfo final. 
 
Deuteronômio 

 
Deuteronômio 30:1-4 mostra que Deus vai intervir na história. O Senhor Jesus Cristo voltará e reunir os filhos de Israel 
na terra depois da sua dispersão. O retorno que ocorreu após o cativeiro babilônico não cumpriu esta como apenas 
trinta ou quarenta mil judeus foram trazidos de volta sob Neemias das muitas centenas de milhares de pessoas que 
foram tomadas. Este foi, portanto, apenas um cumprimento parcial. A maior dispersão foi o que aconteceu na AD 70 e 
durou até 1948. 
 
Nos versículos 4 e 5 este continua com o Reajuntamento de Israel. Em Deuteronômio 29 temos o Pacto palestino e o 
desenho fora de dispersão é parte do cumprimento desta. Aqui temos a promessa de que o Senhor irá voltar para a 
terra de Israel e vai abençoá-los como eles respondem a ele. Ele também mostra que haverá uma conversão de Israel 
antes da sua devolução. Como Ele dispersou-os de modo que ele irá reunir-los; eles estavam espalhados na 
incredulidade, eles serão novamente reunidos na crença. 
 
Salmos 

 
Salmo 2 mostra que quando o filho reina em Sião haverá uma bênção sobre Israel. Apesar de uma série de profecias 
sobre o senhor foram preenchidas no primeiro advento há muitos, incluindo seu reinado como Rei que ainda estão para 
ser cumpridas. O fato de que ele executará justiça e juízo de Jerusalém ainda aguarda cumprimento. 
 
No Salmo 22 temos o sofrimento Pastor, no Salmo 23 temos o Bom Pastor e no Salmo 24 o Eterno Pastor. De Hebreus 
1 sabemos que estamos falando sobre o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 24 temos o senhor entrar em sua herança e 
seu trono em Sião. Isto ainda está para vir. 
 
Os judeus reconhecer isto como o Salmo que fala sobre o reinado do Messias sobre toda a terra de Jerusalém. É de 
interesse que o lugar mais eficiente na terra a regra, no sentido de minimizar as distâncias é Jerusalém. Salmo 50, 72, 
89, 96, 110 são outras pessoas Ao lidar com isso. 
 
Isaías 

 
Isaías 9:1-7 fala sobre o primeiro advento inicialmente sobre os lugares onde ele ministrava. A escuridão do não 
regenerado Judaísmo viu a presença da luz do Senhor Jesus Cristo.  
 
No versículo 6 vemos a criança ou a humanidade de Cristo é nascido enquanto o Filho eterno dado ids. Este só foi 
parcialmente cumprido com o prometido reino continuam a ser satisfeitas no futuro.  
 
No versículo 7, note que ele vai fazer isso para sempre, o que implica a vida eterna. Estas decisões vão envolver o 
Senhor prejudicial sobre toda a terra. 
 
Em Isaías 11:1-12, vemos o trazendo de volta da nação dispersa. A primeira reunião foi re-de Babilônia, a verdadeira 
realização será o Reajuntamento de Israel dos quatro cantos da terra. As Escrituras também falam de uma mudança 
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importante no ambiente, juntamente com o conhecimento do Senhor, cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. 
Isso não aconteceu no momento. 
 
Em Zacarias 14 temos os pés do Senhor vir a descansar sobre o monte das Oliveiras. Quando isso acontece, uma 
mudança de sinal na topografia de toda a região. 
 
O incrédulo não terá nada a ver com o Senhor como seu senhor. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo como seu 
Salvador, você vai tê-lo como seu juiz. Quando seus pés tocar a terra haverá terremotos e mudanças radicais na 
natureza. Se você olhar para estas coisas em contexto gramatical normal não é possível chegar a qualquer outra 
conclusão que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e fazer a regra e que o meio ambiente vai ser mudado fisicamente, 
socialmente e espiritualmente. 
 
Em Apocalipse 19:11-16 temos o Segundo Advento de Cristo com o Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel e verdadeiro e justo 
juiz. Aqui temos a imagem da eternidade do Senhor Jesus Cristo, o seu governo e juízo. Sabemos que o senhor está 
indo para definir o mundo quando ele retorna de modo que não precisamos de ser como os reconstructionists e tentar 
tornar o mundo pelos nossos próprios meios. Temos de estar pregando o evangelho para salvar os perdidos. 
 
O post Tribulationalists acreditar que existe apenas um curto período de tempo entre o Arrebatamento e a Segunda 
Vinda considerando que nós Tribulationalists pré acredita que há pelo menos sete anos. Seu segundo advento também 
irá destruir o exército que está tentando eliminar os crentes em Jerusalém. 
 
Tomada como um todo, a segunda vinda de Cristo é um tremendo evento ocorrido no final da Grande Tribulação e 
apresentando o reino milenar. Vai ser um retorno pessoal e corporal que será visível para o mundo inteiro e será a 
manifestação da glória de Deus. Ele vai estar relacionada com a terra em vez de céu e especificamente a Jerusalém no 
Monte das Oliveiras. Cristo em seu retorno será acompanhado dos santos anjos e dos santos. Seu propósito em seu 
retorno é para julgar o mundo, e para entregar os que confiaram nele se judeus ou gentios, para trazer o avivamento 
espiritual de Israel e do mundo, para restabelecer o reino de Davi, e para introduzir a última dispensação de Seu reino 
na terra por mil anos. 
 
 

Doutrinas 

 
 

Mistério de Deus 

 
1. O mistério de Deus mencionado em Apocalipse 10:7 será concluída no segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Ele 
declara e cumpre o propósito final de Deus na história humana - para estabelecer o Seu Filho como Salvador e Rei. 
 
 
2. O mistério de Deus envolve: 
 
A) a resolução do problema do mal, que foi manifestado no Jardim do Éden. A queda de Adão trouxe uma maldição 
sobre o homem e a criação. A maldição sobre a criação será removido no segundo advento. Apocalipse 22:3, Isaías 
11:6-9, 6:21, Zacarias 14:11, Atos 3:19-21 
 
B) a cooperação entre Deus e o homem no estabelecimento do reino teocrático Davídico - Isaías 54:1, Mateus 22:41-46, 
João 1:51, 1 Coríntios 15:50, 1 Timóteo 3:16, Efésios 1:10 
 
C) a realização de nossa redenção e a criação da nossa herança Mateus 19:27-30, Romanos 8:23, Efésios 1:11, 4:30, 1 
João 3:2 
 
D) o pré-tribulacional, pré aparência milenar de Cristo para preparar o reino antes de sua manifestação pública - 
Deuteronômio 33:2, Isaías 11:11, 1 Coríntios 15:51, 1 Tessalonicenses 4:16-18 
 
E) a realização da vingança divina e a retribuição no dia do Senhor. Isaías 61:2, 63:4, Apocalipse 1:10 
 
F) a revelação de Jesus Cristo como Messias e Rei no segundo advento, envolvendo a derrota de Satanás, o Anticristo 
e os reis da terra, e o início do Reino Milenar e a exultação dos santos - Daniel 7:13,14; Lucas 10:18, Colossenses 3:4, 
2 Tessalonicenses 1:10, Apocalipse 20:10 
 
3. Isto ocorre porque no início da segunda trombeta é, claramente, a milenar pré acabamento é necessariamente pré-
milenar. As declarações dos Profetas apontam para o cumprimento dos convênios feitos por Deus com Israel e o 
estabelecimento de um reino divino na terra. Isaías 55:3, Mateus 5:5, Atos 1:3,6, 13:34, 15:14-18, Romanos 4:13, 8:17 
 

Cristo: PRIMEIRO E SEGUNDO ADVENTS 

 
1. Os santos do Antigo Testamento tiveram dificuldade em distinguir entre os dois advents de Cristo. (1 Pedro 1:10,11) 
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2. Velho Testamento profecia tem Cristo vindo como um manso cordeiro conduzido ao matadouro. (Isaías 53:7) 
 
3. Velho Testamento profecia tem vindo como Cristo o Rei conquistador e Leão da tribo de Judá. (Isaías 11:1-12) 
 
4. Jesus iniciou seu ministério anunciando o Reino do Céu está à mão. (Mateus 4:17) Isto conecta o primeiro e o 
segundo advents. 
 
5. Velho Testamento profecia revelou que o Messias iria:- 
A) ser nascido de uma virgem. (Isaías 7:14) 
B) ser da tribo de Judá. (Gênesis 49:10) 
C) ser da casa de Davi. (Isaías 11:1, Jeremias 33:21) 
D) morrer como um sacrifício. (Isaías 53:1-12) 
E) ser crucificado. (Salmo 22:1-21) 
F) Ser ressuscitado dos mortos. (Salmo 16:8-11) 
G) retornar à terra em seu segundo advento. (Zacarias 8:3) 
H) estar sentado à direita de Deus. (Salmo 110:1). 
 
6. Note-se que o retorno de Cristo para a Igreja (o Arrebatamento) como dado em (1 Tessalonicenses 4:14-18) não foi 
revelado no Antigo Testamento - é um mistério doutrina da Igreja (Colossenses 3:4-6) 
 
7. O dia do segundo advento é caracterizado pela escuridão sobrenatural 
A) quando Cristo retornar todo olho o verá (Mateus 24:29-30) Cristo é a luz do mundo e ele vai voltar para um mundo 
coberto de trevas (símbolo do pecado). 
B) a escuridão é semelhante à escuridão do dia da crucificação do nosso Senhor que escondeu o Senhor Jesus Cristo a 
partir da visão do homem, enquanto ele estava tendo nossos pecados. (Marcos 15:33) 
C) o Segundo Advento oferece os crentes judeus em Jerusalém sitiada pelo rei do Norte. (Daniel 11, Zacarias 12:1-3, 
14:1-4) 
D) Outras passagens indicando que o dia do segundo advento é um dia de total escuridão sobre a terra. (Isaías 13:9-10, 
Ezequiel 32:8, Joel 2:10-11, Joel 3:14-15, Amós 5:18, Zacarias 14:6, Mateus 24:29-30, Lucas 21:25-27, Apocalipse 
6:12-17) 
 
8. Os dois arautos de Cristo Advents 
Um arauto é uma pessoa que precedeu' um rei em tempos antigos para anunciar a sua chegada. O Rei que estudamos 
é o Senhor Jesus Cristo. 
A) primeiro advento 
I) o herald - João Batista (Mateus 3). 
Ii) arautos angelicais - anjos (Lucas 2:1-15) 
B) Segundo Advento 
I) Os arautos - Moisés, Elias (Apocalipse 11). 
Ii) herald Angélico - o poderoso anjo (Apocalipse 10). 
 
