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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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Secção A - BIBLIOLOGIA - UM ESTUDO DA BÍBLIA 
 
 

Lição 1 - OBSERVAÇÕES PRELIMINARES (PROLEGOMENA) para a teologia 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

1 
 

Introdução 
 

Atos 17:22-34 
João 2,22 
Tiago 1:19-27, 2:12-26 
2 Tim 3:12-17 

Filosofia 
Bíblia e crente 

 
Nota aos mentores - parar e ler totalmente todos os versículos digitado em negrito no texto. 
 
Vida Cristã 

 
Muitos agem como se eles não têm responsabilidade para com Deus, mas a Bíblia é muito clara que todos temos de dar 
conta de nossa vida. Todos os crentes devem dar conta da forma como utilizamos o nosso tempo aqui, e cada pessoa 
que rejeita as afirmações de Jesus sobre sua vida deve responder por sua rejeição da graça de Deus, de amor e de 
misericórdia.  A teologia é o estudo da natureza, os propósitos e planos de Deus, como Deus tem revelado estas coisas 
na sua obra de redenção através das eras, e as suas palavras por meio de seus servos, os profetas. 
 
Todo o estudo que é útil tem uma saída na vida diária, e todo o estudo da teologia tem uma saída, bom ou mau, nesta 
vida e na eternidade.  Em sua última carta, Pedro observa que há muitas coisas que são "difíceis de entender" na 
palavra de Deus, mas isso não significa que nós não devemos estudá-las, apenas significa que devemos estudar mais. 
2 Pedro 3:10-18 .  Deus é necessário "saída" do presente estudo é um Espírito Santo, poderoso e vida de serviço e 

adoração. 
 
Como você avançar em seu estudo sobre as coisas de Deus para oferecer-te o que eu chamo de uma "promessa e 
problema notebook", de modo que, enquanto você vem através de promessas e problemas que você deve notar-os para 
baixo na parte da frente e de trás do notebook, para que você tenha um lugar para registrar respostas a problemas e a 
aplicação de promessas.  Data de registro das entradas e quando Deus dá uma resposta para cada problema que você 
possa ver a forma como o senhor trabalha com você através do ministério de ensino do Espírito Santo.   
 
A razão principal para o estudo da teologia é a conformar nossa vida com o padrão da pessoa de Cristo. Romanos 
8:29, Efésios 4:13, 5:18.  Só Deus pode fazer isso através do Espírito Santo, trabalhando dentro, e é por isso que ser 

começar tudo em oração, estudo e confessar pecados para limpar nossas vidas de qualquer coisa que possa impedir o 
enchimento do Espírito Santo. 
 
Quem deve compreender a teologia?  - Todos!  O inimigo tem suas falsas teologias, e assim devemos ser cuidadosos 

em nosso estudo bíblico e discernir a verdade, para o nosso destino eterno depende de obter este direito. 
 
Prestação de contas 

 
Somos responsáveis:-  [a] para nós - Consciência, [b] para a sociedade - Lei, [c] a família, Empregadores, etc. [d] para 
Deus - como Criador 
 
Podemos acreditar que podemos escapar de responsabilização, mas a Bíblia nos diz que somos responsáveis perante 
ele. 
 
[A] crentes - I Coríntios 3:10-17, 2 Coríntios 5:9-15.  
[B] Os incrédulos - Apocalipse 20:11-15 
 
Exigimos que a sã doutrina - 2 Timóteo 4:3, Tito 1:9 
 
Aplicação para a vida das doutrinas bíblicas (teologia) vai sempre levar a viver santo e serviço.  Tiago 2:12-26. 
 
Paulo orou para um aumento deste "Conhecimento" - que é, como James ele reza para conhecimento das doutrinas 
bíblicas que irá "trabalhar fora" nas vidas de todos os crentes para a glória do Senhor Jesus Cristo.  Filipenses 1:9-11; 
Colossenses 1:9- l0 
 



 

 

O objetivo final de todos os conhecimentos adquiridos e outros bíblica é que somos transformados por ele; a partir de 
uma perspectiva cristã, isto significa ter o nosso caráter e comportamento conformado com o padrão da pessoa de 
Cristo. 
 
O que é teologia?  - Teologia é a descoberta, sistematização e apresentação das verdades sobre Deus. Ela é composta 
de duas palavras " " Theos significa Deus, e logeo " ", ou seja, lógico, estudo sistemático. Este é, portanto, o estudo da 

mente, o plano e as ações de Deus na medida em que podem ser conhecidos em nosso tempo e espaço universo. 
 
" Prolegeo " em grego significa "antes de falar" e, por isso, falamos de um "prolegomena" à teologia, pois há certas 
coisas que precisam ser esclarecidas antes de estudar teologia. Empiristas dizem que você não pode falar de Deus a 
todos. A realidade é que os homens têm sempre falado do criador, e há um profundo senti necessidade de falar e de se 
relacionar com Deus. A questão do estudo teológico cristão,  porém, é conhecer a Deus biblicamente, e especificamente 
conhecer a pessoa e a obra do Pai, o Espírito Santo, e a Jesus Cristo, melhor. 
 
 Nós não vamos permitir que nos obtenha de lado rastreados por disputas teológicas, como, por exemplo, que entre o 
ponto de vista de Calvino e Armínio. (Este será um nível atribuição). Vamos manter o estudo bíblico de cada sujeito, e 
você vai descobrir que podemos conhecer o plano de Deus bem o suficiente para agradecer a Deus pela eleição, bem 
como livre-arbítrio. Atos 17: 22-34 . À medida que avançamos, vamos ver a maioria das disputas têm uma solução 

entre os extremos de pontos de vista. 
 
A resposta à teologia por homens varia dependendo de sua humildade e desejos.  Um bom caso de estudo é o encontro 
de Paulo com os filósofos em Mars Hill, em Atenas, onde após ouvir Paulo falar uns escarneciam, enquanto outros 
acreditavam.  As diversas respostas no meio da multidão de filósofos mostrou que tinha sido preparado pelo Espírito 
Santo a aceitar, e aqueles que resistem ao chamado de Deus.  Paulo simplesmente diz-lhes sobre o Senhor e Sua 
ressurreição, e por esta altura estão a pensar e aceitar, ou eles estão se afastando. João 16: 8-11 

 
O Espírito Santo - o Espírito Santo é o agente da convicção de pecado e regeneração. Não pense que você pode 
discutir as pessoas no reino dos céus, ou que a verdade, por si só, convencer todas as pessoas. O Espírito Santo faz a 
obra de convicção, o Senhor Jesus Cristo recebe a glória.  Você dá os fatos e obter a bênção de ver algumas pessoas 
salvas, mas não pode tomar o crédito. Lembre-se também que os demônios conhecem a verdade, e eles tremem, mas 
ainda não se curvar os joelhos ao Senhor e adorá-Lo.  Infelizmente muitos homens será o mesmo.  Tiago 2:19 . 
 
Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus entrou na história - o Criador tem visitado a Criação. À medida que 
avançamos neste estudo, vai estar a olhar para a pessoa e a obra do Senhor e o Espírito Santo. 
 
A teologia é o estudo da pessoa, planejar, e o trabalho de Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e o caráter de 
cada um. É também um estudo do homem como criatura do Criador e um estudo do plano de Deus para o homem. 
 
Por onde começamos?     Como é que vamos começar? 

 
O estudante de teologia. 
[A] Devemos crer - 1 Coríntios 2:10-16 
[B] Deve pensar - uma combinação de filosofia/teologia e exegese cuidadosa de cada texto em estudo. 
[C] deve depender do ministério de ensino do Espírito Santo - João 16:12-15. 
[D] devem adorar e ter uma maior reverência para com Deus. 
 
Deixe-nos compreender alguns termos usados em debates teológicos 
 
O ponto de vista bíblico "conservador" (nossa) -  conforme a Bíblia, acreditando que as pessoas que acreditam que 
Deus tem falado ao homem. Temos a premissa de revelação. O princípio é o de que a Bíblia é a palavra revelada de 
Deus para nós, e conhecimento de Sua Palavra irá dar conhecimento de Deus, porque ele se revelou a Si mesmo. 
 
O ponto de vista - "liberal"  do partido liberal no entanto a premissa é a de que a Bíblia não é a revelação, mas que a 
Bíblia é a filosofia. Eles defendem que a Gênesis não é história, que o Dilúvio não ocorreu, eles detêm a evolução, em 
vez de criação. Alguns não estão satisfeitos com os milagres e a ressurreição. No entanto, eles são muitas vezes 
ortodoxos sobre salvação e viver no espírito certo. Sua premissa é errado, portanto, suas conclusões serão muitas 
vezes errado, e sua vida pode ser "errado". Eles podem tropeçar em dúvidas e vacilar com a incerteza como enfrentar 
as provações da vida. 
 
O subjetivismo é a marca hall do liberal porque os argumentos sobre o que é a "razão" e o que é sempre experiencial 
dominado sua teologia; mas não é razão muito simples, porque nós também acreditamos em ser "razoável". Eles têm 
definido a "razão" de tal forma que a revelação é negado, antes de ter a oportunidade de produzir provas. 
Schleiermacher [1768-1834] começou esta tendência quando ele enfatizou a análise da experiência religiosa, baseado 
em sentimentos, enquanto Kant [1724-1804] contou sobre a consciência como a base para a verdade. Em todos eles o 
liberalismo separar o Jesus histórico do Cristo da fé, rejeitando a realidade da revelação histórica, salientando que a fé é 
experiencial e não necessita de provas como tal, desde que transforma você.   Este acreditamos que é perigosamente 
falsa , para a nossa fé é histórica - Ele está em pé ou cai sobre a história .  
 



 

 

O " Neo " Ortodoxa -  também há outra escola chamada o grupo neo-ortodoxia que insistem que Deus não o homem 

inicia a revelação, mas também definir limites para a natureza. A Bíblia dizem testemunhas para o Logos/a palavra, mas 
não de modo fallibly. A Bíblia, portanto, não tem autoridade absoluta.  Este se disfarça como um ponto de vista bíblico, 
mas baseia-se na arrogância intelectual.  Acreditamos que, como criaturas do espaço e do tempo temos de ter muito 
cuidado para não empurrar a nossa pretensão de capacidade de compreender as coisas além do limite do que é 
possível - e nós acreditamos que a posição conservadora é mais sensato que a arrogância acadêmica do liberalismo ou 
neo-ortodoxia. 
 
Catolicismo  - Combina a autoridade da Bíblia com a tradição da Igreja com a autoridade final descansando com a 
própria igreja. Tradição se tornou obrigatória para a igreja desde a Contra-reforma, às vezes como se fosse a revelação 
divina.  Na maioria das áreas, no entanto, irá descobrir que estamos onde a Igreja Católica Romana. 
 
 O protestantismo - Isso elimina a autoridade da liderança da igreja e torna a Bíblia os fundamentos da autoridade 
espiritual.  A histórica os protestantes crêem que cada igreja tem um mandato divino para definir orientações autoritativo 
para seus membros em conformidade com o que eles acreditam que as escrituras ensinam - Hebreus 13:7,17. 
 
Conservadores que fazer experiências autoritário, tais como alguns entre os modernos movimentos carismáticos, pode 
fazer o mesmo erro que o liberalismo, e os liberais, muitas vezes, buscar alianças com os carismáticos para fornecer o 
calor para suas igrejas mortas de outra forma.  Emoção sem firme evidência bíblica para comportamentos podem levar 
a alianças estranhas. 
 
Nossa premissa em EBCWA -  a premissa que temos é a de que a Bíblia é a Palavra de Deus, sem erro no original. É 
inerrante e é dado por Deus e preservada através dos séculos. A teologia precisa é baseada em informações precisas 
exegese. Deus se comunica de forma normal, simples, e de forma literal. Quando o senso comum o senso comum, 
procuramos no outro sentido, para não criar um disparate!   Nós não exigem que você mantenha a nossa posição, mas 
é claro que é isso! 
 
Prioridade do Novo Testamento -  Enquanto toda a Escritura é inspirada e rentável, o Novo Testamento tem maior 
prioridade como fonte de doutrina, e permitimos que o Senhor e a interpretação apostólica do Antigo Testamento a ser 
normativas para nós. O Antigo Testamento foi preparatório e parcial, enquanto a teologia do Novo Testamento está 
completo e climáticos, e pelo que vemos o verdadeiro significado do Antigo Testamento. 
 
A prova de textos - Uso de textos, prova que eles são declarados com precisão em seu contexto conservador dar 
conclusões. Os textos devem ser citado em seu contexto. Um texto fora do contexto torna-se um "pretexto" para 
qualquer coisa. 
 
Teologia Sistemática -  Este é o meio pelo qual procuramos o sistema por trás da teologia. Devemos, no entanto, 
perceber que nenhum de nós tem toda a verdade e boas pessoas diferem em todos os elementos essenciais para a 
salvação.  Em doutrinas essenciais para a salvação devemos ter unidade, mas em tudo temos de caridade!  Cuidado 
com aqueles que afirmam ter toda a verdade. Orgulho e arrogância era Satanás e o pecado de todos nós somos 
simples criaturas e tudo o que sabemos é incompleta e limitada pelo espaço-tempo, nosso cérebro.  Vamos juntos na fé 
compartilhada com todos os que amam e servem o Senhor Jesus Cristo e "acordam" diferem em coisas que não 
afectam a nossa salvação eterna. 
 
Três formas de Teologia 

 
Existem três formas de estudo teológico. 
 
[A] Teologia Histórica - Que grandes teólogos e os historiadores da igreja, no passado, o pensamento, as contribuições 
e os erros da Igreja. 
 
[B] a Teologia Bíblica - que olha para o ensino específico de cada livro da Bíblia. 
[1] deve ser apresentado de uma forma sistemática. 
[2] analisa o contexto e as circunstâncias do escritor, 
[3] o desdobramento em estágios progressivos, por exemplo - Ver Tópico - O Cordeiro 
[4] toma seu material da Bíblia. 
 
[C] a Teologia Sistemática - que tenta ver todo o conselho de Deus, sob a forma de tópicos de uma maneira sistemática. 
 
A limitação de um sistema teológico deve coincidir com a limitação da revelação bíblica, o que significa que ela deve ser 
compreensível para o homem como uma criatura do criador. Afinal não devemos esperar isso? Se Deus nos deu uma 
mente e, em seguida, devemos esperar para usá-lo de forma sistemática, mas também aceitar suas limitações - somos 
criaturas presas em um universo tempo-espaço e que define a limitações de nosso pensamento. 
 
Teologia - Deve ser Teologia Sistemática -  Teologia pode ser entendida, para que Deus possa ser compreendida, e fez-
nos com entendimento, embora algumas coisas vai exigir explicação, mas que será sempre com base bíblica. 
 



 

 

Crenças - Todos têm um sistema de crenças:- - Ateu acredita que Deus não existe, AGNÓSTICO - acredita que ele não 
pode saber sobre Deus, TEÍSTA - crê em Deus, crê - trinitária de Deus é uma Trindade  como nossas informações 
acerca de Deus vem da Bíblia a nossa crença na veracidade da Bíblia é fundamental. Deus deu a informação para ser 
entendido. Isto significa que mesmo uma mentira é comunicada como tal na forma literal. Vimos isso em palestras 
introdutórias com referência ao livro de Jó, a fim de que nos fala que todos os amigos têm dito era falso! É registada 
como tal para avisar-nos sobre a falsa teologia.  Não citação de trabalho sem compreender isto, as palavras dos amigos 
são todas mentiras! Jó 42:7-9. 
 

Doutrinas 
 

Filosofia 

 
1. Filosofia não leva à sabedoria. (Jó 28:12-13, 20-21). 
 
2. É um exercício fútil. (Eclesiastes 8:17; 1 Coríntios 3:19,20) 
 
 3. Ela não produz felicidade. (Eclesiastes 1:13-18) 
 
4. Ele leva à morte. (Provérbios 14:12; 1 Coríntios 1:18-22) 
 
5. Só podemos descobrir a existência de Deus através dele. (Mateus 11:25; 16:17; 1 Coríntios 1:20,21, 2:13, Tiago 2:19) 
 
6. A filosofia é inútil na pregação (1 Coríntios 1:20,21; 2:1) como ele vai roubar o evangelho de seu poder. (1 Coríntios 
1:17). As doutrinas básicas são então duvidei ou até mesmo negada, como é feito na teologia liberal. 
 
7. A filosofia é muitas vezes um obstáculo para alcançar a fé. (Atos 17:32; 1 Coríntios 1:23; 1 Timóteo 6:20-21) 
 
8. Ele tem de ser evitado. (Provérbios 3:5,7; 1 Coríntios 3:18; Colossenses 2:8; 1 Timóteo 6:20,21). 
 
9. Verdadeira sabedoria é conhecer e adorar a Deus. (Jó 28:28; Salmo 111:10; Provérbios 3:1-7; 9:10; 14:12-16) 
 
10. Filosofia cria "bloqueios mentais" na mente. Jó 19:25-27. Isso torna difícil para alguém que foi treinado para 
compreender e aceitar as verdades bíblicas. 
 
11. Alguns exemplos como ilustração- 
 
A) Evolução: não deixa espaço para um Criador, isto é, para o biblicamente revelou Deus. 
 
B) Humanismo: nega a existência de Deus, a alma humana, vida após a morte, céu, inferno, de valores absolutos de 
moral ou de outra forma. 
 
C) a psiquiatria: não mantém o homem responsável por seus atos. Ele nega a raiz de todos os problemas da 
humanidade: o  pecado. 
 
D) Antropologia: Ensina a evolução da sociedade humana. O que é chamado de "homem primitivo" ou "homem da idade 
de pedra" é, na realidade, o produto final da degeneração através do pecado. 
 

Bíblia e o crente 

 
1. As Escrituras são projetadas para ter o seguinte efeito no crente. 
A) acenda. (Salmo 119:105, 130) 
B) dá sabedoria aos simples. (Salmo 19:7) 
C) Produção de fé (João 20:31), esperança (Salmo 119:49, Romanos 15:4), e a obediência. (Deuteronômio 17:19-20) 
D) Limpeza do coração (João 15:3, Efésios 5:26) e  as formas. (Salmo 119:9). 
E) mantendo-nos de caminhos destrutivos. (Salmo 17:4) 
F) Apoiar a vida. (Mateus 4:4 cf Deuteronômio 8:3) 
G) a edificação na fé. (Atos 20:32) 
H) reconfortante. (Salmo 119:82, Romanos 15:4) 
I) promover o crescimento na graça. (1 Pedro 2:2) 
J) Censura. (1 Coríntios 10:11) 
K) alegram o coração. (Salmo 119:18.111) 
 
L) Santificação. (João 17:17, Efésios 5:26) 
 
2. A Escritura deve ser:- 
A) acreditou (João 2:22) e obedeceu. (Tiago 1:22) 
B) o padrão de ensino. (1 Pedro 4:11) 



 

 

C) apelou para. (1 Coríntios 1:31, 1 Pedro 1:16) 
D) Ler publicamente a todos. (Atos 13:15) 
E) conhecido. (2 Timóteo 3:15) 
F) recebido como a Palavra de Deus (1 Tessalonicenses 2:13) com mansidão. (Tiago 1:21) 
G) pesquisado. (João 5:39, Atos 17:11) 
H) usado contra nossos inimigos espirituais. (Efésios 6:11,17) 
I) ensinado a todos, incluindo as crianças. (Deuteronômio 6:7, 11:19, Neemias 8:7-8) 
J) falaram sobre continuamente. (Deuteronômio 6:7) 
K) Não tratadas enganosamente. (2 Coríntios 4:2) 
 
3. Para o incrédulo a Escritura deve ser de:- 
A) Regeneração. (Tiago 1:18, 1 Pedro 1:23) 
B) acelerando. (Salmo 119:50,93). 
C) Conversão da alma. (Salmo 19:7) 
 
 
 
 

Lição 2 - A BÍBLIA COMO A PALAVRA DE DEUS 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

2 Bíblia - Palavra de Deus 
 

João 1:1-18 
João 14:16,17 
João 16:7-15 
Hebreus 1:1-3 
1 Coríntios 13:8-13 

Cordeiro 
Espírito Santo Professor 
A maturidade 

 
 
Deus se revela a si mesmo 

 
Bíblia é da palavra grega biblos significado um livro. 
 
O Cristianismo ensina que Deus tenha deliberadamente entrou na história e se revelou ao homem como a única pessoa 
de Jesus - Quem é Deus humanado. O cristianismo é diferente de qualquer outra religião por causa disso. Esta 
revelação de Deus atingiu o seu auge com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme mostrado em João 1:1-18 . Mais 
tarde, em João 14:16-17, 16:7-15 , ele afirma que o Espírito Santo vai nos informar de mais coisas quando ele se torna 

ativo depois do dia de Pentecostes.   
 
Muito do conhecimento de Deus foi dada quando Jesus Cristo estava na terra, complementando e ampliando esse 
material já dada no Antigo Testamento. Temos agora que revelação que Deus nos quer ter deste lado da eternidade.  
Houve um desdobramento da Palavra de Deus com o desdobramento da doutrina do Antigo Testamento, 
desdobramento da doutrina na pessoa do Senhor Jesus Cristo e o desdobramento da doutrina, pelo Espírito Santo, 
através de pessoas como Paul. 
 
Hebreus 1:1-3 

 
Hebreus 1:1-3, mostra que o Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, onde ele enviou o Espírito Santo para 
completar o cânone das Escrituras. 
 
 "Deus, em diversas vezes e de muitas maneiras [] polumeros" indica a natureza progressiva e fragmentada formas em 
que a Palavra de Deus veio à existência. Sob a sua orientação, eles estavam todos reunidos em diversas maneiras, 
proutropos[]. 
 
- Muitos métodos diferentes formas através das quais revelação foi colocado no cânon do Antigo Testamento :- 
lançaram sortes, eles usaram o Urim e o tumim em conjunto com o peitoral do Sumo Sacerdote, visões, sonhos, 
TEOFANIAS - a pré-encarnado aparições da pessoa do Senhor Jesus Cristo, profetas, anjos e eventos.  
 
No entanto, quando o Senhor Jesus Cristo passos no tempo como Emmanuel a outros métodos desapareceu em 
menos significado. Alguns sonhos e visões ocorreu durante o período dos Atos, embora não tenham aparições depois 
da ressurreição do Senhor, e algumas aparições de anjos, com mensagens específicas. 
 
Em Hebreus 1:2 nota-se que nos "últimos dias" Deus falou-nos por meio de Seu Filho. A palavra "por" é uma má 
tradução de uma preposição grega que pode ser traduzida por "em" ou "através".  
 
A Bíblia como a Palavra de Deus.  - A Bíblia afirma ser a Palavra de Deus e se você tomar qualquer outra posição sobre 
a natureza tem seu próprio versos desafiando-o. 



 

 

 
É a evidência interna e externa sobre a Bíblia, o que prova que a pessoa de mente aberta, que estamos a lidar com um 
livro que é claramente afirma ser a Palavra de Deus. É escrito durante um período de aproximadamente 2000 anos, 
mas todos os laços. Todos os chamados contradições derreter afastado se você olhar o assunto no contexto histórico e 
o conteúdo total da palavra. Pode haver um problema linguístico ou um problema de compreensão, mas não há 
contradições permanecerá até estudo aprofundado.  
 
Duas linhas de evidência 

 
Interno - os factos da Bíblia e sua própria reivindicação quanto à sua origem divina. Josué 1:8, 2 Samuel 22:31, Salmo 

1:2, Lucas 16:17, 2 Timóteo 2:15, Apocalipse 1:2 
 
Há uma constante reivindicação dos escritores do Antigo e do Novo Testamento, bem como o próprio Senhor sobre a 
natureza divina da Bíblia. Salmo 19:7-11. Jesus Cristo afirmou que a lei de Deus era para ser cumprida ao pé da letra. 
Mateus 5:17,18. Ver também Hebreus 1:1-2.  
 
Externo  - a natureza dos fatos/verdades proféticas dado na Escritura - que apoia o seu carácter sobrenatural. 

 
[A] Continuidade - Escrito durante um período de 2000 anos por mais de 40 autores. É surpreendente a continuidade na 
história que conta. Origens diferentes, diferentes culturas, diferentes personagens.   Temas que vão desde a criação até 
a eternidade futura. 
 
 Curso de menos complexo para o mais complexo - o Cordeiro é sacrificado, mas ele representa o "cordeiro". Tipos são 
usados, e mais tarde é dada profecias cumpridas. 
 
Orientação para a escrita da Bíblia dada pelo Espírito Santo. 
  
[B] a extensão da revelação - como um telescópio que varre o universo da altura dos céus até as profundezas do 
inferno, como um microscópio que olha para os mínimos detalhes do plano de Deus, como um visor estereoscópico traz 
todos os itens em harmonia. 
 
Apresenta informações de eternidade a eternidade, passado, futuro. Não precisamos temer o que os arqueólogos 
podem escavar acima porque, se a Bíblia diz que algo aconteceu que o fez. 
 
[C] a influência e publicações da Bíblia - é muito mais amplamente divulgado em mais línguas do que qualquer outro 
livro. Ele estava entre os primeiros livros a serem impressos no Ocidente. Ele continua a ser impressos em números 
cada vez maiores.  
 
É classificada como a espada do Espírito, Ef 6:17, ele também tem outros recursos em João 17:17, 2 Cor 3:17,18, 
Efésios 5:25-26 
 
[D] Assunto da Bíblia - o carácter sobrenatural da Bíblia é visto no tratamento do desconhecido e incognoscível, 
exactamente da mesma forma que é conhecido. Em todos os sujeitos apresentaram as suas declarações são finais, 
precisas e intemporal. Seu conteúdo permite que o leitor a ser sábio na verdade tanto no tempo e na eternidade.  
 
[E] a Bíblia como literatura - considerada deste ponto de vista a Bíblia é supremo da história à poesia, histórias de amor 
e guerra, especulações da filosofia contra a verdade. 
 
[F] autoridade imparcial - os autores humanos não têm prejudicado a Bíblia em favor do homem como ele lida com seus 
pecados e fraquezas. Alguns dos próprios autores, como Salomão, em Eclesiastes, mostram-se frágeis. 
 
Ele revela com autoridade as coisas do céu, as coisas visíveis e invisíveis, revelando fatos sobre anjos de Deus, do 
homem, o tempo e a eternidade, a vida e a morte, o pecado e a salvação, o céu e o inferno. 
 
Caráter Supremo - é um livro sobrenatural, revelando a pessoa e a glória de Deus, como mostrado em Seu Filho Jesus 
Cristo. Não poderia ter sido uma invenção do homem mortal como carácter perfeito de Deus não poderia ter sido 
compreendida por aqueles na terra sem o auxílio divino. 
 
Portanto, podemos ver a relação entre a palavra escrita e o Senhor Jesus Cristo como a palavra viva.  Eles são ambos 
sobrenatural e transformam a vida dos que crêem. As revelações são compreensíveis pela criança e ainda são tão 
complexo como a divina sabedoria, e conhecimento, e como duradouro como o deus a quem eles revelam. 
 
O ÂMBITO DA BÍBLIA 

 
A mão de Deus é claramente como você não começ assim que muitas pessoas escrever 66 livros durante um período 
de tempo com total compatibilidade sem inspiração divina. A Bíblia olha para tudo. Nenhum outro livro tem sido tão 
amplamente publicadas ou veio sob escrutínio tão grande. Este assunto tem um carimbo de sobrenatural. É a maior 
literatura do mundo. Ele é totalmente confiável. Ele tem poder supremo, a beleza e singularidade da Palavra de Deus. 



 

 

 
1 Coríntios 13:8 -10 .   No versículo 8 vemos as palavras do conhecimento como um meio de obter a palavra de Deus 

antes de ser concluído com o livro do Apocalipse cerca de 96 AD, portanto, todas as recebidas após esse ponto não 
deve contradizer revelação.  
 
Embora a revelação de Deus está completa agora para este lado da eternidade desde o livro de Apocalipse foi 
completado pelo Apóstolo João, Deus ainda está falando ao Seu povo através da Sua Palavra, através de meios como 
a orientação divina. Qualquer um que diz que eles são guiados pelo Senhor, mas hoje deve ser orientada de acordo 
com a Palavra escrita.  Acreditamos que agora temos um cânone das Escrituras e não têm mais nenhuma nova 
revelação inspirada desde o fechamento do Livro do Apocalipse. Isto não significa que não há palavra profética, hoje, 
mas que o profeta é sempre comparado com e julgados por escritura revelada. 
 
Revelação e orientação são completamente diferentes, como são as maneiras em que os santos do Velho Testamento 
foram guiados por meio de sonhos e visões antes da conclusão do cânon. Muitos dos problemas nos extremos do 
movimento carismático são causados por uma Bíblia aberta a que alguns acreditam que suas experiências e profecias 
ainda podem ser adicionadas. Isso, potencialmente, leva-os ao erro, a menos que eles permitem que os profetas para 
ser corrigido pelos profetas. 1 Coríntios 14:32.  
 
Se você quiser ouvir vozes tudo que você faz é ir sem alimento e dormir por 72 horas. Você vai ter uma experiência 
mística, mas será sem qualquer realidade espiritual positiva, embora possa haver coisas espirituais experimentados. 
Você pode ver que, se qualquer incrédulo pode fazê-lo e, em seguida, não é espiritual!  Visões e vozes quando 
baseadas em privação pode realmente ser muito perigoso. Médicos ver pacientes que são descrentes, especialmente 
alcoólatras ou pessoas com doença mental, que ver coisas ou ouvir coisas devido a sua condição, e podem mesmo ter 
as imagens religiosas, mas a causa não é o Espírito Santo, é o espírito na garrafa, ou alterou a sua química cerebral.  
 
 Não há, portanto, uma diferença entre a revelação que é a base da Palavra de Deus, e orientação pessoal por Deus, 
que sempre tem que ser julgada contra a Palavra de Deus. No momento em que Paulo estava escrevendo 1 Coríntios 
em 55 AD, houve dramática presentes que gostaria de chamar a atenção para a legitimidade dos autores da palavra 
escrita. Eles também estavam lá para evangelismo e ajuda para chegar a igreja começou muito rapidamente. Estes 
dons dramáticos incluído milagres, profecia, conhecimento especial, e o verdadeiro dom de línguas. O dom de línguas 
foi também um sinal para a nação de Israel que seu tempo como depositários da Palavra de Deus estava chegando ao 
fim e que a igreja agora estava tomando conta. Isaías 28:11-12. 
 
Estes dons de sinais dramáticos foram drasticamente para indicar que algo novo estava acontecendo, e que, uma vez 
que a Igreja foi plenamente estabelecido que seria incomum e ocasional. A história da Igreja registra o fato do presente. 
Existem dons como permanente e regular, bem como administração, ajuda, oração, doação, pastor-mestre. 
 
Que os dons temporários estavam indo para cessar, ou ao menos cair significativamente na ocorrência, é indicado em 1 
Coríntios 13:8. O dom de línguas cessaria [é] tousontai no futuro médio indicativo. Isto significaria fazer cessar, ou 
descanso, ou por deixar de funcionar quando seu feito seu trabalho. Futuro indica que em 55 AD este cessar seria no 
futuro. A palavra grega usada não significa que a função foi ruim, mas que o trabalho para o qual tinha sido criada seria 
concluído em algum ponto futuro. O modo indicativo mostra a realidade do que cessar.  
 
Os outros dois dons mencionados no versículo 8 os da profecia que acrescenta a escritura, e conhecimentos especiais, 
são disse para katergeo [Fail]. Estes são indicativos passiva no futuro. A voz passiva mostra que cada serão tornados 
inoperantes, eles receberão cessar. Ninguém precisa ter o dom de profecia bíblica ou conhecimentos especiais quando 
todas as informações que Deus quer revelado é o cânone das Escrituras escritos. 
 
Isso não significa que Deus não pode dar uma palavra de conhecimento ou profecia agora, mas que não irá acrescentar 
à Escritura, mas está a ser testado por ele.  Quando Deus precisa usar estes dons, eles serão utilizados, e os crentes 
serão abençoados por eles, mas ninguém com estas gifting agora é acrescentar à escritura através da sua utilização, e 
eles estão em um nível mais baixo do que o dos apóstolos que escreveram as novas escrituras através da sua 
utilização deles no primeiro século.  
 
1 Coríntios 13:9 dá refere-se ao desejo de o cânon da Escritura, que é a substituição dessas o mais dramático dos 
dons. Nós não ir para fora para procurar um profeta hoje, como já temos todo o desígnio de Deus. Nós agora procurar 
um pastor professor avalia que, agora, a partir da Bíblia, e cada crente tem o Espírito Santo para trabalhar dentro como 
seu profeta/professor para trazer todo o conhecimento diretamente como ele é necessário por essa pessoa. Se uma 
pessoa tem um dom profético hoje, todos dizem que está a ser testado pelas escrituras para garantir que a origem é de 
Deus.  Será uma palavra profética, muito específicos para o indivíduo/situação. 
 
Paulo diz, "porque, em parte conhecemos, e em parte da profecia", que foi o caso em 55 AD. Existem três partes 
envolvidas aqui. O que a situação foi em 55 AD, o que era quando o cânone foi concluída em 96 AD, e o que será na 
eternidade. Muitas vezes você vai achar que com uma profecia haverá um cumprimento inicial, com um futuro pleno 
cumprimento ainda para vir e não é ao contrário deste conceito. Explore um estudo mais completo desta seção no 
site/CD estudo do Corinthians e atos. 
 



 

 

Lembre-se, falando em línguas, tal como actualmente praticada nas igrejas pentecostais não é restrito aos cristãos, não-
cristãos com psicólogos, antropólogos e historiadores relatar muitos incrédulos em várias culturas que fazem o mesmo. 
O que vemos hoje não é exatamente o que ocorreu em Atos, e embora possa ser bone fide, devemos parar e reflectir, 
se os incrédulos estão a fazê-lo, temos de ser cautelosos.  Alguns fenômenos espirituais só podem ser avaliadas 
através do teste de "fruto".  Mateus 7:13-23.  Os outros só será finalmente visto quando vemos Jesus. Até que vê-lo 
face a face e ter todas as nossas perguntas respondidas estamos a tomar todas as coisas duvidosas para as escrituras 
e verifique-os para fora da verdade contra o modelo bíblico. Judas 3. 
 
Lembre-se sempre de que os dons do Espírito Santo são verificadas pelo fruto do Espírito Santo na "dotado" a vida 
diária da pessoa. Se não há fruto do Espírito em sua vida, então devemos suspeitar que os assim chamados "dons" não 
têm uma origem do Espírito Santo.  "Por seus frutos você sabe eles" - não por dons alegou.  Mateus 7:13-23 

 

Doutrinas 
 

Cordeiro 

 
O cordeiro é uma característica central de tipologia na Bíblia como um símbolo de Jesus Cristo, o Senhor. 
 
Aqui vemos o desenvolvimento de tópico do cordeiro do sacrifício de Abel ao Senhor da glória. 
 
Ele mostra a importância de um estudo da palavra ao examinar as Escrituras. 
 
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 
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. 
 
 

Espírito Santo: Mestre 

 
1. Ele é o espírito da sabedoria. (Isaías 11:2, 40:13-14) 
 
2. Ele revela as coisas de Deus. (1 Coríntios 10:13) 
 
3. Ele revela as coisas de Cristo. (João 16:14) 
 
4. Ele guia em toda a verdade. (João 14:26, 16:13) 
 
5. Ele permite que os ministros a ensinar. (1 Coríntios 12:8) 
 
6. Ele ensina os santos para responder perseguidores. (Marcos 13:11, Lucas 12:12) 
 
7. Ele dirige no caminho da santidade. (Isaías 30:21, Ezequiel 36:27) 
 
8. Ele traz as palavras de Cristo à lembrança. (João 14:26) 
 
 

A maturidade 

 
Categorias de Crentes 

 
1. Ponto de vista da espiritualidade: 
 
A) o crente espiritual - o Espírito Santo controla o interior do crente (Romanos 8:6b). 
B) o crente carnal - a natureza pecaminosa controla o interior do crente (Romanos 8:6a). 
 