 
 
 
O ARREBATAMENTO E A SEGUNDA VINDA DE CRISTO 

 

 
- O arrebatamento da igreja (Tradução) 

 
Apocalipse - (Segunda Vinda de Cristo) 
 

Não revelado no Velho Testamento (apenas ilustrado) Falado por todos os grandes profetas. (Zacarias 14:4) 

Promessas para a Igreja. Promessas a Israel. 

Tribunal de Cristo (1 Coríntios recompensas)3:12-15, 2 
Coríntios 5:10, 11, 2 Timóteo 2:11) 

Grande Trono Branco (após o milênio):os incrédulos - Mateus 
25:31, Apocalipse 20:11-15 

Cristo, o Esposo e Cabeça Cristo, o Messias de Israel (Deus mantém sua palavra a 
Israel) - (Daniel 9:25) 

O corpo do crente não mudou (criação) 1 Coríntios 15:51-58, 
Filipenses 3:21 

Mudanças radicais na natureza. Romanos 8:19-22 

Igreja vai para o céu. 1 Tessalonicenses 4:17 Igreja se volta para a terra. 1 Tessalonicenses 3:13 

Iminente (sem sinais de ser preenchidas antes de igreja pode 
ser removido) 

Muitos detalhes da profecia ainda a ser cumprida. Apocalipse 
6-19 

Tempo de conforto para o crente 1 Tessalonicenses 4:18 Tempo de terror para o incrédulo. Apocalipse 6:15-17 

Cristo vai atender igreja no ar 1 Tessalonicenses 4:13-18 Cristo vai voltar à terra. Zacarias 14:4 

Privado (apenas os crentes vão ver) Público (todo olho o verá) - Apocalipse 1:7 

Antes da tribulação - Apocalipse 3:10 Depois da Tribulação. 

A remoção do Espírito Santo 2 Tessalonicenses 2:7 Extracção de Satanás. Apocalipse 20:1-3 
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Crente sai do mundo 1 Tessalonicenses 4:16-18 Incrédulo tirado a terra Mateus 24:37-42 

 

 
 
 

Lição 75 - As ressurreições 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

75 As ressurreições 
 

1COR 15:16-26 
1 Tess 4:13-18 
1 Cr 15:58 
Mateus 27:52-53 
Levítico 23:9-14 
Jó 19:25-27 
Daniel 12:1-2 
Isaías 26:19-21 
Rev 20:4-6, 11-15 

Imortalidade 
Ressurreição 

 
 
As ressurreições 

 
Existe mais do que uma ressurreição na Bíblia. Há de haver ressurreição dos salvos, bem como os mais perdidos a 
ressurreição dos salvos será em uma determinada seqüência. É muito importante para os cristãos a entender onde eles 
estão indo e o que o Senhor tem para as pessoas no futuro. devemos sempre considerar para onde vamos e o que 
estamos fazendo para garantir que estamos fazendo obras de valor eterno. Whitfield tinha asma e, no entanto, pregou, 
literalmente, até que ele morreu. Ele e outros estavam olhando para além do presente para um futuro com o Senhor. 
Eles estavam olhando para o trono do julgamento de Cristo.  
 
Vemos falha em nossa vida. Não deixe que outras coisas cloud fora das situações. Esquecemos que vamos ter em 
conta para cada minuto que passamos na terra. Perdemos oportunidades. O Senhor está vindo para você se você tiver 
falecido ou que ainda estão vivos. Cada pessoa vai ser suscitadas a recomendação ou decisão. 
 
1 Coríntios 15 
 
Este capítulo é o grande capítulo sobre a ressurreição. Nos versículos 16 e seguintes Paulo diz que se o Senhor não foi 
levantado dos mortos, em seguida, seus pecados não são classificados para fora. No entanto, ele venceu a morte. Ele 
era o homem Deus que foi enviado por Deus como o portador do pecado. Aqueles que rejeitam o Senhor não apenas 
rejeitaram o conceito de ressurreição, mas também a noção da necessidade de o homem como um pecador que 
precisam ser salvos da conseqüência do pecado. A ressurreição é uma doutrina-chave. Se não há ressurreição não há 
esperança e cristãos que, como resultado dos homens são os mais miseráveis. Seria tolo se você são perseguidos por 
sua fé, se a sua fé é em vão. 
 
Nos versículos 20-23 temos ressurreições na sua ordem. Em primeiro lugar temos como Cristo as primícias, depois os 
que são de Cristo, na sua vinda e cada homem em sua própria ordem. A palavra grega para "tagma" significa um grupo 
organizado ou batalhão. Aqui Paulo está dizendo que Cristo é o primeiro de uma série de batalhões. Existem ordens de 
ressurreição. O segundo grupo é a era da igreja os crentes. Nos versículos 46 -58 e 1 Tessalonicenses 4:13-18 temos 
confiança na ressurreição.  
 
Os quatro grupos ou batalhões na primeira ressurreição são 
 
1 Cristo como os primeiros frutos 
 
2 A Era da Igreja os crentes no Arrebatamento 
 
3. Antigo Testamento santos e mártires da tribulação no Segundo Advento 
 
4. Os santos do Milênio no final do milênio 
 
 
A segunda ressurreição 

 
O outro grupo é o grupo derrotou os incrédulos que são ressuscitados para a condenação e juízo eterno. Ele está 
passando na frente de uma fase de revisão do Senhor vitorioso do desfile. 
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Paulo pode ter o romano revisão de um exército vitorioso. O líder seria o vitorioso general que iria primeiro a ser seguido 
pelo exército vitorioso que será seguido pelos presos ou derrotou o exército. Esta é a imagem do Espírito Santo levaram 
Paulo para usar quando ele descreveu as ressurreições. O vencedor geral, nesta imagem o Senhor anuncia na vitória. 
O destino do derrotado em Roma era a morte no campo de Marte, em nossa passagem é o lago de fogo. Os cidadãos 
de Roma foram então autorizados a matá-los, e de outras passagens da Escritura, parece que nós somos os únicos que 
jogue a demônios, pelo menos, no lago de fogo. 
 
Paulo também diz que alguns irão celebrar a vitória, enquanto outros seriam mortos com o cheiro das flores sob os pés 
do exército bonito para os vencedores, mas o cheiro da morte para o derrotado. Alguns são para a vida eterna com o 
Senhor, enquanto outros são levantados para o tormento eterno no lago de fogo. 
 
O arrebatamento 

 
Em 1 Tessalonicenses 4:13-18 vemos que esta é uma doutrina de conforto e deve ter um efeito purificador sobre a vida. 
No próximo capítulo temos os 20 mandamentos. A partir da colocação de Paulo esta doutrina é claro que ele esperava 
que a dupla função na  vida dos crentes; para dar-lhes a esperança e a confiança, e ser um purificador de suas vidas. 
Se você tem esta esperança vai purificar-se. Você deve manter sua vida pura. Você deve ter um espírito de ódio do 
pecado. Não tratamos o pecado suficientemente a sério. Esta esperança que essa mortalidade é mudar para a 
imortalidade deve encorajá-lo. - 1 Coríntios 15:58. Consulte o EBCWA estudos desta passagem. 
 
O que é preciso para viver a vida cristã é o poder da ressurreição. A menos que a realidade de onde você vai lidar o seu 
coração, você não está indo para ser capaz de lidar com sua vida agora. É interessante ver o desenrolar da história à 
luz da Bíblia e o que Deus diz é que vai acontecer. Se compreendemos o que é que vai acontecer no futuro, deverá ser 
capaz de aplicá-lo à nossa situação aqui e agora. 
 
A RESSURREIÇÃO DE NOSSO SENHOR 

 
Em Mateus 27:51-53, vemos o Senhor ressuscitando dos mortos naquela noite com a pedra revolvida do sepulcro. Um 
terremoto sacudiu a terra. No dia em que o Senhor ressuscitou dos mortos muitas pessoas saiu da sepultura furos e 
começou a bater nas portas e dar testemunho. São estes os primeiros frutos? Não, eles eram um exemplo do poder da 
ressurreição. Não há nenhuma evidência de que eles tinham corpos de ressurreição de Lázaro, mais do que fez. Todos 
morreu mais tarde, mas a sua reanimação provou o poder do Senhor para fazer muito mais quando era tempo. Ele foi 
provado para ser "Senhor sobre a morte".  
 
Levítico 23:9-14 descreve a Festa das Primícias, que aconteceu no dia em que o Senhor ressuscitou dos mortos. O 
Senhor morreu na véspera de Páscoa e rose na festa dos primeiros frutos. Tivemos muitas pessoas levantado dentre os 
mortos. Estes foram mortos por muitos anos. No início do ministério de Jesus que nós tínhamos visto ele levantar 
pessoas dentre os mortos, a menina tinha acabado de morrer, o garoto já estava morto um dia, Lázaro já estava morto 
há quatro dias, e que tinha sido enterrado. Em todos os casos há tradição que todos eles morreram posteriormente. 
Estes foram reanimados, o que significa que eles iriam morrer, mas sua vinda de volta à vida, Jesus provou o poder 
sobre todas as coisas. 
 
O Senhor é o primeiro fruto. Ele ressuscitou dentre os mortos, já não morre, a qual prova que o Senhor é capaz de 
trazer a vida da morte. O efeito dos mortos amigos familiares chegando para falar com você sobre essa festa das 
primícias manhã em 32 Anúncio teria sido dramática, e certamente significava que as autoridades tinham suas mãos 
cheias naquele dia.   
 
A visão liberal de uma ressurreição espiritual não adicionar acima. Havia pessoas que tinham sido mortos por anos e 
agora estavam conversando. O Senhor Jesus Cristo apareceu a muitas testemunhas, incluindo um grupo de 500 
pessoas de uma só vez para provar que ele tinha conquistado a morte.  
 
Todo mundo sabia que ele ressuscitou dos mortos. Foi sua atitude sobre ele que está sob os holofotes. O povo no 
sermão de Pedro no Pentecostes, conhecia os fatos, e 3000 foram salvos, mas mesmo sabendo desses mesmos 
factos, os incrédulos decidiu rejeitá-la. Eles não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor.  
 
Temos esta ilustrado na parábola de Lázaro e do Rico Homem. Lucas 16:19-31. Nesta parábola Jesus tem Abraão dizer 
com sinceridade que, mesmo que as pessoas vieram de volta dos mortos aos determinados para rejeitar as 
reivindicações de Deus sobre eles, não aceitá-lo.  
 
A Festa dos primeiros frutos mostra isso como uma realidade. As pessoas vão estar no inferno, porque eles querem ser. 
Eles não querem estar com Deus; eles não querem Deus para governar sobre eles. 
 
Vista do Antigo Testamento, a Ressurreição 

 
Um bom exemplo é dado no livro de Jó, onde Jó disse que, ele sabia que o seu Redentor vive e disse, embora worms 
destruir meu corpo ainda em minha carne verei a Deus. - Job 19:25-27  
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Jó diz que ele vai ver a Deus, embora seu corpo apodrece de distância. Embora estes olhos vão apodrecer e haverá 
apenas um crânio, e mais tarde apenas pó, Deus levanta-me e eu vou ver de novo. O Criador que fez de mim pode me 
colocar de volta. Tudo isso foi dito há mais de 3500 anos. 
 
Em Daniel 12:1-2 temos não só a ressurreição, mas temos um a glória e outro para o juízo está relacionado com o 
período da tribulação. Em Isaías 26:19-21 temos a ressurreição dos santos e o segundo advento de Cristo relacionada 
com juízo. 
 
É claro que enquanto a igreja será levantado no Arrebatamento da Igreja, os santos do Velho Testamento serão 
levantados em conjunto com o segundo advento de Cristo.  
 
Se você misturá-los todos juntos como o Post Tribulationalists você pode ter a ressurreição de todos ao segundo 
advento, mas em 1 Coríntios diz que cada homem em sua própria ordem. Precisamos de estudar de forma sistemática. 
Na área da escatologia precisamos começar timidamente e olhar todo o ensinamento da Escritura.  
 
A IGREJA E ISRAEL 

 
É preciso que Israel e a Igreja como diferentes. Os cristãos devem ser ocupados com o fato de que o senhor está vindo 
para nós. Se você tiver um desentendimento com alguém sobre estas questões, no entanto, certifique-se de acordo 
sobre os fundamentos, e a caridade sobre as diferenças. Você separada de outras pessoas apenas por causa da falsa 
doutrina fundamentalmente falsa e/mal comportamento, não por causa de uma diferença de interpretação profética. 
Você é dito para separar, orar por eles, para que eles possam ser restaurados pelo arrependimento, e que certamente 
não pode ser orado se separar de um irmão ou irmã devido a uma diferença de entendimento profético. O único pecado 
em tal separação é sua! 
 
Há um número de não negociáveis em matéria de doutrinas fundamentais, como a ressurreição corporal de Cristo, a 
divindade de Cristo, que são básicos e essenciais. Todos nós estamos olhando para a vinda do Senhor, mesmo que 
divergem sobre os meios e a forma de sua chegada. Temos de ver o bom em vez de as diferenças no povo cristão, 
desde que tenham os fundamentos corretos.  Devemos nunca a cair com as pessoas na base da escatologia, para que 
possam todos ser errado como o anjo a Daniel mencionados no final de Daniel 12. 
 
O TRIBULACIONAL e milenar santos.  

 
Em Apocalipse 20 temos a ressurreição dos santos no segundo advento que deram suas vidas para o Senhor durante a 
Tribulação. Não há nenhuma menção da ressurreição dos  santos Milenar, embora sejam para ir para a eternidade com 
todos os outros.  
 
As Escrituras, naturalmente, o silêncio sobre o arrebatamento dos santos que vivem no fim do  reino milenar. Este item 
da profecia não suscita preocupações imediatas aos santos que vivem hoje, e na verdade a ele relativa podem ser 
divulgadas após o retorno de Cristo para estabelecer o Seu Reino. Não é uma questão de especular sobre nesta idade. 
 
Aplicar o que você sabe agora a sua vida. Se você não aplicar o que você sabe em sua atitude para com o perdido ou a 
sua própria vida, então a palavra de Deus não está sendo aplicada corretamente a sua vida. - 
 
Em Apocalipse 20:11-15, vemos que o fim para o incrédulo é terrível e eterna, mas absolutamente o que desejava; 
rejeitaram a Jesus, não queria nada a ver com ele, e deve enfrentar as terríveis consequências da sua rejeição do mal o 
seu legítimo rei. 
 
 
 
 
 
 

Doutrinas 
 

Imortalidade 

 
1. Imortalidade significa isenção da morte física e não deve ser confundido com a vida eterna. 
 
2. A imortalidade é utilizado apenas com referência ao corpo (Romanos 6:12; 8:11). 
 
3. No momento, somente Jesus Cristo tem a imortalidade como só ele tem um corpo de ressurreição (1 Timóteo 1:17; 
6:16). 
 
4. Todos os homens são mortais atualmente (Jó 4:17; 1 Coríntios 15:22). 
 
5. No Arrebatamento, nosso corpo mortal se revestir da imortalidade (1 Coríntios 15:51-54). 
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6. A morte é, em seguida, conquistou e mortalidade é "engolido da vida" (2 Coríntios 5:4). 
 

Ressurreição 

 
1. A ressurreição de Cristo é central para o evangelho. (1 Coríntios 15:3-4) 
A) tinha havido ressurreição depois que todos estar ainda em nossos pecados. (1 Coríntios 15:17). 
B) Ressurreição indica a conclusão da justificação. (Romanos 4:25, 2 Coríntios 5:21) 
C) a ressurreição é uma garantia de melhor de santificação. (1 Coríntios 15:20-23) 
D) a ressurreição é o selo do pai de Cristo completou o trabalho, e a declaração pública de sua aceitação.  
E) Sem a ressurreição de Cristo é impossível de ser glorificado. A humanidade de Cristo é glorificado maior do que os 
anjos. (João 7:39, João 16:14) 
 
2. Prova histórica da ressurreição: 
A) o túmulo vazio. (Mateus 28). 
B) Muitas das testemunhas morreram, em vez de alterar o seu testemunho. 
C) alterações subseqüentes e a confiança dos discípulos depois da ressurreição. 
D) o dia de Pentecostes. A realidade da ressurreição era tão bem conhecido que, quando Pedro pregou o primeiro dois 
sermões em Jerusalém, mais de 8000 pessoas foram salvas. (Atos 2:41, Atos 4:3-4) 
E) a observância do primeiro dia da semana como o dia de culto. (Atos 20:7, 1 Coríntios 16:2, Apocalipse 1:10) 
F) a existência histórica da Igreja. A igreja adora literalmente um Salvador ressuscitado, e não apenas a memória de 
um mártir morto . (Romanos 5:12,14,17, 6:3-9, 8:2, 1 Coríntios 15:26,54-55, Hebreus 2:14) 
 
3. O batismo é um sinal da nova vida ressurreta. (Romanos 6:3-8, Colossenses 2:12). 
 
4. A Ceia do Senhor é um lembrete do retorno esperado do Senhor ressuscitado. (1 Coríntios 11:23-26) 
 
5. Ordem das ressurreições:- 
A) O primeiro apenas para os crentes, incluindo Jesus Cristo, que é dividido em quatro partes. 

I) a ressurreição de Cristo. (1 Coríntios 15:23, Romanos 1:4, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Pedro 1:3) 
Ii) o arrebatamento da igreja (1 Coríntios 15:51-57, 1 Tessalonicenses 4:16-18) 
Iii) Os santos do Velho Testamento e tribulação mártires no final da Tribulação. (Daniel 12:13, Isaías 26-19-20, 
Apocalipse 20:4) 
Iv) O Santos milenar e aqueles que sobrevivem a tribulação para entrar no Milênio em seus corpos. 

B) A segunda ressurreição ocorre ao final do Milênio e é apenas para os incrédulos. Eles são julgados e lançados no 
lago de fogo para sempre. (1 João 5:28, 29, Apocalipse 20:12-15, 2 Pedro 3:7, Mateus 25:41) 
C) Jesus, que deve ser o primeiro ressuscitado eternamente humano., não foi levantado até três dias após a 
crucificação. 
D) As pessoas no Velho Testamento que foram "ressuscitou dos mortos" eram simplesmente ressuscitados, e morreu 
mais tarde. 
E) Mateus 27:52-53 é uma cena de transferência não é uma cena de ressurreição. A transferência é um dos santos do 
Paraíso para o terceiro céu (Efésios 4:8). Alguns corpos foram ressuscitados para testemunhar aos judeus. 
 
6. A sequência de eventos a ressurreição do Senhor é como segue:- 
A) Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago e de José dirija-se para o túmulo, seguido por outras mulheres 
embalsamamento carregando especiarias. 
B) As três encontrar a pedra rolada. Maria Madalena vai voltar para dizer a seus discípulos. (Lucas 23:55-24:9, João 
20:1-2) 
C) Maria, mãe de Tiago e de José chama perto do túmulo e vê o anjo. (Mateus 28:2) 
D) Ela vai voltar para as mulheres levando as especiarias. 
E) Pedro e João, que foram aconselhados por Maria Madalena chegar, olhar para dentro do sepulcro vazio e ir 
embora.(João 20:3-10) 
F) Maria Madalena retorna chorando, vê dois anjos e, em seguida, Jesus. (João 20:11-18) 
G) como instruído pelo Senhor, ela vai dizer a seus discípulos. 
H) Maria, mãe de Tiago e de José encontra as mulheres com as especiarias e retornar com eles vêem os dois anjos. 
(Lucas 24:4-5, Marcos 16:5) 
I) também recebem conselhos dos anjos e, indo buscar os discípulos, são cumpridos por Jesus. (Mateus 28:8-10) 
 

Lição 76 - OS ACÓRDÃOS 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

76 Os juízos 
 

2 Coríntios 5:10 
1 Coríntios 3:12-15 
1 João 2:28 
2 João 7-11 

Tribunal de Cristo 
Grande Trono Branco  



EVANGELICAL BIBLE COLLEGE OF WESTERN AUSTRALIA 

 

                                                                                  Teologia 112                                                                           157 

 

Daniel 12:1-3 
Apocalipse 20:4-6 
Mateus 25:31-46 

 
 
O primeiro acórdão - O TRIBUNAL DE CRISTO 

 
Em 2 Coríntios 5:10 Nós, os crentes, venha antes de nosso Senhor em juízo. Não é a sentença de condenação, mas a 
avaliação de recompensas. Romanos 8:1-2. Somos informados de que todos devemos comparecer perante o tribunal 
ou o "tribunal" de Cristo. Em 1 Coríntios 3:11-15 temos uma vista deste tribunal onde nossas boas obras são avaliados 
para ver se as obras foram de boa origem divina ou humana. 
 