2. Ponto de Vista de crescimento: 
 
A) - Um bebê que acaba de receber a Cristo como Salvador. 
B) - uma adolescente que aprendeu alguma doutrina, mas ainda não está no estado da aplicação. 
C) Mature - aquele que conhece e aplica-se a doutrina e gasta uma quantidade máxima de tempo do enchimento do 
Espírito Santo. 
 
3. Relação de maturidade e Espiritualidade: 
 
A) Espiritualidade é um absoluto. O Espírito Santo quer controla ou não. Não se pode ser um pouco carnal. Se ele é 
carnal, não é espiritual. 
B) Maturidade é acelerada pela espiritualidade, mas um bebê pode ser um crente carnal ou espiritual, e um crente 
maduro pode ser carnal ou espiritual. 
 
Maturidade:  CRUZ DA COROA 

 
1. A salvação é apenas o começo do plano para o homem. Depois da salvação, o crente tem por objectivo avançar em 
estágios de crescimento espiritual no caminho da cruz, para a coroa. 
 
2. Em cada fase o crente enfrenta aumento de testes intensos que só podem ser passados por fé. Paulo em Romanos 
1:17 diz que os crentes de fé em fé, de progresso. As cinco palavras hebraicas para ilustrar a fé cinco etapas do 
crescimento descritos no Novo Testamento. 
 
A) o menino - 1 Pedro 2:2 - AMÉM - a fé de Gênesis 15:6 
 
Todos os crentes entrar na família de Deus como crianças quando exercem fé no Senhor Jesus Cristo. Após o 
tremendo stress do nascimento, da vinda das trevas para a luz o impulso é a enfermeira.  O objectivo é alimento mas o 
bebê também recebe um grande conforto na alimentação. O objetivo de Deus para a criança é de crescimento 
espiritual, mas ele começa com conforto. Não muito é esperado de um bebê em seus primeiros anos, ele não pode 



 

 

alimentar ou mudar a si mesmo.  Bebês espirituais são tão indefesos e precisa de uma grande dose de carinho, 
incentivo e encorajamento e instrução paciente paciente. 
 
B)  o adolescente - 1 João 2:13-14 - BATACH - a fé de wrestling do Salmo 37:3 
 
Adolescentes jovens, fortes e ansiosos os crentes. Este é o estágio onde as pessoas têm crescido até o ponto em que 
se entender alguns dos princípios da verdade e começam a aplicá-las em suas vidas.  Mas como a maioria dos 
adolescentes, têm as dores de crescimento de arrogância e rebeldia contra a autoridade; eles são, por vezes, 
demasiado ansioso para agir por conta própria, e isso muitas vezes recebe-los em apuros. Eles têm conhecimento que 
erro de sabedoria, mas falta-lhes a experiência. A sua tendência é querer aplicar a verdade de outras pessoas.  
Adolescentes pode ser problemático, mas pelo menos eles não são apáticas. Eles devem ser pacientemente treinados e 
encorajados a canalizar suas energias. Ninguém torna a maturidade sem passar pela adolescência. 
 
C) a maturidade - Hebreus 5:14, 6:1 - CHASAH - a fé confiante de que toma refúgio no Senhor - Salmos 57:1 
 
O crente maduro é capaz de tirar a carne, o avanço da doutrina da Palavra. Um crente que tem chegado a maturidade 
espiritual sabe o suficiente sobre a Bíblia para fazer exame da responsabilidade para sua própria vida. Ele sabe como 
aplicar a Palavra de Deus para si mesmo assim, em vez de transmitir todos os seus problemas, ele sabe como resolvê-
los.  Ele não está pronto para enfrentar todos os problemas da outra pessoa, mas ele pode assumir o controle de sua 
própria vida. Ele entende que Deus tem um plano para sua vida e começa a cumprir esse plano. Ele dá-se a formação e 
a disciplina, exercitar-se e construir músculo espiritual. 
 
D) o Herói da Fé - Isaías 53:12, Hebreus 11 - YACHAL - a cura a fé de Jó 13:15 
 
Heróis da fé são homens e mulheres que foram muito além de maturidade  e aprenderam a combater o bom combate. 
Eles têm avançado além de simplesmente tomar a responsabilidade para suas próprias vidas para se tornar 
responsável pela vida de outras pessoas.  Eles estão sempre dispostos a pegar camaradas caídos, para tratar as suas 
feridas, para incentivá-los e suprir suas necessidades. Heróis da Fé ainda cometem erros, eles ainda falhar, mas eles 
sempre estão de volta e voltar para a batalha. 
 
E) o amigo de Deus - Tiago 2:23-25 - QAWAH - a fé persistente de Isaías 40:31 
 
 A maior de todas as realizações possíveis na vida é tornar-se amigo de Deus. Cada crente tem o potencial e os activos 
necessários para chegar a este ponto, mas muito poucos cristãos. É preciso persistência e tenacidade. As únicas 
pessoas que tornam esta medida absolutamente são aqueles que se recusam a sair. 
 
 

Lição 3 - a inspiração 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

3 Bíblia - Inspiração 
 

2 Timóteo 3:14-17 
2 Pedro 1:16-21 
1 Coríntios 2:13-16 
Mateus 5:14-20 
1 Timóteo 5:18 
2 Pedro 3:15-18 

O conhecimento da Palavra 
de Deus. 
Inspiração 

 
A Bíblia e a inspiração 

 
O conceito de inspiração não é algo que os teólogos têm forçado sobre a Bíblia, que é o ensino da própria Bíblia. A 
Bíblia testifica a sua inspiração e enquanto isso pode não ser conclusivo para algumas pessoas, ele deve ser ouvido. 
 
O problema da inspiração - Cerca de 200 anos atrás, foi o suficiente para uma pessoa dizer que a Bíblia é a Palavra 
inspirada de Deus ao homem. No entanto, com o ataque dos liberais e o grupo Alta Crítica tornou-se muito importante 
para cada um de nós para ser muito específico com a nossa definição de inspiração.  
 
Muitos liberais e Neo-Orthodox dizer que eles acreditam que a Palavra de Deus é inspirada, mas, em seguida, defini-lo 
de forma a indicar que eles não acreditam em muitas das coisas que a Bíblia não crentes; eles escolher.  
 
Portanto, é de fundamental importância que os alunos que desejam honrar a palavra de Deus, estudar em um lugar 
onde o pessoal e a administração do Colégio acreditam que a Bíblia é a Palavra de Deus e têm uma visão conservadora 
das coisas. Isto é onde os liberais fazem seu primeiro ataque contra pessoas de fé real, então é aqui que temos de ter 
as nossas defesas. 
 
O USO DA ESCRITURA NA BÍBLIA 

 
O Novo Testamento usa a palavra Escritura 51 vezes e sempre se refere à parte da Bíblia 



 

 

 
[A]  TODO O O T -     Lucas 24:45, João 10:35 

 
[B]  OT passagem    Lucas 4:21 

 
[C]  passagem NT    1 Timóteo 5:18 

 
[D]  NT grande parte    2 Pedro 3:15-18 

 
1 Timóteo 5:18 combina OT e NT quanto os dois como escritura. OT citação Deuteronômio 25:4, NT citação Lucas 10:7 
com o sentimento encontrado em Levítico 19:13 e Deuteronômio 24:15 

 
A escritura é Deus soprou 

 
Em 2 Timóteo 3:16 a Palavra de Deus é dito ser Deus soprou [theopneustos]. Theo - Deus, Pneustos - Respirei 
Note que todas as Escrituras, e não apenas parte da escritura é Deus soprou.  
 
A forma verbal da palavra grega usada aqui é na voz passiva, o que significa que a Bíblia foi recebida de Deus. A 
palavra inglesa inspirar carrega o conceito de respiração em algo no entanto Deus soprou a escritura e autores 
humanos escreveram o texto. 
 
A Bíblia não é uma peça de museu, mas é para ser usado para aplicação à vida como mostrado neste versículo. 
 
De Gênesis a Apocalipse a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a 
instrução na justiça. 
 
Doutrina      didaskalia  que é ensinado - Bíblia Livros Tópico 
 
A repreensão       elegmos   convicção, repreender 
 
    Epanorthosis de correcção de  uma restauração de um estado vertical - epi -, ana - para cima, 
na vertical - órtese 
          Que refere-se a um melhoramento do caráter. 
 
Instrução    paideia    formação, instrução na justiça. Escravo da escola 
 
Este estudo da Palavra fazer isso para você?  Se não, pare e ore para que o Espírito Santo para lidar com qualquer 
estrada dentro de blocos. 
 
Quem É O AUTOR DA BÍBLIA? - O ESPÍRITO SANTO 

 
2 Pedro 1:21 usa a palavra "phero", onde se afirma que os escritores das Escrituras foram "movida" ou transportados 

pelo vento ao longo do Espírito Santo. Este foi usado para um navio em Atos 27:17. [Atos 27:14-20]  
 
Como eles foram transferidos ao longo dos profetas foram guiados em o que escreveu pelo Espírito Santo como o vento 
em suas velas. Os homens falavam, mas eles escreveram o que Deus queria que fizessem. Foi, portanto, as palavras 
de Deus através dos homens. Isto mostra que Deus usou homens e deu-nos uma verdadeira Bíblia. 
 
Os marinheiros no barco em atos deixe o barco ir junto mas ainda estavam ativos. De maneira semelhante o Espírito 
Santo como Autor da Escritura usa a participação activa dos autores humanos para escrever as Escrituras. 
 
A analogia do barco e também pode ser usado para mostrar que, enquanto os passageiros do barco ter alguma 
liberdade é o barco que vai levá-los ao seu destino. 
 
Esta passagem mostra que nenhuma profecia nunca veio do homem, que, por conseguinte, afirma que a fonte é Deus. 
 
Em resumo, esse versículo afirma que Deus usou homens e deu-nos uma verdadeira Bíblia. 
 
A inspiração veio em palavras 
 
1 Coríntios 2:13-16 mostra que veio a revelação de Deus ao homem em palavras. Este contadores, a alegação de que 

a inspiração diz respeito apenas aos pensamentos de Deus e mostra que é de palavras literais no original que são 
inspirados. 
 
Poderia ser entendido que os escritores das Escrituras tinha pensamentos de Deus, que foram interpretados 
erroneamente pelo homem, mas Paulo diz que é as próprias palavras que foram dadas. 
 
Isso ensina que as palavras dadas para os escritores que escreveram a Bíblia foram inspirados. 



 

 

 
Os dados a partir dos quais a Bíblia foi fornecido 

 
[A] o material que veio diretamente de Deus - Deuteronômio 9:10, Jonas 1:1 
 
[B] o material pesquisado - Lucas 1:1-4. Aqui Lucas consultou testemunhas oculares, escritos disponíveis contas, ele 
cuidadosamente peneirado através de todas as fontes, ele planejou o bom arranjo do material e, em seguida, o Espírito 
Santo lhe deu ao longo de modo que a escrita eram precisas e verdadeiras. 
 
[C] Material profético - que compreende 25% da Bíblia tinha de ser 100% verdadeira e nenhum escritor humano poderia 
conceber. 
 
[D] material histórico - muitos escreveu o que viveu. Lucas em Atos 16:10-13, Josué, com a conquista de Canaã. 
Algumas coisas como criação teve de ser revelado por Deus a Moisés como ele foi a única testemunha ocular. 
 
[E] outros trechos envolvem o verdadeiro citando das mentiras de Satanás ou os pensamentos de pessoas carnais de 
não salvos. Tito 1:12, ou pessoal e emocional vividamente Romanos 9:1-3, bem como de trabalho. 
 
Resumo - isso mostra que, por vezes, Deus revelou as coisas de modo sobrenatural e directamente, às vezes, ele 
permitiu que o escritor humano para compor a mensagem utilizando a sua liberdade de expressão, mas ele inspirou a 
realização total do produto ao longo dos autores de várias maneiras para nos dar a sua mensagem nas palavras da 
Bíblia. 
 
Definição de inspiração 

 
Definição - Superintended Deus os autores humanos da Bíblia para que eles composto e gravado sem erros aos 
homens a sua mensagem nas palavras dos escritos originais. 
 
[A] Superintend permite uma variedade de relações entre Deus e os escritores, às vezes direto, às vezes menos. 
 
[B] Composto mostram que os escritores não foram secretários passiva para que Deus ditou o material, mas ativo 
escritores. 
 
[C] Sem erro reflete a própria Bíblia afirmam ser a verdade - João 17:17 
 
[D] A inspiração é apenas nos escritos originais não copia e tradução no entanto eles podem ser precisos. 
 
Deus soprou, o homem que escreveu, mas não possuí-la através do ensino ministérios do Espírito Santo. 
 
Formas diferentes de pontos de vista sobre inspiração precisam ser compreendidos por você como um estudante da 
Palavra. 
 
Muitos chamados "liberais" não são crentes genuínos. Eles levam a verdade e rode-o sutilmente, de modo que o crente 
pensa que eles estão falando para um cristão, mas, na verdade, eles não têm fé no verdadeiro Jesus.  Sua visão de 
Jesus é totalmente falsa.  
 
A maioria das pessoas que sai das faculdades liberal não acreditam que a Bíblia é a Palavra de Deus como nós.  
 
[A]   Inspiração Natural - Alguns dizem que a Bíblia foi escrita por gênios, mas nas Escrituras nós vemos homens 
comuns feitas pela grande obra de Deus em e através deles. 
 
[B]   ou dinâmica de inspiração mística - Outros dizem que além de serem gênios foram sobrenaturalmente 
inspirado em uma forma quase mística. 
 
Isto permite que o mesmo tipo ou nível de inspiração para outras grandes obras da literatura. A questão, então, deve ser 
solicitado que se isto é verdade por que razão não podemos encontrar pessoas para escrever livros similares hoje? 
 
[C]   Grau ou inspiração parcial - são aqueles que possuem grau de estado de inspiração que certas partes da 
Bíblia são mais inspiradas que outras peças. 
 
[D]   Conceito Inspiração - esta é a crença de que os conceitos são inspirados na Bíblia, mas as palavras não são. 
 
Este é um conceito falso como é necessário que os conceitos de ser inspirado que as palavras precisam ser bem 
 
[E]   Barthian - a inspiração veio do teólogo alemão Karl Barth [1886 - 1968]. Seu conceito assumiu a maioria dos 
neo-ortodoxa faculdades. Ele afirma que a Bíblia se torna a Palavra de Deus, quando a Palavra de Deus [Cristo] fala 
conosco através de suas páginas. Basicamente, ele diz que a Bíblia é inspirada quando você sente que é inspirado. 
Quando Cristo é visto na Bíblia que é inspirada, quando ele não está, a passagem não é. 



 

 

 
Rejeitamos todas estas vistas como inadequadas para a verdade da Escritura como a Santa Palavra de Deus. 
 
O senhor considera de inspiração 

 
Em Mateus 5:14-20 O Senhor disse que nem a menor alteração, letra ou parte de uma carta passará da lei até que tudo 

seja cumprido. Cristo estava falando sobre a cumprir a Torá e referindo-se à pessoa e à obra que Ele faria como 
Messias. O que Jesus está dizendo é que na língua original o mais pequeno pormenor não é outra coisa senão 
inspirado.  
 
Esta é uma indicação clara da sua absoluta, verbal, um número ilimitado de inspiração. 
 
O Senhor Jesus Cristo está dizendo que Moisés escreveu os livros a cada carta ao mais ínfimo pormenor foi inspirado. 
Além disso, tudo o que é em ti serão cumpridas. Isso só se aplica às línguas originais e não pode ser aplicada a uma 
tradução que podem ser afetados por alguns de vista teológico do homem. 
 
1 Timóteo 5:18 mostra que logo no início do Novo Testamento, a atitude de Lucas como um autor era de que Lucas era 

o trabalho da Escritura como ele está citando Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:7.                    
 
Em 2 Pedro 3:15-18 todas as epístolas de acordo com Paulo estão em conformidade com outras Escrituras. Portanto, o 

Novo Testamento afirma ter a mesma inspiração do Antigo Testamento. 
 
Toda a Bíblia é verdade mesmo na medida em que se encontra são registradas com precisão. Gênesis 3:4 
 
A Bíblia também pode gravar o pensamento e o raciocínio dos homens carnais, que são arrogantes, e fora da 
comunhão, como Salomão, em Eclesiastes, em certos pontos, e os amigos de Jó em muito do trabalho. Jó 42:7. 
 
Salomão também em Cantares de Salomão também dá um monte de bons conselhos sobre o perigo da infidelidade. 
Trata-se de uma excelente imagem da alegria que ilhas perdidas. Neste Deus está a gravar o que será como se você 
rejeitar a doutrina de Deus.  
 
Na altura da escrita, Salomão está em comunhão, mas ele está olhando de volta para suas experiências enquanto fora 
de bolsa. Eclesiastes é um livro que registra a futilidade da sabedoria humana sem Deus, e, portanto, registra muitas 
verdades e falsidades, deprimente, mas é sujeito dá a pista para a interpretação. O texto apenas em seu próprio 
contexto bíblico e sempre mantém-se seguro. 
 
É também de grande importância para olhar a Bíblia em seu contexto histórico. Por exemplo, quando Isaías está escrito 
para as pessoas em sua vizinhança, ele não precisa explicar o contexto histórico para eles estão lá, mas temos de 
estudá-lo, a fim de descobrir quem são essas pessoas.   Você deve ser clara, "quem" uma passagem foi analisada pela 
primeira vez. 
 