No mundo antigo o "bema" era um lugar onde as pessoas vieram perante o magistrado civil para receber recompensas 
por tarefas que tinha feito para o bem público. Deve-se salientar que este não foi um tribunal penal, é um lugar para 
decidir quais recompensas eram apropriadas para o serviço público. 
 
Muitos crentes pensam que estão indo a pé para o céu para receber recompensas para o que eles têm feito para Deus. 
No entanto, quando do julgamento de Cristo todo o lixo [boas obras realizadas em sua própria força] será queimada fora 
e eles serão deixados com uma pequena pilha de ouro, prata e pedras preciosas [obras realizadas sob o controle do 
Espírito Santo].  
 
No entanto, todos eles vão entrar no céu, pois é a sua produtividade, que está sendo avaliada não é a sua salvação. - 1 
João 2:28 - Sua vida será avaliada pessoalmente. Você é recompensado por tudo o que você tem feito com o poder do 
Espírito Santo.  
 
Em 2 João 8 temos obras que foram realizadas no poder do Espírito. Nós nos perguntamos quanto temos feito no poder 
do Espírito e como muito tem sido feito no poder da velha natureza pecaminosa. - Colossenses 2:18, Mateus 6:4, 18. 
Isto lança luz sobre a sua atitude para com o Senhor. 
 
O JULGAMENTO DA SEGUNDA 

 
A segunda decisão/avaliação para recompensas, é o acórdão do Antigo Testamento santos - Daniel 12:1-3. Aqui Daniel 
reúne o julgamento em ambos os grupos de crentes e incrédulos em Israel. Apocalipse 20 torna claro que há mil anos 
entre eles. No Antigo Testamento, o primeiro e o segundo advents de Cristo sempre foram juntos. O livro que temos 
aqui é o livro da vida do Cordeiro que é visto também em Apocalipse 20. Há ressurreição, separação, crentes, 
descrentes e julgamento aqui. Há também prêmios aqui no versículo 3. 
 
O terceiro julgamento 

 
O terceiro julgamento ocorre em Apocalipse 20:4-6 . trata do Tribulacional mártires. Apocalipse 20 e 21 comments 
novamente nas coisas de Daniel. o Tribulacional mártires são recompensados no segundo advento, ao mesmo tempo 
em que os santos do Velho Testamento. Eles, com a era da igreja, os crentes são levantados incorruptível e eterno são 
dadas recompensas. Estes três julgamentos são para aqueles envolvidos na primeira ressurreição.  
 
Deve-se lembrar que não há nenhuma condenação para aqueles em Cristo Jesus. Romanos 8:1 
 
As recompensas para a era da igreja e os crentes do Velho Testamento santos e  mártires Tribulacional são separados 
por sete anos, se você espera para uma  posição pré-tribulacional do arrebatamento. Sua interpretação dependerá do 
que a vossa opinião é a relação entre o Arrebatamento e a Segunda Vinda. 
 
O quarto e o quinto acórdão 
 

Mateus 25 lida com os sobreviventes do período da tribulação que compreendem tanto os judeus quanto os gentios. Há 
evidências de que eles serão tratados de forma diferente,  
 
Quando o Senhor vem para julgar no segundo advento somente os crentes serão autorizados a permanecer na terra. 
Eles vão entrar no Milênio em seus corpos terrestres, para desfrutar o reino da idade. 
 
 
Os sobreviventes judeus da Tribulação 

 
O julgamento dos sobreviventes judeus é descrito em Ezequiel 20:34-38 e ilustrado  em Mateus 25:1-30. Ezequiel 
afirma que irá ocorrer após todos os Israelitas sobreviventes foram recolhidos dos confins da terra para a terra da 
Palestina. Cristo vai causar-lhes para "passar debaixo da vara" (ver Levítico. 27:32) para limpar para fora os rebeldes.  
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Como resultado, os rebeldes (não) não entrarão na terra de Israel (Ez. 20:38), mas serão lançados nas trevas exteriores 
(Mateus. 25:30). Em contraste, aqueles que conseguisse passar por este acórdão vai entrar no reino milenar para 
desfrutar as bênçãos da Nova Aliança (Ezequiel. 20:37).  
 
Este grupo não será dado ressurreição corpos neste momento, mas irá para o reino em seus corpos terrestres, e tornar-
se-ão os pais das primeiras crianças judaicas milenares. As condições climáticas são mudou de volta para a  vida 
Edênica vezes e vezes voltar para o que eles estavam, com muitos que vivem para os mil anos. 
 
Gentios Sobreviventes Da Tribulação 

 
Também no segundo advento de Cristo, Gentile sobreviventes da Tribulação será julgado por Ele. Mateus 25:31-46 
descreve em pormenor. Joel previu que iria ter lugar no "vale de Jeosafá" (Joel 3:2), o que pode remeter para o Vale do 
Cédron, no lado leste de Jerusalém. Jeosafá, significa simplesmente "Yahweh juízes." Ambas as passagens dizem que 
esses gentios será julgado por seu tratamento de Israel durante o período da tribulação. Estes serão os Gentios 
individuais e não gentios e seu tratamento dos judeus durante a Tribulação. Para um gentio para tratar qualquer judeu 
com gentileza durante a Tribulação vai colocar sua vida em perigo; ele irá demonstrar a fé que raabe mostrou os 
espiões judaica do Êxodo geração.  
 
O 6º Juízo 

 
O 6º Juízo é o julgamento de Satanás. Este é descrito em Apocalipse 20:7-10. Ele estava preso em Apocalipse 20:1 do 
mesmo capítulo. No versículo 7 após a passagem de um mil anos após um período de grande bênção espiritual e 
ecológica, Satanás será solto por um curto período de tempo. Não foram muitas pessoas que nasceram para os 
sobreviventes da tribulação e quando ouvem a mensagem de Satanás eles irão segui-lo para a sua destruição. 
 
Os filhos das pessoas que sobrevivem a tribulação e entrar no Milênio são mostrados em muitos lugares do Antigo 
Testamento. Eles são disse para brincar com a cobra e que, ao mesmo tempo, o cordeiro e o leão vai deitar-se juntos. 
Essas pessoas vão viver um longo período de tempo. Depois de mil anos de ambiente perfeito com o perfeito Dizendo 
da mensagem da salvação sem interferência satânica, mas muitos irão executar a Satanás quando ele é liberado por 
um tempo. Os primeiros seres humanos foram testados e falhou em um ambiente perfeito, assim que muitos dos 
últimos.  Eles serão julgados. 
 
Satanás é lançado no lago de fogo que tinha sido preparado para ele e seus anjos. Verso 10 representa o fim de 
Satanás permanentemente. Ele é lançado no lago de fogo, onde o falso profeta e a besta (o anticristo) já foram por mil 
anos. 
 
O ACÓRDÃO SEVETH 

 
O 7º Juízo é o julgamento do Grande Trono Branco. Isto é dado em Apocalipse 20:11-15. Este é o destino dos não 
salvos e que seja permanente e parece ser eterna. Nesta passagem, as pessoas que são julgadas, aqueles que não 
têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.  
 
Os cordeiros LIVRO DA VIDA 

 
Livro da Vida do Cordeiro contém os nomes daqueles que, pessoalmente, aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador 
e Senhor. São abrangidas as crianças que não tenham atingido a idade de responsabilidade. Deus não está querendo 
que nenhum pereça, mas se as pessoas que tenham atingido a idade da responsabilidade não aceitaram o Senhor 
Jesus Cristo pela hora em que morre seu nome é expunged do livro e eles confiam em suas próprias boas obras para a 
salvação.  
 
É como se existe uma reprodução de vídeo de sua vida mostrando suas obras. Em seguida, é demonstrado que você 
como um incrédulo não tenham satisfeito a absoluta justiça de Cristo que é exigido por Deus e você está condenado a 
eternamente no lago de fogo pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro sobre o trono. A pessoa antes de ele é uma 
pessoa que tem o rejeitaram.  
 
As chances para o incrédulo para entrar no céu são iguais a zero. A ira de Deus permanece sobre eles, pois isso é o 
que eles escolhem. O juízo final é absolutamente justo, o Senhor conhece todos os fatos. Eles serão julgados fora de 
sua própria boca; eles serão sempre exatamente o que eles selecionado no momento. 
 
 
 
 
 
 

Doutrinas 
 

Tribunal de Cristo 
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1. Existem três tipos de julgamento para os crentes na Igreja. 
 
A) o julgamento dos pecados:- o Senhor Jesus Cristo na cruz substituiu o pagamento de todos os pecados do homem. 
A penalidade do pecado é a morte. (Romanos 6:23) É, por conseguinte, nenhum julgamento para aqueles em Cristo 
Jesus. (Romanos 8:1). A morte substitutiva é dada em 2 Coríntios 5:19-2 1, Gálatas 3:13. 
 
B) o juízo de si:- Nos é dito que se julgamos nós não seremos julgados. Deixar de fazê-lo traz a disciplina. (1 Coríntios 
5:1-5, 11:31, 32, 2 Coríntios 2:5-7, Hebreus 12:7, 1 João 1:9) 
 
C) Tribunal de Cristo:- esta é a avaliação da produção dos crentes para efeitos de recompensa (2 Coríntios 5:10) 
 
2. O Tribunal de Cristo é um tempo de recompensa. Nossas obras (madeira, feno e restolho) será queimado, nossas 
obras no poder do Espírito (ouro, prata, pedras preciosas) será recompensado. (1 Coríntios 3:11-16). 
 
3. No trono de julgamento de Cristo, o crente pode ser negada, mas recompensa nunca pode perder a sua salvação. (2 
Timóteo 2:12-13) 
4. Os crentes desviados não têm nenhum galardão no tribunal de Cristo. (Hebreus 6:7-12) 
 
5. O Tribunal de Cristo é ilustrado pelo famoso jogos atléticos no mundo antigo. (1 Coríntios 9:24-27) 
 
6. Recompensas no Tribunal de Cristo é baseada na graça. (Tiago 2:12, 13) 
 
7. Uma vez que serão julgados por Cristo, não devemos julgar os outros (Mateus 7:1-2) 
 

Acórdão: Grande Trono Branco 

 
1. O Julgamento do Grande Trono Branco é o último julgamento. (Apocalipse 20:11, 15) 
 
2. Apenas os não salvos são julgados no juízo final como não há justiça para os cristãos. (Romanos 8:1) 
 
3. O juízo final ocorre no final do milênio. (Apocalipse 20:7-15) 
 
4. Os não salvos são julgados segundo suas obras dos livros de obras (Apocalipse 20:12) 
 
5. O acórdão é para mostrar que as obras do homem não podem satisfazer a justiça de Deus. Deus é totalmente justo e 
mostra que ele só é satisfeita pela "boa obra". A morte de Cristo na Cruz. 
 
6. Tendo mostrado os não salvos não conseguiram satisfazer a santidade de Deus, os condenados são lançados no 
lago de fogo. (Apocalipse 20:15) 
 
 

 
Lição 77 - O Reino Milenar 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

77 O Reino Milenar 
 

Apocalipse 20:1-10 
Salmo 2:7,8  

Unido 

 
 
O Reino Milenar 

 
Apocalipse 20:1-10 é o único lugar na Bíblia onde o comprimento de tempo envolvido com o Reino do Senhor na terra é 
dado. Aqui ele governa como Rei dos reis e Senhor dos senhores da terra. 
 
Temos aqui sem grande detalhe o Reino Milenar dada com 1000 anos mencionado seis vezes. Originalmente a igreja 
acreditou no reino milenar, mas durante a dominação da Igreja Católica Romana durante os tempos medievais disseram 
mil foi dez à potência de três ou o governo simbólica de Deus [3] sobre o homem e que este é algo que é feito através 
da igreja. 
 
Este veio de Agostinho de Hipona no início do século V, que voltaram para Clemente de Alexandria. No entanto, com 
João dizendo: "mil anos" seis vezes e sem outros indícios que seja simbólico, podemos tomá-lo como um período literal 
de anos. Nós tomá-lo como um perfeito reino teocrático, que no início é celebrado pelos crentes apenas.  
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Incrédulo, crianças nascem ao longo do tempo para o remanescente crente de sobreviventes da tribulação e eles são 
eventualmente testados por Satanás. Este período de perfeição no entanto mostra o efeito que o governo de Deus na 
terra, com a eliminação da influência satânica. Aqui nós temos o domínio sobre a terra que Adão perdeu restaurado. O 
mundo está poluído no momento e também o pecado do homem perturba sua paz. Por mil anos o homem vai saber a 
maneira que a terra deveria ter sido, e podem ser quando são seguidas as regras de Deus. 
 
O primado de Deus sobre a terra 

 
Uma grande passagem terrena, enfatizando o caráter do reino é Isaías 11, onde Jesus Cristo como um descendente de 
Davi é descrita como trazendo o julgamento justo sobre a terra, e punir os ímpios. Isaías 11:4 afirma, "mas com  
Justiça julgará os pobres, e repreenderá com equidade para os mansos da terra; e ferirá a terra com a vara de sua 
boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio." freqüentemente na passagem, a terra é mencionada (como em 
Isaías 11:9), e Deus com as nações na recuperação de Israel de todos sobre a terra são descritas. 
 
Muitos outros versículos quer afirmar ou sugerir que o reino será sobre a terra (cf. Isaías 42:4; Jeremias 23:3-6; Daniel. 
2:35-45; Zacarias. 14:1-9). A descrição da regra de Cristo na terra no reino milenar nestas passagens certamente não 
descrever a idade presente nem descrever o céu. Qualquer cumprimento razoável exigiria um reino literal sobre a terra 
após o segundo advento de Cristo. Há mais de 30 grandes passagens do Velho Testamento ou capítulos que cobrem o 
assunto do reinado do Messias sobre a terra.  
 
Se você ler as passagens no Antigo Testamento tratar do Milênio pode perguntar-se se foram cumpridas ainda. Quando 
eles vão ser cumpridas? Eles serão preenchidas após o Segundo Advento. Devemos esperar as profecias para ser 
cumprida, assim como outros têm sido cumpridas, e que está literalmente. Muitas vezes a profecia que se cumpriu no 
primeiro advento é no mesmo versículo, que para ser cumprida na segunda, assim os princípios de hermenêutica 
aplicada ao primeiro advento profecias deve ser aplicado ao segundo advento profecias. 
 
Cristo como Rei 

 
Muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento combinar o seu testemunho de que Cristo vai ser o governante 
supremo sobre a terra. Cristo, como filho de Davi, vai sentar-se no trono de Davi (2 Samuel. 7:16; Salmo. 89:20-37; 
Isaías 11; Jeremias 33:19-21). Quando Cristo nasceu, ele veio como um rei, como foi anunciado pelo Anjo Gabriel a 
Maria (Lucas 1:32-33). Como Rei Ele foi rejeitado (Marcos 15:12-13; Lucas 19:14). Quando Ele foi crucificado, Ele 
morreu como o Rei dos judeus (Mateus. 27:37). Em Seu segundo advento, Ele é descrito como "REI DOS REIS E 
SENHOR DOS SENHORES" (Apocalipse 19:16). 
 
Uma das características do reino milenar é que David serão ressuscitados e o estado como um príncipe sob Cristo 
(Jeremias 30:9; 33:15-17; Ezequiel. 34:23-24; 37:24-25; Oséias. 3:5).  
 
Todos estes versículos, assim como alguns nos Salmos, indicam que estes descrevem a situação 
que certamente existirão. David será o primeiro-ministro/Prince com o Senhor como rei. Isso requer que a Segunda 
Vinda de Cristo e a ressurreição dos santos do Antigo Testamento antes de a profecia pode ser cumprido. 
 
Tribulacional Mártires 

 
Em Apocalipse 20:4 os mártires que morreram e estão referidas não há Igreja crentes como eles foram martirizados 
porque não adorar a besta ou sua imagem. A igreja é ido em Capítulo 4. Em Daniel 12 nota-se que os santos do Velho 
Testamento será levantada em organismos de ressurreição para governar com ele. Estas passagens mostram 
claramente que os santos do Velho Testamento subirá para governar o espaço dado a Israel no milênio. 
 
Você tem um grande problema com o Caráter de Deus se você acreditar que não há nenhuma regra terrena de Cristo 
sobre a terra, porque a esperança do Velho Testamento santos era para ser envolvido em um reino terreno. Jó, Davi, 
Abraão, Isaque, Jacó, José, todos tinham essa esperança. Mesmo hoje, Judeus Ortodoxos e árabes que realmente 
tentar adorar a Deus como eles são ensinados dentro do Islã, todos queremos ser enterrado em Jerusalém. O Antigo 
Testamento, a esperança é que o Messias virá a Jerusalém e que os crentes do passado serão levantados para entrar 
em um reino com base em Jerusalém. Deus não é errado. Os números-chave no Antigo Testamento não obtê-lo errado. 
 
O GOVERNO DO MILÊNIO  

 
Muitas passagens atestam o fato de que a regra de Cristo será sobre toda a terra, muito além dos limites de qualquer 
reino terreno anterior ou o reino de Davi. Na criação do governo mundial, Deus cumpriu seu propósito de que o homem 
deve governar a terra. Apesar de Adão foi desqualificado, Cristo como o último Adão é capaz de cumprir esta meta 
como mencionado no Salmo 2:6-9.  
 
De acordo com Daniel 7:14, o Filho do homem foi dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações 
e línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não se pode destruir. 
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A universalidade do reino é também mencionado no Salmo 72. Este governo vai ter início na terra e durará para 
sempre. Satanás vai ter um ataque final sobre ele. Satanás faz um bom trabalho de reunir todos os incrédulos juntos e 
marchas-los todos juntos para Jerusalém, onde eles são destruídos por Deus. 
 
O reino terrestre é transformada em um reino eterno. O MILÊNIO é 1000 anos na terra que se abre para a eternidade. 
 
O governo de Cristo será um de autoridade absoluta com o senhor praticados com uma vara de ferro. Os criminosos 
serão tratadas e os conceitos do Sermão da Montanha será aplicado. 
 
Um lugar especial para Israel no Reino Milenar 

 
Israel é re-reunidos e restaurado para extended fronteiras. Líbano irá tornar-se parte da Terra Prometida. Haverá um 
reino Davídico reviveu. Aqui você tem as profecias que falam sobre a reunificação de Judá e Israel, que não conseguem 
lidar com a igreja.  
 
Ele fala sobre os limites da terra e o re-encontro de os judeus dos quatro cantos da terra. Você não pode aplicar isto 
para a igreja. Não há nenhuma maneira em torno destas profecias do Velho Testamento. Paulo compreendeu que 
embora no seu dia Israel se afastou do Senhor, haveria um momento em que iria voltar e arrepender-se, como indicado 
em muitas passagens do Velho Testamento. 
 
As bênçãos espirituais do milénio é também dada com Isaías 11 Jeremias 33. Existem bênçãos sobre a terra e nas 
almas dos homens. Haverá um período de justiça, haverá uma enorme alegria, excelentes condições Isaías 61:1-7.  
 
Esta é uma passagem interessante porque reúne o primeiro e o Segundo Advento e o milênio e rolos-los todos juntos. 
61:1[a] foi cumprida primeiro Advento, 61:1[b] serão preenchidas no segundo advento. Os versículos 2-7 se 
refere ao Milênio.  
 
Efusão do espírito sobre toda a carne 

 
Em Joel, temos a efusão do Espírito sobre toda a carne. Este foi citado por Pedro em Pentecostes, mas foi claramente 
apenas parcialmente preenchidas. Quando será que a profecia seja cumprida 100%?  
 
1. (Joel 2:28-29) "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne; e os vossos filhos e as vossas 
filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões; e também sobre os servos e 
sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito". 
 
2. É claro que:- 
(A) Isso ocorrerá depois (gk - eschatos) sentido nos últimos dias. 
(B) O espírito seria derramado sobre toda a carne. 
(C) Filhos e filhas a profecia. 
[D) Velhos sonhos. 
(E) Jovens visões. 
(F) A universal efusão do Espírito. 
 
3. Para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne, seria necessário que todos os habitantes do mundo a 
ser crentes. Isso só ocorre duas vezes após a queda, no dilúvio e no início do Reino Milenar de Cristo. Como Joel viveu 
muito tempo depois do dilúvio, o Segundo Advento está em exibição aqui. 
 