Cada versículo é importante e, portanto, a Bíblia deve ser ensinada versículo por versículo. Todos os versos são 
colocados nas escrituras porque Deus queria colocar lá. Como você amadurece, você verá coisas diferentes nas 
escrituras e whist você pode estar ensinando a mesma passagem das Escrituras, muitas vezes você vai ter algo novo e 
diferente para fora da passagem como você amadurece. 
 
 

Doutrinas 
 

O CONHECIMENTO DA PALAVRA DE DEUS. 

 
1.   Há uma grande diferença entre saber sobre algo e verdadeiramente conhecer alguma-coisa, de modo que a 
sua vida é alterada por ele. O grego usa duas palavras; a  gnose que foi simplesmente saber sobre epignosis, e que foi 
conhecendo os fatos para o ponto onde sua vida foi transformada por eles. Tiago 2:12-26, 4:6-10. 
 
2.   Nossa compreensão da Bíblia não dependem de nosso próprio intelecto - depende do ministério de ensino do 
Espírito Santo  João 14:16-20, 15:26, 16:7-15 e na nossa vontade de deixar o Espírito Santo usar sua palavra para 
mudar-nos 1 Coríntios 1:19-2:16. 
 
3.   A oração de Paulo para as igrejas eram de que os crentes iriam crescer no conhecimento e na aplicação da 
palavra, que traria os frutos do Espírito Santo na vida. Colossenses 1:9-11, Filipenses 1:9-11. 
 
4.   Deus providenciou tudo para o crente, para que possamos crescer na plenitude da estatura de Cristo.  Como 
usamos nós crescer e desfrutar a vida que Deus planejou para nós. Tiago 4:6,  Efésios 4:12, 16,  16, 18:5, 6:10, 
Colossenses 4:5, 
 



 

 

5.   Sinônimos de crescimento espiritual; estão colocando toda a armadura de Deus Efésios 6:11-13, o pastor  
Hebreus 12:1, 2, Filipenses 3:13-17, piedade   1 Timóteo 6:3-6,  2 Pedro 1:3 
 

Bíblia: Inspiração 

 
1.   O princípio da inspiração é encontrada em (2 Timóteo 3:16) "Toda a Escritura é inspirada de Deus". Gk. THEO 
PNEUSTOS.  
 
O Espírito Santo comunicado aos autores humanos plano de Deus (2 Samuel 23:2, 3, Isaías 59:21, Jeremias 1:9, 
Mateus 22:42, 43, Marcos 12:36, Atos 4:24, 25, 28:25) 
 
Os autores humanos das Escrituras de modo escreveu que, apesar de suas personalidades, eles foram capazes de 
comunicar o plano de Deus com precisão perfeita na língua que escreveu. 
 
2.   A origem da Escritura é além do ponto de vista humano. (2 Pedro 1:20, 21) 
 
3.   A Bíblia é a mente de Cristo. (1 Coríntios 2:16), portanto, é o padrão absoluto para os crentes. (Salmo 138:2).  
 
4.   Pré-canon revelação de Deus ocorreu através do Espírito Santo. Não havia nenhuma escritura escrita até a 
época do livro de Jó, e o trabalho de Moisés. (2 Samuel 23:2, Ezequiel 2:2, 8:3, 11:1, 24, Miquéias 3:8, Hebreus 3:7) 
 
5.   Quatro categorias de revelação do Velho Testamento: 
A)   a palavra falada - assim diz o Senhor Deus. (Isaías 6:9, 10, Atos 28:25) 
B) Os   Sonhos. (Números 12:6, Gênesis 15:12, 31:10-13, 31:24, Daniel 10:9) -enquanto dormia. 
C)   visões. (Isaías 1:1, 6:1, 1 Reis 22:19) - enquanto acordado. 
D)   ensino Angélico. (Deuteronômio 33:2, Atos 7:53, Gálatas 3:19, Salmo 68:17) 
 
6.   O grau de revelação: 
A)   O passado desconhecido - a Bíblia retrata detalhes históricos do passado desconhecido para o homem além 
da revelação. (Gênesis 1-11). A precisão desses fatos históricos é garantida pela inspiração. Por exemplo, a criação, o 
Dilúvio de Noé. 
B)   História Antiga - embora a Bíblia não é um livro-texto de história, todas as citações são históricas precisas. 
C)   direito objetivo - o Antigo Testamento contém muitas leis tanto para os indivíduos e a vida nacional. Estas leis 
expressam perfeitamente a mente de Deus para com as pessoas a quem se dirigem. 
D)   algumas porções da Bíblia contêm citações diretas de Deus. A doutrina da inspiração garante que tais 
citações são devidamente registradas exatamente como Deus desejava. 
E)   Deus usa as emoções, provações e triunfos de certos crentes para declarar a sua graça na literatura 
devocional, como os Salmos, o Cântico de Salomão 
F) a   inspiração se estende para a gravação de falsidades, assim como eles foram proferidas. Gênesis 3:4 Satanás 
G) a   inspiração garante a exactidão de todas as profecias registradas.  João 20:30-31, 21:25. 
 
 
 

Lição 4 - INERRÂNCIA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

4 A inerrância da Bíblia - 
 

Mateus 4:1-11 
Mateus 5:17-18 
João 10:31-38 
Mateus 22:23-33 
Mateus 22:41-46 

Inerrância 

 
Importância da inerrância 

 
O que hoje chamamos "INERRÂNCIA" é muito importante, hoje, como é o lugar onde os ataques sobre as escrituras 
são atualmente ocorrendo. Como cada crente vê que a Bíblia é totalmente confiável e sem erros no original, de modo 
que será estabilizada em seu estudo dos textos, e em sua vida a pé. Uma igreja biblicamente só será forte se tiver uma 
posição firme sobre a inerrância.  
 
Pode ser um evangélico e não aceitar a doutrina da inerrância? Sim. 
 
Pode-se ser um Biblicist e não aceitar a doutrina da inerrância? Não, porque a própria Bíblia afirma que é inerrante. 
 
Se você acredita que não há erro na Bíblia como você sabe que a Bíblia é exata, quando fala sobre o Senhor Jesus 
Cristo e a ressurreição? 
 



 

 

Algumas das coisas que você vai acabar duvidando se você não tomar uma vista inerrante, estão o fato de Adão, a 
realidade da queda, a realidade do pecado, como um profeta de Jonas, Noé e sua arca, Moisés a autoria dos cinco 
primeiros livros da Bíblia, que Isaías escreveu o livro nomeado após ele…... É, portanto, essencial para ser claro em sua 
atitude para com a Palavra de Deus. 
 
Isto é ilustrado no mundo de hoje com o down-playing do Pentateuco.  Como as pessoas jogar para baixo a autoridade 
das palavras de Moisés, haverá a jogar para baixo do pecado e do mal e sua nova rotulagem como "escolhas de estilo 
de vida"; como, por exemplo, adultério, homossexualismo, divórcio e novo casamento, violenta e a desobediência civil. 
Muitos principais denominações não vai tomar uma posição sobre estes assuntos, porque eles não acreditam mais as 
palavras para ser confiável. Como resultado destas igrejas liberais tendem a ir em uma geração, e tornar-se cantando o 
hino Rotary Clubs com nada a dizer aos homens e mulheres pecadoras. 
 
Há algumas coisas difíceis para o estudo da Bíblia, e haverá momentos em que não temos todos os fatos antes de nós.  
Se não podemos explicar as coisas, devemos compreender não temos todos os fatos. No entanto, a Bíblia ensina que é 
sem erro, então quando temos dúvidas ou sentir que não temos informações suficientes o desafio é a fé no texto. O 
desafio para nós é estudar mais e se sentar com qualquer problema em fé, crendo que ele será resolvido em tempo. 
 
Limite de INERRÂNCIA 

 
Nós limitamos a inerrância aos manuscritos originais. Todas as cópias e as traduções do documento original dependem 
da habilidade dos tradutores, bem como sua justificativa e Crenças teológicas. No entanto, a mão de Deus tem 
protegido as Escrituras ao longo dos anos. Não há nenhum erro doutrinário ou ponto de confusão dentro das diferenças 
texturais temos atualmente dentro do descoberto manuscritos antigos. Mesmo com suas variações que não conduzem a 
qualquer erros teológicos ou problemas. 
 
Ter pessoas preocupadas com isso antes? - Sim, Agostinho no início da Igreja, declarou que a maior catástrofe 

ocorreria se acreditamos que algo falso é encontrado nos livros sagrados. Tomás de Aquino - "nada falso pode 
permeiam o sentido literal da Escritura".  Lutero - "as Escrituras nunca cometeu um erro".   Wesley - "se há algum erro 
na Bíblia não vem do Deus da verdade". 
 
Nas últimas cinco décadas, ou então esta questão tornou-se um grande problema. Grandes questões são travadas em 
diferentes tempos da história da Igreja em diferentes doutrinas. Durante os primeiros quatro séculos o ataque de 
Satanás estava sobre a pessoa de Cristo, durante o final da Idade Média, a doutrina da justificação pela fé, foi 
redescoberto nos últimos cinqüenta anos a Bíblia e sua fidedignidade/INERRÂNCIA é o campo de batalha. 
 
Três possíveis visitas 

 
[A]   A Bíblia é infalível, mas não infalível . Há erros científicos e históricos na Bíblia mas é adequado para fé e 

prática. Esta é a opinião da maioria dos principais denominações. 
 
[B]   O Pacto de Lausanne declara-se inerrante em tudo o que afirma . Esta é uma aliança de evangélicos que 

implica que ele pode não ser verdade no que ele não afirmar diretamente ou muito especificamente. 
 
[C]   o Conselho Internacional de inerrância bíblica afirma que a Escritura é sem erro ou falha em todos os seus 

ensinos e em tudo o que a palavra de Deus tem dito. Gostaríamos de inscrever-se para este ensino.   Nós não fazemos 
nenhuma apologia como um colégio para tomar este mais forte de posições.   Não compromisso sobre este. 
 
Preservação de DEUS DA BÍBLIA 

 
Em tudo o que a Palavra de Deus disse que é a Palavra de Deus, Deus disse, Deus preservou-o, assim, embora não 
temos os manuscritos originais, sabemos por Deus é maravilhoso a preservação de muitos manuscritos antigos que 
temos revelação que é precisa, confiável e confiável. Ele tem inspirado, ele tem preservado, e é sem erro. Temos Deus 
falando através do homem e falar sem erro. Deus e o homem trabalhou de forma a partir de um ponto de vista 
inspiradora que é sem erro. 
 
A todos trata com a relação entre o divino e os autores da Palavra de Deus. O Divino não deve ser tão mais enfatizado 
como para destruir o homem, nem deve ser permitido ser tão humano como para permitir que erros. A autoria das 
Escrituras exige equilíbrio. As pessoas hoje em dia mantenha ambos os extremos, temos de realizar para o meio, 
equilibrada. 
 
O debate sobre as escrituras é espelhada no debate sobre a pessoa de Cristo. No primeiro século, a igreja se envolveu 
na doutrina de DOCETISMO, que alegou que o senhor não era realmente carne, mas apenas um espírito. Também 
houve outro grupo os Ebionitas, que afirmou que ele era apenas um homem e não Deus. No entanto ele era totalmente 
homem e totalmente Deus em uma pessoa para sempre - a união hipostática.  A igreja tinha a discutir esta questão 
através de manter a verdade bíblica, e apenas por isso, também com o tema da inerrância. 
 
Conclusão 

 



 

 

1.   Aqui temos um livro em nossas mãos. É a Palavra de Deus através da agência de mais de quarenta homens 
através de 2000 anos, mas é escrito de maneira inerrante e vem a nós. 
 
2.   Da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo é de confiança como um homem, como nosso Salvador e, como 
o Senhor Deus. 
 
3.   A Bíblia é a Palavra de Deus através do Espírito Santo encheu o homem sem erro que resulta em um produto 
sem pecado. 
 
A INERRÂNCIA E A JESUS CRISTO, 

 
A evidência da Escritura em si é claro. Em Mateus 4:1-11 durante Sua tentação no deserto, por Satanás, o Senhor 

Jesus Cristo citou a autoridade das Escrituras. Satanás havia questionado a Palavra de Deus desde o início, como 
mostrado em Gênesis 2, onde ele indicou que Deus estava sendo injusto não permitindo ao homem comer da árvore do 
conhecimento do bem e do mal. Satanás perverte as escrituras e seu principal ataque é contra as escrituras. [Mateus 
4:4 cf Deuteronômio 8:3, Mateus 4:10 Cf Salmo 91:11,12, Mateus 4:4, 7, 10] 
 
Jesus Cristo declarou e citou muitos personagens do Antigo Testamento como povo histórico real e indicou que ele 
acreditava que suas façanhas foram bem factual. Estes caracteres incluídos tais pessoas como Jacó, Moisés, Jonas, 
bem como lugares como Sodoma e Gomorra. 
 
Ao não aceitar a Palavra de deus literal como os liberais estão dizendo que Deus está errado e o que implica que eles 
sabem mais do que o nosso Senhor. Se eles dizem que ele estava confuso sobre Moisés, Jonas e Isaías também 
poderiam dizer o mesmo sobre a sua afirmação em ser Deus. João 10: 31-38. 

 
A Palavra de Deus é inspirada minuciosamente e com autoridade inspirada, você pode depender dela. A atitude do 
Senhor para as Escrituras é absoluto e nós devemos estar com ele se nós reivindicariam seu nome. Mateus 22:41-46. 

 
A promessa da inerrância - Mateus 5:17-18, João 5:18, 10:34 fc   
 
João 10:31-38 

 
V 24 - Jesus afirma ser Deus. 
 
V 34 refere-se ao Salmo 82:6 concentrar-se na palavra "deuses". 
 
V 35 é inspirado autoritariamente.   "Se"  - 1 st classe estado em grego = "e sua verdade". Essas pessoas estão sobre a 
pedra, porque ele sabe que ele está afirmando ser o Messias - Deus feito homem - Emmanuel.  Isaías 7:12-17. 
 
Mateus 22:23-33 

 
Os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas fiz uma pergunta sobre isso apenas para viagem de Jesus. 
 
Jesus diz que eles são ignorantes v 29 e a questão é ridículo v 30, Êxodo 3:6 
 
V 32 cf João 10:34. A partir deste, o senhor assumiu a aparência da verdade de Deus a Moisés.  Ele acredita que cada 
palavra poderia ser confiável e a verdade doutrinal envolvido foi o som. Jesus é claro - a Bíblia não pode ser impreciso. 
 
Alguns problemas aparentes 

 
 O errantists, aqueles que acreditam que há erros, e o inerrantists que acreditam que não há erros, embate sobre uma 
série de áreas. Ninguém está olhando para os erros, o outro é a confiança de que não há erros 
 
Existem locais com aparentes discrepâncias, números conflitantes, as diferenças nas passagens paralelas, e 
alegadamente unscientific declarações. Acreditamos que um estudo aprofundado de cada um dos textos em seu 
contexto irá eliminar todos os supostos problemas. 
 
A Palavra de Deus é Deus soprou [inspiração]. Seria de esperar que seja totalmente precisa. Seria de esperar que seja 
inerrantly preservada. 
 
O inerrantist assume que não temos todas as provas antes de nós.  Vemos muitos exemplos de descobertas mais tarde 
Resolvendo erros "aparente" no texto.  Um exemplo foi os críticos da Bíblia no 

século 18
 , quem disse que não existe tal 

coisa como um Império Hitita. Alguns anos mais tarde os arqueólogos no Oriente Médio escavado uma área da Turquia, 
mostrando que não era um Império Hitita. Os livros de história do liberal teve de ser revisto.  
 
O mesmo poderia ser dito de Sodoma e Gomorra, até a descoberta de Ebla tablets não houve referência extra-bíblica 
para estas cidades.  A descoberta do arquivo nesta e em outras cidades antigas (Ugarit, e posteriormente na literatura 



 

 

Amarna) virou-se referências a todos os lugares registrados no relato de Gênesis sobre a vida de Abraão e além, 
provando que o autor dos documentos-fonte de Gênesis tinha vivido no momento dos acontecimentos, ele gravou.  
 
Alguns exemplos 

 
[1] Antigo Testamento 

 
[A] As duas narrativas da Criação  - Gênesis 1:11-12 cf Gênesis 2:5 
 
[B] quem foi a esposa de Caim  - o fato de Adão e Eva - Mateus 19:39, Lucas 3:38, Judas 14 - eles tinham muitas 
crianças - Gênesis 5:4 -Eles vieram das mãos de Deus sem genes mutantes. - A primeira foram os casamentos entre 
irmãos e irmãs e foram geneticamente cofre naquele ponto. 
 
[C] 1040 em 2 Crônicas 4:2 - 5 - Que o Espírito Santo sabe o valor de pi. Um cúbito é 18 polegadas = 30 côvados ou 
540 polegadas, diâmetro de 10 côvados = 180 polegadas - Fórmula mostra que seria circunferência de 565 polegadas - 
2 Crônicas 4:5 - mãos largura = 4 polegadas, diâmetro interior 180-8 = 172 polegadas - Circunferência Revista 540 
polegadas. 
 
[2] Antigo e Novo Testamento 

 
[A] o tempo entre o êxodo e a dedicação do Templo - 1 Reis 6:1 - 480 anos cf Atos 13:18-21 - 573 anos 
 
[B] O número de pessoas mortas - Números 25:9 [24.000] Cf 1 Coríntios 10:8, 000 [23] 
 
 
[3] Novo Testamento 

 
[A] para ter uma equipe ou não - Mateus 10:9-10 [ktaomai], Marcos 6:8, Lucas 9:3  [airo] 
 
[B] Zacarias ou Jeremias Mateus 27:9,10 cf Zacarias 11:12-13 
 
[C] a morte de Judas e o Campo de Sangue - Atos 1:18 Mateus 27:5 cf 
 
Pelo exame atento dos textos estas anomalias aparentes podem ser vistos a representar problema algum,  
 

Doutrina 
 

A INERRÂNCIA da Bíblia: 

 
1.   As Escrituras são citadas como o padrão absoluto de verdade. (Daniel 10:21, João 10:35) 
 
2.   A fonte das escrituras é Deus; não há nenhuma imperfeição ou erro admissível, com Deus. (2 Timóteo 3:16, 2 
Pedro 1:20-21, 1 João 1:5, Tiago 1:17) 
 
3.   As Escrituras torna-se, assim, a autoridade final na resolução de litígios. (Romanos 4:3, 11:2, Gálatas 4:30) 
 
4.   As Escrituras são vistos como confiável. (Mateus 26:31, Marcos 14:27, Lucas 4:8, Atos 23:5 Romanos 11:8) 
 
5.   A pessoa que não conhece as Escrituras está em erro. (Marcos 12:24) 
 
 6.   O Senhor acreditava que as Escrituras:- 
A)   ele entendeu que havia apenas um Isaías. (Isaías 61:1,2 Cf. Lucas 4:16-21, Isaías 53:1 e Isaías 6:1-4, 9-10 cf. 