4. Em (Atos 2:15-21) Pedro citado diretamente do (Joel 2:28-32). O Pentecostes e o Segundo Advento têm em comum é 
que o Espírito Santo é dado em ambas as ocasiões. 
 
5. No Pentecostes, o que acompanhou a doação do Espírito Santo?" a capacidade de evangelizar em um idioma que 
você não tenha aprendido anteriormente; o dom de línguas. 
(A) O Espírito foi dado somente para 120 pessoas, em vez de universalmente. (Atos 1:15) 
(B) eles falaram em línguas estrangeiras a boa nova da salvação. (Atos 2:1-15) 
(C)Houve mais três "Pentecostes "experiências no livro de Atos:- 

(I) para os Samaritanos. (Atos 8:15-17) 
 
  (Ii) para os gentios. (Atos 10:44-46) 
 
 (Iii) para os seguidores de João Batista. (Atos 19:2-7) 
 
(D) em (Atos 8:15) Ele disse que o Espírito Santo tinha caído em alguns apenas. Com a doação do Espírito para os 
Samaritanos milagrosa nenhuma menção de falar em outras línguas é dada. É também o único dos quatro ocasiões em 
que os judeus não foram mencionadas para estar presente. 
 
6. Línguas  só é mencionada uma vez no Antigo Testamento, e é um sinal de aviso para Israel, dizendo-lhes que eles 
estão a ser severamente disciplinados e ir para a dispersão. (Isaías 28:8-11) 
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7. O Espírito Santo foi dado, portanto, no dia de Pentecostes, o Espírito será no início do milênio, mas não como foi 
dado no dia de Pentecostes, com o sinal de maldição e juízo vindouro - línguas. Todas as bênçãos delineado em Joel 2 
será derramado  bênçãos do milênio em que o Espírito Santo vai derramar. 
 
Justiça NO MILÊNIO 

 
Apenas os criminosos de cometer um  crime grave quando o Senhor é prejudicial. Em seguida, são executados e os 
inocentes não sofrem. Há um crime sociedade livre. Os inocentes são protegidos no milênio. Nós não lidar com 
criminosos hoje como deveríamos, e, como resultado, os inocentes sofrem vergonhosamente. Não há mais guerra como 
o senhor lida com eles imediatamente. Ele sabe o que está no coração do homem e actua instantaneamente para 
proteger os mais fracos e indefesos para aqueles que dão forma ao mal; pois mesmo que Satanás está trancado o 
homem ainda pode se rebelar. 
 
Há um  templo milenar que é descrita em Ezequiel 40-46. Se o senhor descreveu um templo em sete capítulos, e 
que ainda não foi construído, então devemos concluir que ele deve ser importante. Vai ser o centro da adoração por 
todo o mundo então. Na ressurreição do corpo, você terá a capacidade de mover como o senhor poderia por isso vamos 
ser capazes de viajar facilmente. Existe um sistema de sacrifício que, por sua vez, é de recordar a todos o Cordeiro de 
Deus que tirou os pecados do mundo. 
 
Ocorrem mudanças geográficas sobre a terra com a maldição levantada a partir dele; não há clima uniforme, a 
precipitação ocorre de forma igual em toda a parte, o dano ecológico é invertida, será uma época de ouro. Temos um 
vislumbre do presente na rocha registos da terra, quando a terra inteira, coberto pelo vapor marquise do Gênesis 2:5-6, 
6:11-12. Havia florestas tropicais em toda parte novamente, incluindo a Antártida. 
 
Salmo 2 

 
Salmo 2 é uma das grandes passagens sobre o milênio. Aqui vemos que o senhor terá todos os reinos da terra por sua 
possessão. Esta foi uma das tentações do Senhor por Satanás no deserto. O Senhor disse que Deus vai dar os reinos 
do mundo a Cristo e rejeitou a tentação. Satanás é amarrado. Jesus governará as nações com vara de ferro. Os 
criminosos que desejam trabalhar mal no dia em que serão destruídos.  
 
O governo do Rei dos reis e Senhor dos Senhores está chegando. O que é que vamos fazer sobre isso? No mundo 
antigo, os servos iria beijar o anel do Senhor, e não ao contrário do Papa. Todos os crentes estão nesta categoria. A 
única maneira de escapar do julgamento do Senhor é aceitar o Senhor como seu Salvador e Senhor, para beijar o filho [ 
v ] 12. Aqui nós temos o evangelho e o julgamento. Quando damos o evangelho, temos de dizer às pessoas sobre o 
julgamento como a alternativa. É a Segunda Vinda vai ser o melhor dia de sua vida ou do mais mau? 
 

Doutrinas 
 

Unido 

 
1. O Reino dos Céus é distinto do Reino de Deus. 
A) Reino dos Céus 

I) O Reino dos Céus será visível o futuro Reino do Senhor na terra. (Lucas 1:31-33) 
Ii) a entrada no Reino do Céu, inclui aqueles fisicamente vivo indo para o Milênio. (Mateus 13:24-30, 36-43, 47-
50) 

B) Reino de Deus 
I) O Reino de Deus é espiritual (João 3:3, Romanos 14:17, Lucas 17:20)  
Ii) a entrada no reino de Deus é através da regeneração. (João 3:3-7) 
Iii) O Reino de Deus abrange a autoridade divina sobre toda a criação de todos os tempos. (Lucas 13:28, 29; 
Hebreus 12:22, 23) 

 
2. O Rei como profetizado nasceu de uma virgem (Isaías 7:14 cf Mateus 1:18-25) e em Belém. (Miquéias 5:2 cf Mateus 
2:1) 
 
3. O reino foi anunciado como à mão (Mateus 4:17), mas foi rejeitado pelos judeus, tanto do ponto de vista moral 
(Mateus 11:20) e o ponto de vista oficial (Mateus 21:42-43). Como resultado, o rei foi coroado de espinhos. 
 
4. Em seguida ele anunciou seu propósito de edificar a Sua igreja. (Mateus 16:18)  
 
5. Os mistérios da Igreja e o Reino do Céu era visto como concorrente - ambos se referem ao reino espiritual. (Efésios 
3:9-11) 
 
6. Quando ele retorna no Segundo Advento, o Senhor Jesus Cristo vai estabelecer o reino de 1000 anos antes de 
eternidade é retomada. (Mateus 24:27-30, Lucas 1:31-33, Atos 15:14-17, Apocalipse 20:1-10) 
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7. No final do milênio, Jesus Cristo entregará o Reino ao Pai (1 Coríntios 15:24-28) 
 
8. O eterno trono é de Deus e para o Cordeiro. (Apocalipse 22:1) 
 

Reino Milenar 

 
1. "Seja feita a tua vontade na terra, " será cumprido no milênio. (Mateus 6:10) 
 
2. O reino é o milênio, os primeiros 1.000 anos do reinado eterno de Jesus. Será após o segundo advento, sobre a terra 
antiga. (Apocalipse 20:4-6) 
A) Prometida (2 Samuel 7:8-17, Salmo 89:20-33) 
B) Profetizou (Isaías 2:1-5, 2:11, 12, 35, 55, 56, 62:11) 
C) Apresentados (Mateus, Marcos, Lucas) (Israel, não a igreja) 
D) adiada epístolas do Novo Testamento (a igreja) 
E) proclamado (Apocalipse 10) Angélica (herald) (Apocalipse 11:1-1) (4) dos arautos 
F) Plagiado (Apocalipse 13). 
G) aperfeiçoado (Apocalipse 11:15-19) 
 
3. Questões relacionadas ao Reino 
A) o caráter de Deus - será que ele vai manter a sua palavra a Israel? Sim. Jesus Cristo vai reinar. 
B) pacto incondicional - será que ele vai manter a aliança? Sim. Abraão, DAVÍDICA, palestiniana, Nova - todas reunidas 
no milênio. 
C) Dispersão de Israel - Ele irá recuperá-los novamente? Sim. No Segundo Advento. 
D) O Advento - será que ele vai retornar à terra no pior período da história? Sim. No final da Tribulação. 
E) - o reino milenar de Jesus Cristo é eterno, por que a ênfase sobre os primeiros 1.000 anos? Jesus vai fazer o que 
Satanás tem tentado fazer por 6.000 anos, ele irá criar um ambiente perfeito em um instante, como uma demonstração 
para provar que o ambiente perfeito não é a resposta; regeneração. 
 
4. Princípios de Miquéias 4:1-8 
A) O Reino será supremo. (Miquéias 4:1) 
B) O Reino será universal. (Miquéias 4:2) 
C) O Reino será pacífico. (Miquéias 4:3) 
D) O Reino vai garantir prosperidade universal. (Miquéias 4:4-5) 
E) a nação de Israel, governado pelo Senhor para o Reino. (Miquéias 4:6-8) 
 
 
 

Lição 78 - O JULGAMENTO DE SATANÁS 

 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 
78 O julgamento de Satanás 

 
João 16:8-11 
Ezequiel 28:12-19 
Gênesis 3:15 
João 12:27-33 
Apocalipse 12:7-12, Ap 
20:1-3, 7-10 

Grande Trono Branco 
Satanás 

 

 
Introdução 

 
O inimigo é julgado; o que é uma fonte de muitos problemas está a ser julgada. A decisão é certa. Ele também mostra 
Deus como o victor permanente. Este tópico é vital para a humanidade saber que muitas vezes não é ensinado nas 
Escrituras.  
 
Satanás está para ser julgado 

 
Em João 16:8-11 temos o pano de fundo para este tópico. No versículo 11 o Senhor termina este conselho na oração 
para o crente orando por convicção do pecado da incredulidade, do fato de que eles não têm a justiça de Deus e o fato 
de que Satanás vai ser julgado. Este é um ministério do Espírito Santo.  
 
Enquanto o senhor caminhou sobre a terra ele condenado pela sua própria presença todos aqueles que ele conheceu 
de aceitar a necessidade de um Salvador. Nesta passagem, ele está dizendo que ele está rezando para que os crentes 
podem orar para que o Espírito Santo pode mostrar os descrentes que estão viajando com Satanás e irá partilhar o seu 
julgamento. O Senhor está dizendo que ele é julgado agora, ele já está condenado. 
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Em Apocalipse 20, vemos Satanás lançado no lago de fogo, mas que é a última de uma série de restrições colocadas 
sobre ele. Progressivamente através da história Satanás está mais e mais restrito e mais duramente tratada por Deus. 
Bem antes da cruz, Satanás já está julgado. Deus é totalmente confiante de que o sacrifício da cruz é para ser bem 
sucedido, porque ele está no controle de toda a história. 
 
Em Ezequiel 28:12-19 encontramos uma passagem sobre Satanás, que, embora a aplicação imediata é o rei de Tiro, 
ele é como um rei terrestre, um tipo de Satanás, e assim esta passagem lida com o juízo de Deus sobre Satanás. Nos 
versículos 13 e 15 temos a afirmação de que ele foi criado. Satanás não é Deus, nem igual a ele; ele tem um começo e 
um fim.  
 
Religião 

 
Em todas as grandes religiões existe uma força do bem e do mal, e muitas vezes ela não é muito claro quem é que vai 
ganhar. Os lados são equilibrados como mostrado no pavilhão da Coréia do Sul, com os dois círculos de Ying e Yang. 
Essa é uma caricatura da verdade, não é uma imagem fiel da realidade; Deus está no controle, o mal é a de uma 
criatura, o bem é de Deus. O mal é uma mancha na criação; uma nódoa a ser removida no final dos tempos.  
 
No entanto, Satanás é o pai de mentirosos diz que você poderia optar por um ou outro lado aqui e cada lado poderia 
ganhar. Não é assim. É mentira de Satanás desde o início que Deus foi substituído e que o conceito de Deus 
é "interessante" o homem caverna vista do nosso passado, ou uma relíquia genética dos nossos antepassados.  
Satanás quer homem para zombar o conceito de um Deus. 
 
Um juízo sobre Satanás é registrada em Gênesis 3:15, onde Deus diz que Ele porei inimizade entre a mulher e a 
semente de Satanás. Nesta afirma-se que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente que o calcanhar da 
semente da mulher seria machucada. Há uma diferença no poder. O Senhor foi terrivelmente ferido na Cruz. No entanto 
o poder do pecado e da morte foi derrotado na cruz. 
 
A VITÓRIA NA CRUZ 

 
João 12:27-33 mostra que a morte do Senhor iria significar o fim de Satanás. Após a cruz, entretanto, Pedro advertiu os 
crentes sobre ele ser um leão rugindo. Os Leões não tome em animais saudáveis. Um crente que está andando no 
poder da Palavra de Deus não está em perigo de danos causados pelo  ataque satânico. Se você está andando no 
Espírito Satanás não pode batê-lo mais. - Romanos 8.  Ele nos odeia e vai tentar machucá-lo, mas o enchimento do 
Espírito Santo você está seguro contra ele. 
 
Podemos tropeçar e se machucar seriamente se nós são controladas pela velha natureza pecaminosa. Temos enormes 
forças através da vitória da cruz e o túmulo vazio. Na Cruz Satanás a base de poder foi destruído. Hoje a grande obra 
de Satanás é o engano. Você pode ser seguro em Cristo, a luz da Sua palavra e você precisa temer nada. 
 
Acesso de Satanás para o céu 

 
Atualmente Satanás pode ir de volta para a sala do trono do céu e acusar os irmãos. Temos um advogado para com o 
Pai, Jesus Cristo, o justo. [1 João 2:1-2] Satanás ainda tem acesso, mas seu ataque é simplesmente calúnias e críticas. 
Cada vez que Satanás acusa os irmãos Jesus Cristo é capaz de dizer que "esta pessoa está coberto pelo 
meu sangue", mostrando a justiça de Deus, que destruiu o poder de Satanás. Trata-se de agonia por Satanás no Céu 
hoje. 
 
Em Apocalipse 12:7-12 Este acesso deixa a meio caminho através da tribulação. Os anjos eleitos expressos os anjos 
caídos para baixo e a última metade da Tribulação é terrível na terra, porque Satanás sabe que seu fim está prestes a 
ocorrer. 
 
Apocalipse 20:1-3 no final da Tribulação o Senhor vem e a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e todos 
os incrédulos são mortos pela espada. Nestes versículos, é evidente que, durante o período do Reino Milenar de 
Satanás é retirado de circulação. O arcanjo dos céus se liga a Satanás por mil anos. 
 
Apocalipse 20:7 - Deus finalmente libera-lo no final do Reino Milenar, e que Satanás usa para peneirar as nações, 
permitindo que ele seja libertado da prisão por um curto espaço de tempo para testar aqueles que não conheceram a 
sua tentação.  
 
Se Deus não faz isso, então Satanás poderia dizer que não tem uma última oportunidade para atacar a última geração. 
Satanás diz que, Deus fez toda a gente com uma falha é sua (de Deus) e que todos sigam ele (Satanás) se dada a 
oportunidade, e se isto é assim, então Deus não deveria julgar os homens, nem os anjos, para simplesmente fazer o 
que Deus os fez fazer! Provamos crendo em Cristo que Satanás está errado. Criaturas têm uma vontade e, portanto, 
têm uma escolha, e que podemos aceitar o nosso café e servi-lo, mesmo sob a tentação. Uma multidão imensa, apesar 
de ter tido o Senhor prejudicial para a nova Jerusalém 1000 anos, tragicamente irá seguir a Satanás e rebelde, mas 
uma vasta multidão não e assim provar Deus em Sua graça e provisão para criação do homem, e assim também na sua 
justiça.  
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A justiça de Deus e justiça é demonstrada novamente para que todos possam ver. Deus está usando este teste para 
toda a eternidade, seu caráter. Ele está no controle. Eles cantam "Santo, Santo, Santo", por causa de seu caráter 
perfeito. 
 
O JULGAMENTO DE SATANÁS  

 
Existem quatro etapas na execução do juízo sobre Satanás 
 
1. A cruz em que Cristo realizou uma vitória sobre Satanás 
 
2. Satanás é expulso do céu no meio da Tribulação [Apocalipse 12:7-9] e ele não é mais capaz de acusar os 
irmãos 
 
3. Satanás é amarrado e lançado no abismo por 1000 anos no início do milénio, e é incapaz de enganar as 
nações? 
 
4. No julgamento final, ele é lançado no lago de fogo onde ele é julgado para sempre. 
 
Deve notar-se que o incêndio se sai dele. Sua própria natureza será seu próprio julgamento; ele será queimado em sua 
própria natureza. Ele é a faísca que aparece à luz do lago de fogo. Ele é Lúcifer, o anjo da luz e o lago de fogo está 
esperando por ele para bater-lo para pegar fogo. 
 
Devemos ser confiantes e absoluta confiança no Senhor, sabendo que, enquanto você está com o Senhor, vosso 
inimigo, é impotente. Por exercer a sua vontade de ser um crente que mostra a Satanás e seus anjos que eles poderiam 
ter feito isso também. Você pode ter a certeza de ser respeitoso, bem como dos anjos caídos, mas você nunca precisa 
ter medo deles. Medo de um crente é um ignorante! 
 

Doutrinas 
 

Grande Trono Branco, o juízo [Ver página 152 acima] 

 
 

Satanás  

 
1. Escritura Gênesis 3; Isaías 14; Ezequiel 28; Mateus 4; Revelação. 
 
2. Biografia 
Satanás é a criatura mais linda que nunca, a ser criado por Deus. Ele é um anjo que se rebelou contra Deus antes da 
criação do homem (Isaías 14:12-15). Originalmente ele era o anjo, cobrindo o operador pessoal de Jesus Cristo na 
própria sala do trono de Deus. Ao contrário de Deus, Satanás é um ser criado, e como tal só pode estar em um lugar de 
cada vez. Ele é atendido por um grande número de anjos (chamados de demônios), que têm dado a ele fidelidade 
inabalável. Após a criação do homem, ele tentou Adão e Eva para ser como deuses, conhecendo o bem e o mal por 
desobedecer a Deus. Satanás, então, tornou-se o príncipe deste mundo (Gênesis 3:1-7). Ele atacou a raça humana, em 
muitas maneiras, antes do nascimento de Jesus Cristo. Durante toda a vida de Jesus Cristo, Satanás atacou o Senhor. 
Desde a vitória de Cristo na cruz ele ataca os crentes. Satanás ainda tem acesso ao céu, onde ele acusa os irmãos. No 
meio do período da tribulação Satanás é lançado fora do céu (Apocalipse 12:7-9). Isso faz com que ele a intensificar seu 
ataque sobre a raça humana. Durante o milênio ele está confinado ao abismo, permitindo um ambiente perfeito sobre a 
terra (Apocalipse 20:1-3). Depois de uma breve rebelião no final do milênio (Apocalipse 20:7-10), Satanás está 
condenado ao lago de fogo eterno, que foi criado para o diabo e seus anjos. 
 
3. Avaliação 
Satanás é chamado de: 
A) o destruidor (Apocalipse 9:11). 
B) o acusador dos irmãos (Apocalipse 12:10). 
C) o adversário (1 Pedro 5:8). 
D) Belzebu, príncipe dos demônios (Mateus 12:24). 
E) o sedutor de todo o mundo (Apocalipse 12:9). 
F) o grande dragão (Apocalipse 12:9). 
G) Um inimigo (Mateus 13:28,29). 
H) o maligno (Mateus 13:19,38). 
I) o pai da mentira (João 8:44). 
J) o deus deste mundo (2 Coríntios 4:4). 
K) um assassino (João 8:44). 
L) o príncipe das potestades do ar (Efésios 2:2). 
M) o príncipe deste mundo (João 12:31; 14:30). 
N) a antiga serpente (Apocalipse 12:9). 
O) o tentador (Mateus 4:3; 1 Tessalonicenses 3:5). 
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P) um blinder de mentes (2 Coríntios 4:4). 
Q) um leão que ruge (1 Pedro 5:8). 
 
4. Princípios 
A) Os crentes em Cristo e, portanto, em posição de supremacia sobre Satanás (Romanos 8:37). 
B) Satanás foi derrotado na cruz de uma vez por todas (Colossenses 2:14,15). 
C) Ele pode, portanto, apenas utilize dispositivos e esquemas, tentando convencer o crente que ele ainda pode ganhar 
a batalha contra Deus. 
D) Satanás, através da religião, tenta obter o homem para trabalhar de forma independente de Deus. 
E) Um Cristão fora da comunhão pode promover princípios propostos por Satanás (Mateus 4:8-10; Marcos 8:33). 
F) Satanás irá usar a Bíblia ligeiramente alterada, ou adicionados, para tentar confundir os crentes e levá-los errado 
(Mateus 4:3-10; cf. Salmo 91:11,12). 
G) se Satanás, o adversário é resistiu ele fugirá de vós (Tiago 4:7). 
H) Conhecimento e aplicação das Escrituras é essencial para compreender as astutas ciladas do diabo (Efésios 6:11). 
 