João 12:38-41) 
B)   Jonas era um profeta e não um mito. (Mateus 12:39, Lucas 11:29) 
C)   Daniel foi um profeta e não um historiador. (Mateus 24:15, Marcos 13:14) 
D)   Adão e Eva foram criados. (Mateus 19:8) 
 
7.   A Bíblia é chamada a Palavra de Deus (Marcos 7:13, Lucas 5:1, 11:28, João 10:35, Atos 6:7, 12:24, Romanos 
10:17) 
 
 
 
 
 

Lição 5 - INTERPRETAÇÃO 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 



 

 

5 Bíblia - Interpretação 
 

2 Timóteo 2:14-19 
Gálatas 1:6-9 
2Timóteo 1:8-13 

Inspiração: Profecias 
cumpridas 
Interpretação 
Consagração 

 
Introdução 
 
Em 2 Timóteo 3:16 - Quatro coisas que são Paulo sublinha, [a] Estudo estudo incessante, com aplicação para a vida; 

[b] provar-se por acção a verdade na vida diária, ou considerado não aprovado, [c] Você se torna um trabalhador com 
uma ferramenta do comércio na forma da Palavra de Deus, pela prática diária; [d]/manuseio que maneja bem a palavra 
da verdade.  
 
A palavra traduzida como "que maneja bem" é um particípio presente ativo do verbo " orthotomeo " que significa arar um 

sulco reto, ou para cortar uma linha reta.  Tanto o agricultor e engenheiro militar está em vista aqui. Coerência e ordem, 
seguindo metodologia aceite, é o conceito-chave, e isto se aplica diretamente à forma como lidamos com a Palavra de 
Deus. 
 
O estudo dos princípios de interpretação é chamada de hermenêutica, enquanto a análise de uma passagem é 
chamado s exegesi. 
 
Interpretação de qualquer passagem deve "cortar uma linha reta", e isso significa que ela deve ser uma interpretação 
consistente e exata do texto. É como o agricultor que ARADOS o campo todos da mesma forma para a mesma 
profundidade e a mesma linha de base. Você precisa ser consistente e persistente. A nossa atitude para com a 
inspiração e inerrância, o Apocalipse, é o fundamento da nossa atitude para com a interpretação. Não estamos a ser 
descuidado, irreverente, ou casual com nossa interpretação, nem mudar a nossa metodologia para atender às nossas 
crenças, mas deixe o texto fala-nos de forma consistente e diretamente, com o contexto a ser o guia. 
 
A pregação é empresa com precisão, a interpretação da Palavra e ensiná-lo corretamente, Gálatas 1:6-9.  Pode ser 

"maldito" (julgados em tempo) se você lidar com a Palavra de Deus leve e erroneamente. Você é como um pastor-
professor em perigo de disciplina divina se partilhar a ignorância que você tem deduzido indevidamente por seu estudo 
com defeito com os outros.  
 
O que devemos fazer? 

 
[A] a pé consistentemente no enchimento do Espírito Santo e na oração.  
[B] disco consistente estudo da Palavra é chamado pelo pastor- professor ou professora.  
[C] em terceiro lugar, prepare a sua oração, estudo.  
[D] Por último, você deve ensiná-lo com atenção ao pormenor e com autoridade. 
 
Interpretação 

 
Existem quatro métodos de interpretação histórica - Literal [a], [b], [c] alegórica Semi Alegoria teológica [d] 
 
[A] - A Bíblia é literal, usando as regras normais da gramática, literalmente. Interpretação Literal significa que, nos casos 
em que a Escritura é obviamente uma alegoria deve ser tomado sob essa forma, por exemplo, João 10:7-10 . Se não 
for, deve ser tomado como uma história verdadeira. Lucas 16:19-31 .  Algumas coisas são registados como mentiras, 

algumas fotos, alguns como parábolas e alguns como narrativa normal. Cada passagem deve ser interpretada da forma 
que o contexto indica que está a tomar. Temos uma abordagem de interpretação literal. Este tipo de interpretação terá 
significado teológico. Entre outras coisas, ele fará com que a pessoa a acreditar em um milênio literal e a distinção entre 
Israel e a Igreja. 
 
O princípio 
"Quando o sentido comum de uma passagem simples faz sentido, buscam no outro sentido, com medo de que você 
produzir um disparate". O Dr. David L Cooper. Normalmente, esta forma de interpretação vai de mãos dadas com a 
aceitação de uma Bíblia inspirada verbalmente. 
 
[B] - Este método alegórico, que usa significados simbólicos para muitas palavras simples, torna a Escritura diz algo 

diferente do que seu significado evidente. Se você decidir para allegorize você deve perguntar por que você faz isso? 
Talvez seja porque você não quiser tomar o texto literalmente.   É perigoso dizer a palavra de Deus que diz, em vez de 
simplesmente ouvir e obedecer é significado literal!   Muitos dentro da  Igreja Católica Romana antiga atribuída a este 
método.  Muitas das denominações como, por exemplo, alguns dentro do movimento de reformados, Anglicanos e até 
mesmo alguns batistas e Metodistas ainda seguem esse formato. Eles fazem a palavra espiritual fotos do texto a ser 
importantes, em vez de tomar uma interpretação literal.  
 
Este método chegou a um pico com Orígenes no Egito durante o 3º século, que usou uma combinação de filosofia 
grega e judaica como seu "significado/interpretação biblioteca", incluindo as obras de Platão e filo.  Se usado de forma 
consistente esse tipo de interpretação seria reduzir a Bíblia para perto de ficção, para o significado normal da palavra 
seria substituído por tudo o que o intérprete dá significado aos símbolos. 



 

 

 
[C] literal Semi . - Isto é, como é o caso da abordagem alegórica, uma abordagem incoerente a interpretação muitas 

vezes é colorido por idéias preconcebidas e conceitos.  O que o desejo de acreditar nós interpretamos…. 
 
Muito poucos evangélicos usam o método alegórico. Os evangélicos que usam o método literal semi geralmente tratar a 
profecia de alegoria e o resto da Bíblia literalmente. Este tende para AMILENISMO. 
 
[D] - Este método teológico é aliado ao semi método alegórico e é controlado pelo quadro teológico aplicado pelo 

intérprete.   Isto leva a "ler" o texto dentro do próprio sistema de crença. 
 
Razões para apoiar o método literal 

 
[A] o propósito da linguagem. Deus é o autor da linguagem como é o meio de comunicação. Se a Bíblia não se 

comunica há algo errado com o autor, mas como o autor é Deus, o Espírito Santo não há nada de errado com as 
Escrituras. As Escrituras são, portanto, a tomar em um literal e objectiva.  
 
[B] Objetividade - mudar de sentido literal a outras formas de interpretação, a menos que o contexto direciona, vai dar 

diferentes mensagens da Bíblia que pura verdade. 
 
[C] A Profecia - existem cerca de 300 profecias do Antigo Testamento, referindo-se ao Senhor. Pode ser mostrado que 

o Senhor cumpriu todos, mas 7 deles literalmente em seu primeiro advento reivindicarem o Literalists posição. Miquéias 
5:2, Malaquias 3:1, Isaías 9:1-2, 42:1, 53:5, 61:1, Salmo 16:9-10, 22:1, 15-16, 18, 31:5, 34:20, 68:18, Zacarias 13:7.  
 
Princípios de Interpretação 

 
[A] - estudo gramatical a gramática. 
 
[B] Contexto - o contexto do estudo. 
 
[C] Escritura com Escritura - Comparar com outras áreas da Bíblia. 
 
[D] Revelação Progressiva - Deus pode adicionar ou alterar. - O cordeiro, carne de porco - 1 Timóteo 4:3 
 
Exemplos Mateus 10:5-7, 28:18-20, Lucas 9:3 cf 22:36, Gênesis 17:10, Gálatas 5:2, Êxodo 26:8 cf Atos 20:7, João 
1:17:24 cf 16 cf 2 Coríntios 3:7-11 
 
Resumo -  Trata-se de Deus, que quis dar a Sua Palavra, o homem foi Deus quem deu a língua para que pudéssemos 

compreender e comunicar-se. Ele deu a Bíblia para se comunicar a nós e não nos confundem. Ele nos deu a 
comunicação claramente como esta é a maneira como as pessoas se comunicam. 
 
Deus está por trás do pensamento do homem, e não está indo escrever seu livro de revelação e inspiração, de tal forma 
que muito a regras de linguagem que ele está por trás estão indo para ser quebrado. 
 
Sete princípios de interpretação bíblica. 

 
[A]   Considere a Bíblia como um todo, que é o drama da redenção. A sua interpretação deve ser feita a partir da 
Palavra de Deus tendo um tema redentora. 
 
[B]   Considere cada livro distintamente. Você precisa entender as diferentes características de cada livro. 
 
[C]   Considere a quem o livro foi escrito ou a passagem. 
 
[D]   Considere o contexto maior, o contexto histórico e geográfico. 
 
[E]   considerar outras passagens bíblicas com o mesmo assunto. Porque a Bíblia é a Palavra de Deus, Ele tem o 
direito e tem tudo juntos. Considerar semelhantes e se reunir passagens diferentes com a mesma interpretação que 
você provavelmente tem razão. 
 
 [F]   Descubra o significado exato das palavras originais usados. Variações texturais não afetam uma doutrina. 
 
[G]   Cuidado com preconceitos pessoais, não leia seus próprios preconceitos em qualquer passagens, deixe o 
Espírito Santo conforme a sua teologia, enquanto você estuda. 
 
[H]   Um velho saint também pediu a estas perguntas. "A sua interpretação faz você amar o Senhor mais, desejo a 
salvação dos perdidos mais, desejo de ajudar seus irmãos mais, torná-lo afiado em seu desejo de servir a igreja?" Se 
você responder "Sim!" a cada uma destas perguntas, então, sua interpretação é provavelmente correto, certamente vai 
ser fatalmente errado. 
 



 

 

Doutrinas 
 

Inspiração: 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) 
 
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) 
 
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. 
Todo (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. [Ver profecia:  História e Profecia 
Cumprida] 
 
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) 
 

Interpretação 

 
Em receber a revelação que vem por intermédio do Espírito Santo como Ele ensina a Palavra de Deus a um crente em 
Cristo certas regras básicas são necessárias para compreender a Palavra de Deus. A ciência é chamada de 
interpretação hermenêutica. A interpretação deve ser realizada utilizando os seguintes conceitos. 
 
1.   O propósito da Bíblia como um todo: - cada texto deve ser interpretado à luz do conteúdo total da escritura 
como a Bíblia não contradiz, mas complementa-se. 
 
2.   A mensagem específica de cada livro da Bíblia: - a interpretação de um livro deve estar em conformidade com 
a sua finalidade. Desta forma Eclesiastes precisarão ser interpretados de uma maneira diferente de Salmos ou a 
revelação. 
 
3.   A quem dirigiu: - enquanto toda a Escritura é inspirada igualmente toda a Escritura não é igualmente aplicável. 
Como um exemplo, em dias de Davi, poderia pleitear com o Senhor, que o Espírito Santo não seria levada longe de 
você (Salmo 51:11). Contudo, desde Pentecostes, o Espírito Santo tem sido permanentemente em todos os crentes e, 
portanto, não podem ser removidos, portanto, tal oração não é mais válido hoje. (João 14:16,17). 
 
4.   O contexto: - reveja o texto em volta de interpretar o contexto e em relação a esse contexto. 
 
5.    Ensinamentos semelhantes em outros lugares na Bíblia onde estudo de um livro pode ajudar a interpretação 
em um livro, cf. Daniel e Apocalipse. 
 
6.    Exegese precisa das línguas originais.  
 
 7.    Interpretação Literal: - a menos que indicado de outra guiou a pessoa deve assumir uma interpretação literal 
ao invés de um simbólico. 
 



 

 

8.   Proteção contra o preconceito: - cada passagem deve ser autorizado a dizer o que ele faz, mesmo se ele 
falhar para resolver imediatamente aparente falta de harmonização com outras passagens na Bíblia. 
 

Consagração 

 
1. Consagração significa entrega total de si a Deus. (Romanos 6:13) 
 
2. Esta é a atitude de "negar a si mesmo" e "não a minha vontade, mas a tua" (Mateus 16:24, 26:39, Gálatas 2:20). 
 
3. Este é o único dom aceitável a Deus. (Romanos 12:1,2) 
 
4. A consagração do templo é um retrato da vida do crente:  a parte externa (o corpo), o Santo Lugar (a alma) e o Santo 
dos Santos (espírito). Mt 5:14-16, 1:16-17, 3 Cor 2 Cor 6:16. 
 
5. Você são habitados pelo Espírito Santo, e, portanto, deve ser designado como um navio Santo (Romanos 12:1-2 cf 1 
Reis 8:1-11) 
 
Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 6 - O cânone das Escrituras 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

6 Bíblia - Canonicidade 
 

Mateus 5:17-20 
Lucas 11:51 
 2 Pedro 3:14-18 

Canonicidade 
Gramática Grega 
 Gramática hebraica 

 
 
Introdução 



 

 

 
A Bíblia tem sido apenas na sua forma actual, na medida em que conteúdo ir desde 397 AD. Antes que as igrejas só 
tinham manuscritos espalhados na medida em que o Novo Testamento foi concluído em causa e um Antigo Testamento 
sob a forma de a Septuaginta grega que já estivesse disponível desde a 3 

ª
 século BC. Nós temos um livro hoje. No 

passado, eles não. 
 
Quando você está lendo comentários ou de outros livros para obter o plano de fundo para a Bíblia que você precisa 
para realizar um estudo aprofundado quanto à história antiga do local e do período de cada livro de estudo, para ser 
capaz de avaliar a exatidão de qualquer comentário. Os comentários são as obras dos homens, e podem ser bons, 
precisos e espiritual, mas também podem conter erros ou informações incompletas, de facto tudo será incompleta de 
alguma forma. Compare sempre um número de comentários e explorar a história da Bíblia a partir de uma série de 
textos comprovada. 
 
Por exemplo, há um texto moderno livro que diz que a Septuaginta não foi escrita até 300 AD, que está em erro, como 
foi escrito por e concluído bem antes de 200 A.C. como citações e referências a ela ocorrer bem antes desta data. 
Cuidado com fortes declarações por homens que são demasiado certo de si mesmos sobre os pequenos problemas de 
dois mil anos atrás no tempo, a menos que faça backup de suas palavras com algumas provas.  Estar à procura de 
provas para declarações feitas - não ser crédulo. 
 
A CANON 

 
"Canon" significa uma regra de medição ou padrão. Ele vem da palavra grega kanon. O cânone das Escrituras é a regra 
da vida - Gálatas 6:16, Filipenses 3:16.  
 
Como os crentes da Bíblia nós vemos este livro como o livro de Deus, que Deus fez o que ele tem de cada livro, cada 
carta, em que o livro, e que só o que era a Sua Palavra.  Os livros da Bíblia foram canonical logo que eles foram 
escritos. Não exigem um concílio da igreja para, finalmente, selecione-a; eles apenas reconheceram a verdade. A 
Canon significou tanto a Bíblia completa com os 66 livros e também os livros que vêm a ser a regra da vida. Os 
conselhos simplesmente reconheceu que eram os livros canônicos; eles não torná-los especiais. 
 
O Concílio de Cartago em 397 AD foi o palco para a finalização da Canon. Mais nenhum livro poderia ser adicionado 
após essa fase. Recorde-se que Paulo não escrever somente 12 - 13 letras. Ele escreveu muitos mais, embora o resto 
foram julgados como não canônicos como eles não foram reconhecidos pela Igreja como Escritura inspirada por Deus 
como na forma como os outros foram.  

 
Na história da igreja, podemos também olhar em cartas do bispo do primeiro e segundo séculos depois de Cristo, 
alguns dos últimos anos do apóstolo João, e escritos por grandes bispos e mártires. Estes são muito interessantes, mas 
não são canônicos. Estas cartas citação da Escritura, mas não são eles próprios as Escrituras.  
 
O MUNDO ANTIGO 

 
No mundo antigo, muito poucas pessoas tinham cavalos para que eles viajaram de barco ou andou. A velocidade mais 
rápida de comunicação foi, portanto, uma velocidade reduzida. Além disso, a menos que uma pessoa foi muito ricos 
poucos no mundo antigo possuía um livro como tal. Os livros que existiam eram em forma de rolo ou códice, que foi 
talvez um metro ou mais de comprimento e 300 mm de largura. Cada livro foi copiado. Era, portanto, muito caro. As 
pessoas que fazem cópias de manuscritos que tinham acesso a para seu próprio uso, e mesmo estes eram valiosas, 
como o papel, (papiro do Egito, ou vellum - feitas de peles de animais), era caro.  
 
Em Roma, por exemplo, havia, no tempo de Paulo, algumas igrejas 20+, bem como mais de 100+ possivelmente 
sinagogas na cidade de Roma. Paulo escreve uma carta e vai por uma pessoa para a cidade de Roma e é tomado pela 
mão ao redor da casa, igrejas. O messenger lê a carta de Paulo e dá uma exposição sobre a carta à igreja domiciliar. 
Ele pode permanecer no subúrbio que para um par de dias durante os quais a carta é copiado à mão por alguém na 
igreja. 
 