 
 

Lição 79 - Novos Céus e Nova Terra 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

79 Novos Céus e Nova Terra 
 

Apocalipse 21:1-4 
2 Pedro 3:10-14 
Ap 21:5-10, 11-21 
Ap 21:22-27, 22:1-5 
João 14:1-7 

Eternidade passada 
Eternidade Futura 

 
 
Os novos céus e a nova terra 

 
Em muitos mitos pagãos o fim da história é a derrota do mal para que tudo sobre a terra, então, parece bom. Esta não é 
a Palavra de Deus. Ele está nos dizendo o que vai acontecer até o término do tempo. A Bíblia vai além do tempo e do 
espaço, como para o que vai acontecer.  
 
A Bíblia é única no fato de que somente na Bíblia temos depoimentos de antes do tempo e depois do tempo terminou. 
Todos os outros livros são pálidas imitações. Em Apocalipse 21-22 estamos no limiar da eternidade. O espaço e o 
tempo se tornar algo diferente. A Nova Jerusalém é uma estação espacial de ficção científica que deixa todos para trás. 
Temos cruzados para além dos limites do "sentido" (espaço-tempo) como nós os conhecemos. Não podemos sequer 
pensar fora das categorias de espaço e de tempo, no entanto, quando se entra neste capítulo temos reforçada através 
da barreira que separa o nosso universo, e para a eternidade. 
 
O estado eterno 

 
Em Apocalipse 21:1-4, João nos apresenta o estado eterno (além do espaço e do tempo - para a eternidade e infinito). 
Ele se concentra na Nova Jerusalém que é tão perto quanto a nossa língua pode chegar a esta realidade. O silêncio 
significa provavelmente que a linguagem dos seres humanos não é suficiente para lidar com o que vê nos novos céus e 
nova terra.  
 
Paulo disse que ele foi ao terceiro céu e não foi autorizado a dizer o que ele tinha visto. O que ele tinha visto, no 
entanto, teriam permitido a ele a se gabar de que maneira se ele estava inclinado. Os limites que temos deste lado da 
eternidade não nos permitem compreender plenamente o que a eternidade está indo ser como. 
 
2 Pedro: 3:10-14  

 
Há vários elementos e mudanças mencionadas nesta passagem 
 
[1] v 10 Ele vem como um ladrão na noite. O Senhor não é quebrar para roubar. O ladrão no mundo antigo veio a cavalo 
com trinta ou quarenta amigos e esmagado em seu caminho. Era barulhento, súbita e total. Essas pessoas eram 
bandidos que iria quebrar a pilhagem, estupro e destruir e não eram como o sneak thief de hoje. Como todas as 
analogias este é apenas uma imagem parcial, porque o Senhor não é o mal, como os ladrões. O Senhor Jesus Cristo 
tem o poder de destruir o reinado do crime e o mal, o Anticristo. 
 
[2] A grande ruído neste versículo em laços com este que é quase como uma explosão termonuclear sendo descrito. 
Tudo vai derreter, o Criador irá dobrar  .  
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[3] As palavras para descrever este são dramáticos, "Dissolver" (como a implosão nuclear) a destruição total do mundo. 
A eliminação total deste mundo é tão dramática que devemos ser pessoas muito sóbria. Devemos ter vida santa e pura, 
olhando seriamente para a vinda do Senhor. Devemos olhar para a frente a um novo céu e nova terra, em que habita a 
justiça.  
 
Isto mostra a aplicação prática da profecia. Tudo o que estamos vendo aqui se aplica hoje. Tudo no futuro deveria 
tornar-nos conscientes do que está acontecendo agora. 
 
Apocalipse 21 

 
Apocalipse 21 é o impacto dessas coisas quanto João está em causa. Nos versículos 5-9, vemos o Senhor Jesus Cristo 
no trono e o destino da noiva, bem como o destino do incrédulo. Lá está queimando tudo por aqui, o velho universo 
colapsa em um mar de fogo e talvez o destino dos descrentes é para ser embrulhado no velho universo que tanto 
amava. Estamos para além das realidades espaciais. Nós também não temos a localização do lago de fogo. 
 
Nos versos 10 - 21 a Nova Jerusalém é parcialmente descritos. Esta cidade é um tamanho enorme. Não sabemos se é 
uma pirâmide ou um cubo. Ou é um cubo 1500 milhas ou uma grande pirâmide. É tão maravilhoso, rico, puro e 
maravilhoso. A impressão feita em João deve ter sido incrível. Em Apocalipse 22 parece que poderia ser uma pirâmide 
com a água que flui do trono de Deus para baixo todas as faces da estrutura. Só vamos saber quando totalmente vemos 
isso. Este é o tamanho de uma pequena lua! Não há nada em toda a literatura do homem que é como essa descrição!!!! 
 
A PEDRA NA NOVA JERUSALÉM 

 
Cada uma destas pedras são encontradas no peitoral de Sumos Sacerdotes, e são parte da herança de Israel. Este 
laços em todo o caminho através de uma escritura. Esta é claramente uma linguagem figurativa, porque João não pode 
entender os pontos turísticos que ele vê em linguagem técnica normal disponível a ele. Você tem um vislumbre da 
perfeição de Deus. O reflexo da maravilhosa presença de Deus brilhando na prestação de seu povo. Tem também o 
conceito de pureza em todas estas imagens. 
 
Em 1 Coríntios 3, como os crentes são disse para construir ouro prata e pedras preciosas. A cidade é feita de a 
produção de Deus com base no plano de Deus através da produção do Espírito Santo por meio da vida da humanidade. 
 
Nos versículos 22- 27 os únicos a entrar nesta área são crentes. Temos novamente o Livro da Vida do Cordeiro. O 
crente está em foco. 
 
Apocalipse 22 

 
Em Apocalipse 22:1-7, chegamos ao fim. Aqueles que entrarem nesta área irá reinar com Ele para sempre e sempre. 
Temos uma grande visão de Deus triunfante e uma nova criação a mostrar tudo o que o Senhor quer de Suas criaturas. 
Podemos ver onde as coisas estão indo e isto é onde nós estamos indo. Precisamos de compreender e ser animado 
sobre ele. Quando Deus começa a mover as coisas vão muito rápido. 
 
Nos versículos 8-9, vemos que os anjos não são para ser adorado eles servem a Deus e que nos servem.  
 
Versículos 10-15 diz que o homem tem que decidir onde ele quer ser, e que ele quer seguir. O anjo está dizendo que se 
você escarnecem este livro você está indo terminar acima de inn no lago de fogo. Reconhecer que cada pessoa vai 
decidir como ele vai viver e que como ele decide viver será uma eterna. Você será recompensado quando ele chega. 
Será que vai ser o julgamento como um descrente ou riquezas como um crente maduro? 
 
Deus é o primeiro e o último. Há aqueles que não entrarão, [Colossenses 3:6, Filipenses 3:2 fazer o mesmo ponto] Deus 
não se deixa escarnecer. Pode ser difícil para servir ao Senhor, mas não há recompensa. Decida-se onde você está. 
Deus permitirá que o incrédulo para fazer o seu caminho para o inferno. 
 
Nos versos 16 - 21 nós temos livre arbítrio muito em foco. Somos advertidos para não jogar rápido e solto com a 
Palavra de Deus. Você toma toda a Palavra de Deus e aplicar toda a sua vida. Nossa atitude deveria ser a de que 
estamos desejando a Nova Jerusalém. Temos de ter a visão de onde estamos indo e ver o futuro como nós vemos o 
presente. Como somos obedientes e ocupado com o Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para o final que não é um fim, é 
um começo. 
 

Doutrinas 

 

Eternidade futura 

 
Na eternidade futura: 
 
1. Deus nos revela a suprema riqueza da Sua graça (Efésios 2:7). 
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2. Deus traz muitos filhos à glória (Hebreus 2:10). 
 
3. Os crentes desfrutam de uma herança (1 Pedro 1:4). 
 
4. É o propósito de Deus para a igreja, a saber, a multiforme sabedoria de Deus (Efésios 3:10). 
 
5. Todos os antigos as coisas passam longe. Não haverá mais morte, tristeza, dor, choro, mar, noite ou sun (Apocalipse 
21:1-5, 23). 
 
6. A maldição será levantada (Apocalipse 22:3). 
 
7. Todas as coisas nos céus e terra serão reunidos em Ele (Efésios 1:10). 
 
8. A presente criação será esquecido (Isaías 65:17). 
 
9. Um rio de água da vida será executado (Apocalipse 22:1). 
 
10. A árvore da vida será visto novamente (Apocalipse 22:2). 
 
11. O Filho de Deus reinará eternamente (Daniel 2:44; 7:13,14). 
 
12. Ele ainda será sujeito ao Pai (João 10:29; 1 Coríntios 15:28). 
 
13. O lago de fogo continuará para sempre (Isaías 66:24; Apocalipse 14:11). 
 

Eternidade passada 

 
1. Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo, na glória com Deus Pai e Deus Espírito Santo 
(João 1:1-2; 17:5,24). 
 
2. Na eternidade passada a divindade concordou em permitir que o pecado se manifestam no mundo dos homens antes 
de ser eliminado para sempre do universo (Hebreus 9:26). 
 
3. Na eternidade passada, o Filho de Deus aceitou vir à Terra como um ser humano para destruir as obras do diabo. 
(1 João 3:8). 
 
4. Na eternidade passada foi ordenado que Cristo seria morto para os ímpios (1 Pedro 1:18-20; Hebreus 10:5-10). 
 
5. Na eternidade passada o mundo e as estrelas foram criados por Jesus Cristo (Hebreus 1:10; Colossenses 1:16). 
 
6. O homem foi posto sobre a terra a ser feito "um espetáculo ao mundo, aos anjos, e aos homens (1Coríntios 4:9). 
 
7. Na eternidade passada os crentes foram escolhidos em Cristo (Efésios 1:4). Cristo é escolhido como crentes, 
partilhamos a sua eleição. 
 
8. Na eternidade passada um livro foi escrito contendo os nomes daqueles que crêem e sobreviver à destruição do 
universo (Filipenses 4:3; Apocalipse 17:8; 20:15). 
 
No entanto, enquanto Deus sabia quem iria acreditar, ele não coagir o livre-arbítrio humano. 
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