O original agora vai para a próxima casa a igreja e o mesmo procedimento é seguido. Como resultado uma série de 
erros de ortografia insinuou que provoca uma ligeira variedade nas cópias das cartas, no entanto, com o original a ser o 
único a partir do qual a cópia foi tomado essas variações não foram grandes. Verificou-se que 95% de todas as 
variações nos textos que sobreviveram são erros de ortografia.  Muitas vezes, esses não são "erros", mas apenas a 
variante local de grafias. 
 
Os romanos tentaram eliminar o cristianismo por volta da virada do século, com uma das principais áreas de supressão 
a queima de livros. Todos os líderes de uma igreja domiciliar seleciona um de seu número para ser o seu líder e bispo 
sobre um determinado grupo. Os romanos iria tentar capturar o bispo, tortura-lo e tentar levá-lo a divulgar que os 
anciãos eram e onde eles guardaram os livros sagrados. Eles pensaram que se eles poderiam destruir os livros 
sagrados e matar a liderança que poderia eliminar o Cristianismo.  
 



 

 

 No final do segundo século, muitos dos exemplares das Escrituras tinham sido destruídos e um número de herético 
cartas foram escritas. Havia muitos falsos mestres na igreja, como visto em Gálatas com todas as heresias que já 
ocorridos no primeiro século. Houve também grande atividade missionária com muitas pessoas sendo salvas. 
 
Um cristão no Mar Negro disse às autoridades romanas que todos eles estavam deixando-os era o seu vazio templos 
pagãos. Plínio, o jovem, o governador romano da Bitínia, e letra grande escritor, escreveu que parecia que todo mundo 
estava se tornando um cristão. Enquanto ele foi governador de Bythynia em 114 AD ele tentou eliminar os cristãos.  
 
Os falsos escritos pelos hereges também estavam sendo reivindicadas como as Escrituras por si mesmos. Isto estava 
causando muita confusão, houve aumento da procura dos bispos de várias igrejas para montar e decidir o que era 
aceitável e o que não foi. Eventualmente, com o Cristianismo, tornando-se a religião oficial do Império Romano na 
época de Constantino, a perseguição parou, e através de uma série de conselhos da igreja as escrituras sagradas 
foram finalmente reunidos, consolidado e acordado. 
 
Este é também o tempo quando nós começ o grande codexes, tais como o Codex Vaticanus e Codex Sinaticus, que 
muitos estudiosos acreditam que é a melhor fonte de material. É provável que estas Codexes volume único das 
escrituras foram encomendadas feitas por Constantino como resultado destes primeiros Concílios. Por volta do ano 400 
AD, portanto, uma pessoa poderia ter um livro para levar com ele como a Bíblia. Eles tinham tentado garantir que a 
versão foi tão precisa quanto possível, como foi feito para o Imperador e teve que ser adequado para ele. 
 
Velho Testamento 

 
Como foi formado o cânon? Com o Antigo Testamento há evidências internas do próprio Senhor, que viu a lei de Moisés 
sendo autoritário, bem como de citar muitos outros livros. Internamente também autores de livros do Antigo Testamento 
citado de outros livros. 
 
[A] da Lei - Josué 1:7-8, 1 Reis 2:3, Esdras 6:18, Neemias 13:1 Daniel 9:11, Malaquias 4:4. 
 
[B] dos profetas - Josué 6:26, cf 1 Reis 16:34, Josué 24:29-33 cf Juízes 2:8-9, 2 Crônicas 36:22-23 cf Esdras 1:1-4; 
Daniel 9:2 cf Jeremias 25:11,12 
 
[C] de Malaquias 4:5 há uma indicação de que o testemunho profético acabaria com Malaquias e não recomeçar até 
que um tipo de Elias, o profeta, como João, o Batista.  Mateus 17:11-12 
 
Os Manuscritos do Mar Morto 

 
Os Manuscritos do Mar Morto são os escritos de uma seita/grupo que floresceu cerca de 150 BC-70AD e foram 
eliminados pelos Romanos, logo após a queda de Jerusalém em 70 AD. Estas pessoas não eram cristãos, mas muitos 
dos textos se referem ao Antigo Testamento. Alguns dos mais antigos exemplares escritos do Antigo Testamento são 
de entre estes pergaminhos que eles se esconderam em cavernas como os romanos os atacou.  
 
Cerca de 175 a 500 do Mar Morto são bíblicos. O mais famoso destes é o de Isaías que está alojado em um edifício 
especial em Jerusalém nos dias de hoje. A seita foi rigorosa e o texto é, portanto, muito rigorosamente copiados 
também.  
 
A kjv é traduzida a partir do texto Massorético, que é do século 10 Anúncio mas a comparação entre a seção das 
Escrituras do Mar Morto e que o texto mostra uma notável coerência. Os pergaminhos encontrados deu provas positivas 
da canonicidade de todos os livros do Antigo Testamento que não Crônicas, Ester e Cantares de Salomão. 
 
Outras fontes 

 
Não os livros canônicos do Antigo Testamento ou apócrifos foram aceitos como valioso, mas que não são livros 
canônicos. Eles foram entretanto aceites na Bíblia Católica Romana no Concílio de Trento no século XVI. 
 
Um grupo similar de livros chamado pseudepigrapha foram rejeitados como não canónicas e herético/falso na medida 
em que o Novo Testamento estava em causa. Satanás queria obter falsos livros na Bíblia e, assim, a água-lo para 
baixo, mas os primeiros conselhos, reconheceu os problemas que esses textos estranhos dos grupos heréticos 
produzido.  Muitos desses falsos evangelhos têm sobrevivido e pode ser estudado - e eles são realmente estranho….   
Satanás não teve uma idéia original para séculos e o falso ensino destes livros é repetido em muitos cultos e cultic 
grupos. 
 
Um número de escritores no mundo antigo também observou aqueles livros que foram considerados sagrados por 
algumas listas de então temos muitas fontes de livros a pessoas consideradas "Deus soprou".  
 
O escritor judeu Flávio Josefo (cerca de 90 AD) não reconheceu o Judeu 22 livros que se tornaram os 39 livros do 
Antigo Testamento como sagrada.  
 



 

 

Nos últimos anos do primeiro século, um proeminente grupo de rabinos se reuniram em jamnia e elaborou uma lista que 
deixou a Ester, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, mas reconheceu todos os outros livros do Antigo Testamento.  É 
interessante notar que esses são os livros não encontrado em Qumran também. 
 
 Os Pais da Igreja aceitou os 39 livros do Antigo Testamento. Os Apócrifos embora reconhecido por Agostinho como 
importante não foi aceito na Bíblia Católica, até que foi no Concílio de Trento, em 1546.  A maioria dos protestantes 
também aceitou, e foi publicado no primeiro jfa em 1611 para uso nas igrejas anglicana, embora não como parte das 
edições posteriores para uso privado. 
 
Evidência DO NOVO TESTAMENTO 

 
[A]   Citação do Antigo Testamento no novo. Todos os livros, exceto Ester, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são 
cotadas em dessa maneira. Os Apócrifos nunca é citado. 
 
[B]   Mateus 5:18 eram vistos como autoritativo pelo Senhor Jesus Cristo. Isto inclui todo o Velho Testamento. 
 
[C]   Lucas 11:51 desde a morte de Abel a zacarias a morte de Abel é em Gênesis 4, a morte de Zacarias 2 
Crônicas 24. No cânone hebraico para Gênesis foi o primeiro e 2 Crônicas, não Malaquias, o último. 
 
Os testes de canonicidade 

 
Eles tiveram três ensaios para cada letra quando ele veio para consideração para inclusão na Bíblia. 
 
[A]   Um teste de autoridade - foi escrito por um profeta, um líder em Israel ou um legislador quanto o Antigo 
Testamento foi em causa ou um apóstolo, ou um colaborador próximo de um apóstolo no caso do novo. 
 
[B]   era único? - Estava lá a prova de inspiração? 
 
[C]   tinham que ser aceitos pelas igrejas. 
 
Canon do Novo Testamento 
 
[A]   o testemunho do período apostólico - Colossenses 4:16, 1 Tessalonicenses 4:15. 1Timóteo 5:18 
Deuteronômio 25:4 cf cf Lucas 10:7, 2 Pedro 3:16 
 
[B]   O testemunho do primeiro e do segundo século onde pais da igreja reconheceram todos os 27 livros como 
canônicos. 
 
[C]   O Concílio de Cartago em 397 onde o cânon do Novo Testamento foi finalmente no lugar. 
 
Muitos liberais aceita apenas 3-4 cartas atribuídas a Paulo como sendo Pauline mas porque os pais da igreja a que tão 
profundamente, devemos deduzir que quando temos algo no Novo Testamento, há uma boa razão para estar lá. 
 
Não tem comentários liberal em sua prateleira, os conservadores. Se você estudar cuidadosamente as passagens você 
encontrará que sua fé na Bíblia está em terreno sólido. O ônus da prova está sobre os liberais e não gastar muito tempo 
com a duvidar dessas obras incrédulos.  Não me desculpo por minha rejeição delas, tendo tido a estudar seu lixo para o 
meu PHD - eles são um desperdício de tempo. 
 
Os povos reunidos em Cartago disse que as epístolas paulinas foram escritas por Paulo, e sendo muito mais próxima 
da situação, suas declarações devem ter um peso significativo. 
 
O que nós temos no cânon da Escritura é inspirada e tem sido protegida por Deus através dos tempos.   
 

Doutrinas 
 

Bíblia: CANONICIDADE 

 
Definição -  Canon - Kanon (Grego) - uma regra de medição ou padrão. 
1.   Por que precisamos de um cânone da Escritura? 
A) para que os crentes de todas as gerações possam ter completa revelação de Deus. 
B) que o homem pode ter a Palavra de Deus escrita. (1 Coríntios 2:16) 
C) A necessidade de preservação e circulação da escrita sagrada no tempo da opressão. 
D) que as pessoas possam saber o que foi a escritura e o que não foi, e saber como Deus pensa. 
 
2.   Critérios de canonicidade do Velho Testamento 
A)   a questão da inspiração (2 Pedro 1:21) - cada livro existente de um mensageiro de Deus foi imediatamente 
aceito como a Palavra de Deus sendo comissionado por Deus para dar a conhecer a sua vontade. 



 

 

B)   o princípio da evidência interna (Deuteronômio 31:24-26, Josué 1:8, Juízes 3:4). Neemias 8:1-8 mostra que as 
pessoas foram ensinados na palavra de Deus. Daniel leia em cativeiro (Jeremias 25:11-12; Jeremias 29:10) e descobriu 
a Israel tinha um futuro dando origem a (Daniel 9:2, 5, 6. Zacarias 7:12) 
 C)   Documentação por cotação - citações do Novo Testamento por Jesus Cristo e outros declarar-lhes a Palavra 
de Deus, como, por exemplo, (Mateus 22:29, João 5:39, João 10:35) 
D)   a Lei de ação de funcionário público (Neemias 8:5) 
E)   a Lei de Causa e Efeito. Nesta área canonicidade é um reconhecimento de que Deus tem feito no campo da 
comunicação. Passagens como (2 Reis 22:1 - 23:2 e Neemias 8) não são relatos históricos da ratificação da Canon, 
mas o resultado da existência da Canon. 
F)   Princípio da evidência externa - Israel tinha ido para baixo espiritualmente antes do cativeiro babilônico (2 
Crônicas 36:11-21) durante o período de cativeiro os judeus perceberam a importância da doutrina bíblica e houve um 
ressurgimento espiritual liderada por pessoas como Esdras, Neemias, Malaquias, Zorobabel biblicamente extra que 
atestou o cânone das Escrituras. O cânon do Antigo Testamento foi fechado em 425 a.C.- 
 
3.   Divisão DO ANTIGO TESTAMENTO - três seções. 
A)   Lei ou Torá - o pentateuco composto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
B)   a Nabiim ou profetas, este foi dividido em 2. O primeiro e o último dos profetas, a divisão é o cativeiro 
babilônico. 
C)   a Kethubim ou escritos que foram subdivididos em 3 subseções - 

I) Livros poéticos - Salmos e trabalho. 
Ii) Os cinco rolos ou Megilloth livros que foram lidos em várias festas: 
Cantares de Salomão - Páscoa 
Rute - Pentecostes 
Eclesiastes - TABERNÁCULOS 
Ester - Purim 
Lamentações - Aniversário da queda de Jerusalém em 586 a.C.- 
Iii) Livros Históricos - Daniel, Esdras, Neemias e crônicas. 

 
4.   Número de livros do Antigo Testamento 
O número de livros no Antigo Testamento hebraico foi 24 em comparação com 39 no Inglês:  1º e 2º Reis etc. são 
combinados e muitos dos profetas também combinados em rola, por exemplo, Mateus no Novo Testamento quando se 
cita Zacarias disse: "Como disse Jeremias" (Mateus 27:9-10) Zacarias foi Jeremias no rolo. (Zacarias 11:12-13) 
 
5.   Classificação do cânone do Velho Testamento. 
A)   Homologoumena - estes são escritos que foram aceites e sempre tinham sido aceitos como canônicos. 
 
B)   Antilegoumia - eram estes cinco livros que foram aceitos como canônicos que foram disputados em 1º - 5º 
séculos AD 

I) Ester - porque o nome de Deus não foi mencionado. 
Ii) o Cântico de Salomão - este tratado com um caso de amor que a igreja primitiva aparentemente eram um 
pouco embaraçado sobre e achei que não-canônicos. 
Iii) Eclesiastes - onde Salomão estava olhando para a vida de um ponto de vista humano que não era 
conciliável com o judaísmo ou doutrina bíblica. 
Iv) Ezequiel - porque os capítulos 40-48 parecia contradizer a Lei Mosaica. Ezequiel 40-48 lida com sacrifícios 
anuais no milênio não o uso Levítico. 
V) Provérbios - porque um provérbio parecia contradizer o outro. 

 
C)   Pseudepigrapha - eram estes os escritos falsos e foram rejeitadas. Livros como "a penitência de Janes e 
Jambres" "o livro mágico de Moisés", estão nesta categoria. 
 
D)   Livros Apócrifos - estes livros foram escritos depois de 425 A.C. e foram rejeitados como não sendo 
canônicos. Os Apócrifos inclui 14 livros que são encontrados na Septuaginta e Vulgata, mas nunca no cânone hebraico. 
Falsa doutrina encontrada nos Apócrifos inclui:- 

I) orações e oferendas para os mortos. - 2 Macabeus 12:42. 
Ii) o suicídio justificada - 2 Macabeus 14:41. 
Iii) Expiação por esmola - Eclesiástico 3:32, 4:1-11. 
Iv) a salvação pela esmola - Tobias 4:11 
V) a crueldade para com os escravos justificada - Eclesiástico 33:25-9. 
Vi) pré-existência das almas - Sabedoria de Salomão 8:19,20. 
Vii) outras falácias: encantamentos mágicos, purgatório, assassinato, anjos, tendo o poder de intercessão. 

 
6.  Rejeição dos apócrifos do Antigo Testamento 
A)   Estes livros apócrifos são incluídos no 
1 e 2 Esdras, Tobias, Judite, adições a Ester, a sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a carta de Jeremias, a 
Oração de Azarias, Susana, Bel e o dragão, a oração de manassah, 1 e 2 Macabeus 
B)   Os Apócrifos nunca foi no cânone hebraico. 
C)   nem Jesus Cristo nem qualquer dos escritores do Novo Testamento nunca citou uma vez os Apócrifos. 
D)   Josefo expressamente excluídos da sua história das sagradas escrituras. 



 

 

E)   não menciona os Apócrifos foi feita em qualquer catálogo de livros canônicos nos primeiros 4 séculos AD 
 F)   Estes livros apócrifos nunca foram afirmou ser divinamente inspirado ou que possuem autoridade divina. 
G)   os profetas não foram conectados com esses escritos. 
H)   Estes livros continha muitos histórico, geográfico e cronológico de erros. 
I)   os apócrifos ensina doutrinas e defende práticas contrárias ao cânon da escritura. 
 
7.   Critérios de canonicidade do Novo Testamento 
A) a   apostolicidade - cada livro deve ter sido escrito por um apóstolo ou alguém estreitamente associado com um 
apóstolo (Marca com Pedro, Lucas com Paulo). Um dos primeiros data de escrita é essencial antes de 100 AD 
B)   recepção pelas Igrejas - deve ser aceito pela igreja como autêntica quando escritos. 
C)   Constância de doutrina - com as escrituras do Antigo Testamento e o ensino apostólico. 
D)   Inspiração - cada livro deve ter provas internas e externas de inspiração. Este foi avaliada utilizando o dom 
espiritual de discernimento durante a formação do cânon. (1 Coríntios 12:10) 
E)   Reconhecimento - cada um deve ser reconhecido pelos Padres da Igreja como canônicos. Foram realizadas 
quatro conselhos - Laodicéia (336 AD), Damasco (382 AD), Cartago (397 AD), Hipona (419 AD). 
F)   - cada interno deve conter exortação a avaliação pública da palavra. (Colossenses 4:16, 1 Tessalonicenses 
5:27, 1 Timóteo 4:13, Apocalipse 1:3). 
 
8.   Classificação do cânone do Novo Testamento 
A)   Homologoumena - os livros aceitos. 
B)   Antilegomena - os livros disputados, que acabaram por ser aceites - Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Hebreus. 
C)   Pseudepigripha - escritos - o falso evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, atos de André, etc. 
D)   os textos apócrifos - rejeitada - Actos de Paulo, Epístola de Barnabé, Pastor de Hermes, a revelação dos 
Doze, o Apocalipse de Pedro. 
 

Gramática Grega 

 
1. Tenso é uma expressão da acção ou o tempo do verbo.  O grego tem tres tempos: 
A) tempo contínuo, que se subdivide em o presente e imperfeito. 

I) Apresentar - implica ação no tempo presente, um presente dramático focaliza a atenção sobre um 
acontecimento dramático na história. 
Ii) imperfeito - ação contínua no tempo passado. 

B) concluída tensa - ação em si foi concluída, mas os resultados continuam - a perfeita. (Efésios 2:8, 9) "Porque pela 
graça sois salvos" - literalmente - Porque pela graça você foi salvo no passado, com o resultado que você continuar 
sendo salvos para sempre através da fé. 
C) ocorrendo tensa - ação do verbo está actualmente em curso - 
D) AORIST tensa, que é subdividida em duas - PONTO DE TEMPO AORISTO e de uma vez por todas o tempo aoristo 

I) (Atos 16:31) - Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. 
Ii) crêem - Ponto de tempo aoristo. 
Iii) Salvo - de uma vez por todas o tempo aoristo. 
Iv) acreditam em um ponto do tempo no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, de uma vez por todas. 

 
2. A voz do verbo expressa a relação entre o sujeito e o verbo. O grego tem três tipos de voz: 
A) VOZ ATIVA - o sujeito produz a ação do verbo (Atos 16:31) acredite - você acredita. 
B) VOZ PASSIVA - sujeito recebe a ação do verbo - a voz da graça. 
C) MEIO VOZ - assunto é beneficiado pela ação do verbo. (João 15:16) 
 
3. O humor afirma e relaciona o verbo com a realidade. Existem três modos freqüentemente usados 
A) Imperativo - HUMOR humor do comando 
B) MODO INDICATIVO - humor da realidade, indica que um evento realmente ocorreu conforme indicado. 
C) SUBJUNTIVO potencial humor - Humor - talvez sim, talvez no. 
D) humor - HUMOR INFINTIVE de propósito ou intenção 
 
4. A cláusula condicional grega unidos uma suposição e é classificado em função da condição expressa. Existem quatro 
cláusulas condicionais - 
A) Tipo 1 - Se, e é verdade (Mateus 4:3, 6) 
B) Tipo 2 - Se, mas isto não é verdade. (Mateus 4:9) 
C) Tipo 3 - Se, talvez sim, talvez no. (1 João 1:9) 
D) Tipo 4 - Se, eu gostaria que fosse verdade, mas não é (1 Pedro 3:14) 
 

Gramática hebraica 

 
1. No hebraico existem apenas 2 tempos: 
A) imperfeito - ação incompleta. 
B) perfeita - Ação concluída. 
 
2. A fim de expressar diferentes significados as hastes sobre os verbos são usados: 



 

 

 A) KAL - uma simples declaração declarativa ativo indicativo. 
B) NIPHAL - às vezes passiva e reflexivo. 
C) HITHPAHEL - reflexivo. 
D) PIHEL - Intensive - Haste ativa. 
E) PUHAL - Curso Intensivo de passivo. 
F) - HIPHIL causativo - ativo. 
G) HOPHAL causadores - - passivo. 
 
3. Exemplo GATAL - para matar: 
A) KAL - alguém mata. 
B) NIPHAL - você está morto. 
C) HITHPAHEL - suicídio. 
D) PIHEL - você matar de uma forma horrível. 
E) PUHAL - você é morto em uma maneira horrível. 
F) HIPHIL - Assassinato incorporada - você fazer alguém ser morto sem ser envolvido. 
G) HOPHAL - você é a vítima de homicídio. 
 
Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 7 - A Bíblia o seu objecto e finalidade 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

7 Bíblia - Objecto e finalidade 
 

João 20:30-31 
 João 21:25 

A ignorância 
 Humildade 



 

 

 Colossenses 1:12-23 Espiritualidade 
Poder 

 
Introdução 

 
O que Deus está tentando dizer nos 66 livros que compõem a Bíblia? Em João 20:30-31, 21:25 João dá a razão para a 

sua escrita, olhando para trás mais de 60 anos ao tempo do ministério do Senhor. Aqui ele vê a finalidade da 
encarnação, a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo.  
 
Ele tem escrito estas para gravar os sinais que realmente indicam que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e o 
Salvador. A razão pela qual João escreve e por implicação a razão de todos os outros autores escrevem é que todos 
nós pode ter provas concretas do caminho da salvação; que nada está faltando para caminhar pela vida como Deus 
planejou. É a Palavra de Deus com o propósito de Deus; o homem tem o caminho da salvação feita muito simples.  
 
O assunto principal da Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento temos o Senhor Jesus Cristo 
em sua forma pré-encarnado em momentos como o que é chamado de "Christophony" (o anjo do Senhor), e através do 
sistema de sacrifício e de profecias. A Bíblia é um livro de "história" - a sua história. A Bíblia é sobre ele. Tudo olha para 
ele, para ele, ou de volta para ele. Não há nenhuma outra celebridade diferente do Senhor. Todo o ensinamento que é 
Bíblica tem este tema. Cuidado com o pregador que deixa com pensamentos do pregador, em vez de louvar ao Senhor 
Jesus Cristo. 
 
Em Colossenses 1:12-23 , paulo canta um hino de louvor sobre o Senhor Jesus Cristo. Este é todo o propósito da 

Escritura. Paulo diz que ele está escrevendo isso para dar-nos o plano de Deus para a sua salvação e santificação. 
Paulo declara que ele é um "Diakonos", um ministro ou servidor em tabelas. O ministro é um servo das pessoas que 
garante que são alimentados com alimento espiritual. Ele estava empenhado em servir o povo que o Senhor tinha dado 
por ele, para servi-los com a doutrina.  
 
A razão que nós sabemos sobre temas como a salvação é que pessoas como Paulo, sob a orientação do Espírito 
Santo, escreveu-o para baixo. O propósito deste livro é que podemos fazer o que fizeram os apóstolos e, mais ao lado, 
para que possamos caminhar com Cristo na força do Espírito Santo, e tem todos os elementos necessários. 
 
Nos versículos 15-18 vemos o propósito é também que devemos servi-lo por quem ele é e o que ele fez. Ele vem da 
eternidade passada para criar, fazer-se homem, salvação e para ser o Senhor da eternidade. A Bíblia abrange o período 
desde a eternidade passada eternidade futura entrada em vez de nos dar instruções sobre como estamos a viver no 
tempo e nos mostra em um pequeno caminho que vai ser como na eternidade. 
 
 O que Paulo faz em estes três versículos, a Bíblia não é de sessenta e seis livros. Ele mostra como o tempo se 
encaixa, e como você se encaixa no retrato grande. O incrédulo não está em contacto com a realidade da grande figura, 
embora muitas vezes o crente é ou ignorantes, ou esquece o grande contexto. Somos parte de um grande plano e é só 
quando, por vezes, estamos sujeitos a grandes testes que nós focalizamos sobre. A única celebridade a Bíblia é o 
Senhor Jesus Cristo. Não devemos olhar para os homens, as circunstâncias ou de nós próprios, estamos a olhar para 
ele. 
 
Há quatro aspectos específicos de nosso Senhor 

 
[A]   Ele é o criador - Colossenses 1:16 - há uma pessoa, há um plano, e há uma personalidade por trás do mundo 
físico. Este universo não aconteceu por acaso. A Bíblia nos diz que há uma mente por trás dele. 
 
[B]   O Senhor Jesus Cristo é uma régua e impessoal não é um criador que está deixando a sua criação mais de 
carrapato. Ele não as regras do mundo, mas envolvido no mundo. Ele é um governante supremo soberano. Ele é o Rei 
de todos os reis, e Senhor de todos os senhores.  Isso significa que a história não está fora de seu controle. Tudo o que 
está acontecendo está acontecendo sob a sua orientação. Nem todas as coisas são boas, mas elas estão sob o seu 
controle total. Há uma resposta para o mal e os problemas que causa o mal. 
 
[C]   Ele é o Verbo Encarnado - João 1 1 Gênesis - Ele é a " logos " de João 1 e deu-se a conhecer, ele se fez 
carne e não deixou o homem no escuro. Todas as outras religiões temos homem falando sobre seu conceito de Deus 
no Cristianismo, só você tem Deus feito homem nos dizendo sua política. 
 
[D]   O Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, que por sua vez faz com que o cristianismo original. Deus tem um 
plano de salvação para "quem quiser" pode vir. Ele é o registro da revelação do Senhor Jesus Cristo e o impacto que 
ela tem. 
 
O homem também tem uma parte muito importante na Bíblia. A história do homem é também dada nas Escrituras. 
Desde o início, destaca a dimensão da vida eterna na história do homem. É uma boa introdução à arqueologia e 
antropologia, bem como história antiga. 
 
Leitura recomendada desafiador para a antropologia é o autor, Arthur Custance - "A Porta Papéis" que dá a este 
assunto a partir de uma perspectiva bíblica. Gênesis é história. Há um monte de história do surgimento do homem em 



 

 

Gênesis capítulos 10-12 com a diversidade linguística e cultural para a maioria das pessoas do mundo. É interessante, 
assim como precisa ser único. Embora não sendo um livro texto de história o que a história está contida em é 
absolutamente preciso e, como tal, é de primeira classe da história. Os arqueólogos ao longo dos últimos 200 anos têm 
confirmado a Bíblia conta em muitas maneiras com seus encontra sobretudo no Médio Oriente.  
 
Há muitos exemplos de pessoas que foram condenadas e convertido pela evidência das Escrituras como a sua precisão 
e verdade que eles olham em profundidade e honestamente. Se você estudar as Escrituras, eles virão para a vida, e se 
tiver dúvida, eles apenas continuar a estudar - os fatos sempre irá voltar as escrituras. 
 
A Bíblia é revelado a nós para mostrar a glória de Deus 

 
O propósito da Bíblia - de acordo com a Palavra escrita de Deus um propósito supremo é revelado em tudo o que Deus 
fez ou vai fazer desde o início da criação para atingir as regiões da eternidade. Este supremo objetivo é a manifestação 
da glória de Deus. Para este efeito, os anjos foram criados, o universo material foi projetado para refletir a glória, e o 
homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.  
 
Na imperscrutável sabedoria de Deus ainda era permitido o pecado e a redenção foi provida de uma vista para a 
realização desse objectivo supremo. O propósito por trás de tudo é a glória de Deus. 
 
O propósito da Bíblia foi para explicar o drama da redenção para a glória de Deus. O objectivo da nossa salvação é a 
glória de Deus. Nas idades infinitas da eternidade toda criatura vivente louvar a Deus pelo que ele tem feito. Eles vai 
ampliar o seu nome, porque eles vão ver Sua glória em tudo o que ele tem. 
 
Por que servir a Cristo na Igreja - que ele seja glorificado. Tudo em nossa vida deve girar em torno de duas palavras - 
"Sua glória". Por que sofremos - Sua glória, por que temos pressão - a sua glória. 
 
A centralidade da verdade de que o plano de Deus conduzirá a Sua glória em que quando todas as coisas são vistas 
por último seu nome será glorificado. Nós não temos todas as respostas, mas estamos confiantes naquele que tem 
todas as respostas. 
 
A Bíblia é a mensagem de Deus para o homem. 
 
A Bíblia registra que os anjos, os homens e o universo foram criados para a sua glória.  Salmos 19. 
 
A nação de Israel foi formado para a glória de Deus. 
 
A salvação é para a glória de Deus. 
 
Todo serviço cristão deve ser feito para a glória de Deus. 
 
Nosso desejo e paixão deve ser que Deus é glorificado em nós, e até mesmo nossa morte deve ser para a glória de 
Deus. 
 
Estamos a partilhar a glória do Senhor Jesus Cristo. 
 
A Bíblia é diferente de qualquer outro livro no mundo. Destaca-se supremo em refletindo o lugar do homem e da sua 
oportunidade de salvação, o supremo, o caráter e a obra do Senhor Jesus Cristo como único Salvador e dá a todos e 
em pormenor, as infinitas glórias que pertencem ao próprio Deus. É um livro que revela o Criador à criatura, e revela o 
plano pelo qual o homem, com todas as suas imperfeições podem ser reconciliados e estar em comunhão com o eterno 
Deus eterno. O propósito da Bíblia - a glória de Deus, o sujeito - o Senhor Jesus Cristo. Nossa resposta - para conhecer 
o assunto e deixar o efeito ser cumprida em nossas vidas para a sua glória para sempre. 
 
 

Doutrinas 
 

A IGNORÂNCIA 

 
1.   Em várias ocasiões, os crentes são ordenados a não ser ignorante.  Como a Bíblia é a mente de Cristo 
(1Coríntios 2:16) Quanto mais nós sabemos sobre as Escrituras a menos nossa ignorância do ponto de vista de Deus. 
 
2.   As áreas de ignorância, lidar com o passado, o presente e o futuro. 
 
 
3.   Passado - devido ao orgulho. 
Que é a justiça de Deus pela fé e não por obras do homem. (Romanos 10:3) "Porquanto, não conhecendo a justiça de 
Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus". 
Que Deus tem um futuro para Israel (Romanos 11:25,26). 



 

 

Que os crentes não devem ser ignorantes da história ou as Escrituras referentes a como Deus lidou com Israel no 
passado (1Coríntios 10:1-4). 
 
4.   Presente - devido à imaturidade do crente. 
 A existência e o uso de dons espirituais (1 Coríntios 12:1-11). 
Para o uso do sofrimento na vida cristã para o desenvolvimento (2 Coríntios 1:8). 
De Satanás para enganar os crentes (2 Coríntios 2:11). 
 
5.   Futuro - para a existência da tradução ou arrebatamento da igreja como uma fonte de conforto para a igreja os 
crentes (1Tessalonicenses 4:13-18). 
 

Humildade 

 
1.   A humildade é para ser procurado - Sofonias 2:3 
 
2.   A humildade é manifesta em contenção - Lucas 6:28-29 
 
3.   A humildade é produzida pelo Espírito Santo - Gálatas 5:22-23 
 
4.   Humildade é essencial no ensino - 2 Timóteo 2:25 
 
5.   Humildade é essencial na aprendizagem. - Tiago 1:21 
 
6.   A humildade é preciosa para Deus. - Provérbios 3:34; Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5 
 
7.   A humildade é o caminho para a promoção - 1 Pedro 5:6 
 
8.   A humildade dá boa auto-avaliação. - Romanos 12:3 
 
9.   Exemplos de humildade 

A) Moisés - Números 12:3 
B) David - 2 Samuel 16:11 
C) Jeremias - Jeremias 26:14 
D) Estêvão - Atos 7:60 
E) Paulo - 2 Timóteo 4:16 

 
10.   Evidências de humildade 

A) indulgência para com os outros - Efésios 4:2,6:9, Colossenses 3:13 
B) Resistência em julgamentos  - 1 Coríntios 13:7, Tiago 1:12 
C) Compaixão - 1 Tessalonicenses 2:7 
D) Peaceability - Tiago 3:17 

 
11. A  humildade era a principal característica do Cristo - Isaías 53:7, Mateus 11:29, 21:5 
 
12.   Promessas para o humilde - Salmo 22;26, 37:11, 147:6, Isaías 29:19 
 

Espiritualidade 

 
1.   Todos os cristãos têm o Espírito Santo habitando-los.  Quando nós lhe permitem controlar as nossas vidas, 
que são disse a ser "cheios do Espírito" ou "andar no Espírito". Efésios 5:18 
 
2.   O enchimento do Espírito Santo pode ser perdida por 
A) o Espírito - Luto pelo pecado - Efésios 4:30 
B) matar o Espírito - por não submeter à sua liderança - 1 Tessalonicenses 5:9 
C) Este é chamado ser carnal, ou controlados pela carne, a velha natureza pecaminosa. 
 
3.   O enchimento do Espírito Santo pode ser recuperada por  
A) confessar o pecado (1 João 1:9) 
B) entregar sua vida a Deus (Romanos 12:1-2) 
C) Este é chamado a ser espiritual, ou controlado pelo Espírito Santo. 
 
4.   Só o Espírito Santo em nós pode produzir boas obras aceitáveis a Deus - nada em nossa própria força é 
inaceitável (Romanos 8:8-9, 1 Coríntios 3:10-15) 
 
5.   O crente espiritual 

A) Imita a Deus. (Efésios 5:1, 1 João 3:9) 
B) glorifica Cristo. (João 7:39, João 16:14) 



 

 

C) cumpre a lei. (Romanos 8:2-4, Romanos 13:8) 
 
 6.   Na Bíblia, a raça humana é dividida em três categorias:- 
 

A) o homem natural - uma pessoa nascida viva fisicamente, mas não regenerado. Ele pode ser muito 
sofisticado, civilizado, gentil e amável, mas é completamente ignorante dos fenômenos espirituais. (1 Coríntios 2:14) 
equivalente à pessoa fria na igreja de Laodicéia. 
 

B) o homem carnal - uma pessoa ou regenerado, nascido de novo, mas vivendo sua vida sob o poder de sua 
velha natureza pecaminosa. Atividade prolongada nesta área produz um cristão que ainda é um bebê. (1 Coríntios 3:1-
4). Equivalente à pessoa na igreja morna de Laodicéia. 
 

C) O Homem Espiritual - Uma pessoa regenerada e que vivem, em geral, o poder do Espírito Santo. Ele 
percebe a diferença entre as coisas de Deus e do homem. (1 Coríntios 2:11-13) Ele tem comunhão com Deus em sua 
vida diária. (Efésios 5:18-20) equivalente à pessoa quente na igreja de Laodicéia. 
 
7.   Carnalidade 
 

A) O crente possui uma velha natureza pecaminosa depois da salvação (1João 1:8, Romanos 7:14,15). 
 

B) a velha natureza pecaminosa é desesperadamente corrupto (Jeremias 17:9). 
 

C) o crente sob o controle da velha natureza de pecado carnal é chamado (1Coríntios 3:1-3, Romanos 7:14). 
 

D) a velha natureza pecaminosa frustra produção de boa fé na vida do crente (Romanos 7:15). 
 

E) a velha natureza pecaminosa é adquirida no momento do nascimento físico (Salmo 51:5). 
 

F) Estamos, por conseguinte, espiritualmente mortos no momento do nascimento físico (Romanos 5:12). 
 

G) a velha natureza pecaminosa tem várias facetas:  áreas de fraqueza produz pecados, áreas de força produz 
bem humano. Tem tendências para o ascetismo ou lascívia. Em muitos casos, o ascetismo é considerada a 
espiritualidade. 
 

H) a velha natureza pecaminosa não é encontrado na ressurreição do corpo. 
 

Poder 

 
1.   Cinco palavras gregas para poder. 
A) Dunamis - desde que nós começamos a dinamite - poder inerente. 
B) Energes - a partir do qual obtemos a energia - energia operacional. 
C) Kratos - parte de nossa palavra - poder autocrático. 
D) lscuous - dotados de poder. 
E) Exhusios - poder autoritativo ou autoridade. 
 
2.   O poder de Deus está disponível a todos os crentes. 
A) o poder de Deus Pai. (1 Pedro 1:5) 
B) o poder de Filho de Deus (2 Coríntios 12:9, 10) 
C) Deus o poder do Espírito Santo. (Atos 1:8) 
D) o poder da Palavra. (Hebreus 4:12) 
E) Reino de Deus o poder. (1 Coríntios 4:20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 8 - A BÍBLIA COMO REVELAÇÃO DIVINA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

8 Bíblia - a revelação de Deus João 17:3-5 Ateísmo 



 

 

 Romanos 1:17-25 
 João 16:8-11 
Atos 17:22-34 
João 3:16-18 
João 5:30-47 
João 12:44-48 

O fundamentalismo 
 Apocalipse 

 
Introdução 

 
O propósito de Deus é que o homem deve conhecer a Ele e, por conseguinte, responder a Deus em honra com 
adoração e serviço que é motivada pelo amor. Na Palavra escrita temos a palavra viva revelada. Tudo centra-se em 
conhecer a Deus, que, por sua vez, baseia-se em revelação. Este princípio de fluxos e inscreve na Lição 5. 
 
João 17 é a verdadeira oração do Senhor e você fica no coração de Deus para você. Nos versículos 3-5 Aqui vemos 

que  antes ele vai para a cruz, o Senhor Jesus Cristo é pensar em nós e deseja-nos a conhecê-Lo, e o Pai, e o seu 
amor. 
 
 
Contemplar a Deus 

 
A Escritura atesta a dois factos, a incompreensibilidade de Deus e a capacidade de conhecer Deus. Estes devem ser 
equilibradas. Nunca podemos compreender plenamente a Deus, mas há muitas coisas que nós podemos saber. 
Quando olhamos para o caráter de Deus, percebemos que há muitas coisas que nós podemos saber sobre o Senhor. 
Mas há algumas coisas que só podem ser conhecidos no futuro. Deus não é um grande homem - Deus é Deus.  Há um 
perigo no que é chamado de "anthropropathism" - fala de Deus como se ele é limitado pelo espaço e tempo, como 
atualmente são limitados. 
 
Contemplar a vastidão do universo à noite temos um esboço de quão grande é Deus.  Salmo 8:1-6 ,  19:1, 89:5-11, 

97:6.  Isto dará uma ideia da incompreensibilidade de Deus. Haverá algumas coisas que você não vai saber deste lado 
da eternidade. Somos criaturas que estão conversando sobre o Criador. Nós, porém, pode dizer que o que é necessário 
para ser conhecido sobre Deus tem sido revelado. Além disso tudo na Bíblia pode ser conhecido. 1 Coríntios 2:14-16 

 
Características do conhecimento de Deus. 
 
[A]   a fonte do conhecimento de Deus só pode ser o próprio Deus. Experiências Humanas e até mesmo as 

experiências religiosas não são confiáveis na apresentação precisa de Deus. A Bíblia é o que é certo do ponto de vista 
de Deus e sobre Deus. Qualquer experiência deve ser testado contra a Bíblia. Romanos 1:18-32 nos lembra que o 

homem está caído e que a visão da vida é deformado pelo estado decaído. No entanto, qualquer pessoa que tenha 
vivido na terra tiver provas suficientes da natureza da existência de Deus. Mesmo com esta evidência no entanto a 
maioria dos homens vai rejeitar ou distorcer a verdade porque não querem conhecê-Lo. O homem decaído irá criar o 
seu próprio "deus" que ele pode manipular. O que Paulo está falando é a revelação geral que está disponível a todos.  
 
[B] O   seu conteúdo - um pleno conhecimento de Deus é tanto factual e pessoal. Para saber fatos sobre uma 

pessoa sem conhecer a pessoa é limitar; conhecer uma pessoa sem saber fatos sobre o que um é raso. Deus tem 
revelado muitos fatos sobre si mesmo, os quais são importantes para tornar nossa relação pessoal com ele perto, 
inteligente e útil. Se ele tivesse apenas revelou fatos sem dar a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente, como 
conhecimento factual teria pouco, certamente não é eterno, utilidade. Apenas como com as relações humanas, um 
relacionamento divino-humano não pode começar sem o conhecimento mínimo de algumas verdades sobre a pessoa, 
então, o relacionamento pessoal gera o desejo de saber mais factos que, por sua vez, aprofunda o relacionamento, e 
assim por diante.  
 
[C] a   sua progressividade - o conhecimento de Deus e de suas obras foi revelado progressivamente ao longo da 

história. A prova mais evidente é comparar a teologia judaica incompleta com a revelação completa da teologia cristã no 
que diz respeito, por exemplo, tais doutrinas como a Trindade, Cristologia, o Espírito Santo, na ressurreição, e 
escatologia. Para detectar que a progressividade é a tarefa da teologia bíblica. 
 
[D]   lts - Deus não se revelar que as pessoas possam conhecê-Lo, mas ficar em um relacionamento com Ele. 

I. Para levar as pessoas à posse da vida eterna (João 17:3; 1 Tim. 2:4). 
2. Para fomentar o crescimento cristão (2 Pedro 3:18) com conhecimento doutrinal(João 7:17; Rom. 6:9, 16; Ef. 1:18), e 
com um estilo de vida exigente(Phil. 1:9-10; 2 Pedro 1:5). 
3. Para advertir do juízo vindouro (Oséias 4:6; Heb. 10:26-27). 
4. Para gerar a verdadeira adoração de Deus (Rom. 11:33-36). 
 
 
Quatro fatores que são pré-requisitos para o conhecimento de Deus :- 
 
[A]   Deus deu início ao processo. Onde estava o criador, Deus veio ao homem no jardim. 



 

 

 
[B]   Deus deu a língua, a fim de que ele pode ser capaz de se comunicar com os colegas e também do homem 
com Deus. Esta é uma área que faz com que um monte de problemas com o pensamento evolucionista. 
 
 [C] o   homem foi criado à imagem de Deus com o livre arbítrio, uma mente que pode pensar. O homem é capaz de 
pensar de forma racional. Mesmo que o homem é sujeito a depravação total. Isto significa que você é incapaz de salvar 
a si mesmo. No entanto, o homem é ainda moldados à semelhança de Deus e não é totalmente depravados nesse 
sentido. Ainda temos uma mente, uma vontade e uma consciência, mesmo que seja uma violação. 
 
[D]   Deus deu o Espírito Santo para convencer o incrédulo e converter o arrependido. João 16:8-11      
 
Três áreas gerais de Revelação 
 
Existem três áreas gerais de revelação - Criação , o Senhor Jesus Cristo , e os autores da Bíblia .  
No entanto temos a necessidade do ministério do Espírito Santo para compreender essas coisas. 1 Coríntios 2:14-16  
Além disso, os homens podem querer rejeitá-lo. Romanos 1:18-32 Assim a revelação geral é também revelação 

específica. 
 
Atos 17:22-31 - é um grande sermão. Paulo falou sobre a revelação geral na criação, o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia 

bem como um casal de poetas gregos. Para mostrar os gregos que até mesmo seus poetas reconhecidos revelação 
geral. O que Paulo está contando com a produzir sua salvação? A obra do Espírito Santo, por si só, pode chegar a este 
resultado. Ele está confiando na revelação específica como o primeiro Cristão em Atenas só pode ser produzido pela 
resposta ao mover do Espírito de convencimento dentro da verdade.  
 
Paulo notou que eles tinham um santuário ao Deus desconhecido. Ele disse que ele estava indo para mostrar-lhes o 
verdadeiro Deus através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Alguns daqueles que o público ouviu, recebeu 
convicção pessoal, creram e foram salvos. Houve uma mistura de revelação geral e específico e, como resultado, havia 
aqueles que acreditavam. 
 
Você tem que conhecer o pagan onde eles estão com a revelação geral, e não onde você está. Você passar do geral 
para o específico a revelação, a partir de onde eles estão, para onde a Cruz e o túmulo vazio. Este desafios o incrédulo. 
O evangelista não podem compreender totalmente os meios de dar testemunho. No entanto, se você não sabe o que 
fazer você vai saber como fazê-lo direito; que é seguir o padrão apostólico. 
 
Métodos de compreensão da existência de Deus 
 
Estes são vários métodos de compreensão de que Deus existe. 
 
[A]   argumento cosmológico que Deus criou. Este fato se opõe o conceito evolucionista da matéria sendo eterno, 
embora desde 2012 este é refutada pela descoberta da radiação de fundo do "Big Bang", indicando um "momento de 
criação". 
 
[B]   Organizacional - fala o universo do design, portanto, não deve ser um mestre designer. 

 
[C]   - antropológica que analisa o conceito de vida após a morte e que o homem como um ser pensante não é 
apenas uma criatura irrefletida como uma formiga - mesmo aqui os biólogos estão quebrando as barreiras do que é 
comportamento fundamentados. 
 
[D]   A abordagem ontológica proposto por Santo Anselmo, no século IX, e apresentado por Descartes, Kant e 
Hegel. Este afirma que porque nós concebemos um Espírito Supremo, sendo tal ser existe. 
 
A revelação geral não prova nada a ninguém que não quer saber. É, no entanto, a base da condenação do incrédulo. 
No final, todos irão reconhecer Deus e Ele vai ter toda a glória.  Isaías 45:23, Romanos 14:11, Filipenses 2:10.  Manter 
lembrando-se de que Satanás e os demônios não duvidam da existência de Deus.  Tiago 2:19. 
 
Conteúdo da Revelação Geral 
 
[A] a   Sua glória - Salmo 19:1. 
 
[B] o   Seu poder para trabalhar na criação do universo - Salmo 19:1. 
 
[C] a   sua supremacia - Romanos 1:20. 
 
[D]   Sua natureza divina - Romanos 1:20. 
 
[E] o   Seu controle providencial da natureza - Atos 14:17. 
 
[F]   Sua bondade - Mateus 5:45. 



 

 

 
[G]   Sua inteligência - Atos 17:29. 
 
[H]   Sua existência vivente - Atos 17:28.  
 
 
 Três resultados da revelação geral. 

 
[A]   a graça de Deus é exibido. 
 
[B]   Que dá peso ao caso de que Deus existe. 
 
[C]   a justiça condenar que rejeitam. 
 
Deus deu uma revelação completa para o homem, na medida em que tal seja exigido pelo homem. A rejeição desta 
revelação é um acto de natureza pecaminosa do homem para que o homem é o responsável. Justamente, portanto, o 
homem é julgado. 
 
Outros exemplos de revelação geral João 3:16-18, 5:30 ff . Você tem a prova de muitas coisas, mas você rejeitá-lo, 
porque você não quer a verdade. É por isso que você é responsável por sua rejeição. João 12:44-48 . Quando o 

incrédulo rejeita o evangelho, deve ficar claro que, se a rejeição continua o fim dele é o inferno. Deus é Conhecível, mas 
não totalmente compreensível. No entanto tudo o que precisamos de saber é por escrito. O que temos por escrito que 
deve ser capaz de entender. 
 
A revelação especial 

 
Em toda a história do homem, Deus deu a revelação especial. Muitos casos são registrados na Palavra de Deus de sua 
fala diretamente ao homem como ele fez no Jardim do Éden, ou para os profetas do Antigo Testamento, ou os 
apóstolos no Novo Testamento.  
 
Alguma desta revelação especial foi gravado na Bíblia e constitui a única autoridade e inspirado registro que temos de 
tal revelação especial. Após a conclusão do total de sessenta e seis livros da Bíblia, a revelação especial no senso 
comum parece ter cessado. Se você quiser comparar a verdade bíblica para outras coisas, que a alegação de 
revelação, olhar em passagens do pseudapigrapha (2 

ª
 a 4 séculos) e você vai sentir a diferença. 

 
 

Doutrinas 
 

Ateísmo e consciência de Deus 

 
1.   Três sistemas de compreensão humana: 
A) empirismo - compreensão através da experimentação e observação. 
B) Racionalismo - compreensão através da lógica e da razão 
C) Fé - considera uma realidade como a base da realidade. 
 
2.   A fé é o único meio de entendimento que não confiar em nossas próprias habilidades - não há nenhum mérito 
ganhou na fé. Por conseguinte, todos, até mesmo uma criança, é capaz de crer. 
 
3.   É compatível com a fé e a graça de Deus - Deus provê, confiamos nele e aceitar. (Efésios 2:8-10) 
 
4.   Consciência de Deus:  a existência de Deus: 
 

A) Os Religiosos 
I) Deus deve existir porque o homem universalmente acredita na sua existência. 
 
Ii) Neste caso, a mente humana define a fé como os critérios para a realidade. 
Iii) Os homens não buscam a Deus. (Salmo 42:1-2, Atos 17:27) 

 
B) Valores Morais 
I) o homem possui uma consciência com o impulso de escolher direito sobre o errado. 
Ii) reconhecimento humano da virtude e da verdade. A virtude suprema - Deus. 

 
C) Utilização Racional 
I) a mente humana possui a idéia de uma perfeita e absoluta, sendo, portanto, um ser que deve existir. 
Ii) Neste caso, a mente utiliza o racionalismo para a realidade. 

 
D) Design 



 

 

I) Estrutura do universo exige um designer (Romanos 1:19,20) 
Ii) Neste caso, o empirismo é o critério para a realidade. 

 
E) Causa e Efeito 
I) a lei de causa e efeito exige a existência de Deus. 
Ii) Este processo é do racionalismo e da lógica. 

 
 5.   A reação a consciência de Deus: 
A) Quando o homem torna-se consciente de Deus, então ele exerce o seu livre arbítrio. 
B) Aceitação - desejo de conhecer a Deus e ter comunhão com Deus. 
C) rebelião - nenhum interesse em comunhão com Deus. O floco de neve 
D) quando uma pessoa chega a consciência de Deus e não tem nenhum desejo de comunhão com Deus, Deus não tem 
nenhuma obrigação adicional a esse indivíduo. 
E) em caso de aceitação, Deus é responsável por fornecer informações sobre qual evangelho para ser salvo. (Jeremias 
29:13, João 7:17, Atos 17:27, Lucas 11:9) 
 
6.   Ateísmo:  O que acontece com as pessoas que, aparentemente, nunca ouviram o Evangelho? 
A) Aplicação de caráter divino 

I) uma vez que Deus é perfeito, não é possível para ele ser injusto para com qualquer membro da raça 
humana. 

Ii) Deus promete que cada geração vai ser evangelizada. (Isaías 51:8b) 
B) Aplicação da Expiação Ilimitada 

I) Cristo morreu por todos os membros da raça humana. (2 Coríntios 5:14,15,19, 1 Timóteo 2:6. 4:10, Tito 2:11, 
Hebreus 2:9, 2 Pedro 2:1, 1 João 2:2) 
Ii) Portanto, obviamente, Deus deseja a salvação de todos. (2 Pedro 3:9) 

C) Aplicação da soberania divina 
D) é da vontade de Deus que todos os membros da raça humana ser salva. (2 Pedro 3:9) 

I) se as pessoas não são salvas, é por causa da sua rejeição de Cristo como o Salvador, não por causa de 
Deus. 
E) a aplicação do princípio da consciência de Deus 

I) livre arbítrio humano é testado nas duas áreas em que uma decisão deve ser tomada. 
No ponto de consciência de Deus - Eu quero um relacionamento com Deus? 
No ponto de evangelho audição - Eu quero ser salvo? 
Ii) Se alguém quer relacionamento com Deus, Deus irá revelar-se a eles (Jeremias 29:13, João 7:17, João 
4:9,10, Atos 17:27). 

O homem tem a capacidade de chegar à consciência de Deus através de observar a criação. (Romanos 1:20, 21) 
Quando uma pessoa chega ao ponto de consciência de Deus, ele se torna responsável perante Deus. Esta idade varia 
de acordo com culturas, línguas e circunstâncias. 
 
7.   Do acima exposto é óbvio que qualquer pessoa pode vir a um conhecimento salvador de Deus. 
 

O Fundamentalismo 

 
1.   O Fundamentalismo Requer crença em:-  
 
A) a deidade de Cristo e o nascimento de uma virgem 
B) Os milagres de Cristo 
C) a cruz de Cristo sobre o que Ele pagou pelos pecados do mundo, como sacrifício substitutiva eficaz de Deus. 
D) a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo 
E) a certeza do que há-de vir Segunda Vinda do Senhor para a sua igreja e julgar 
F) a inerrância da Bíblia como a Palavra de Deus. 
 
2.   Os falsos mestres e teólogos liberais irá distorcer todas ou algumas dessas doutrinas. 
 

Apocalipse 

 
O propósito de Deus é que o homem deve conhecer a Ele e, por conseguinte, responder a Deus em honra e adoração, 
motivados pelo amor. Na palavra escrita temos a palavra viva revelada. Tudo centra-se em conhecer a Deus, que por 
sua vez é baseada na revelação. 
 
1.   A fonte do conhecimento de Deus é o próprio Deus. Experiências Humanas e até mesmo as experiências 
religiosas não são confiáveis na apresentação precisa de Deus. A Bíblia é o que é certo do ponto de vista de Deus e 
sobre Deus. Qualquer experiência deve ser testado contra a Bíblia. Romanos 1:18-32 nos lembra que o homem está 
caído e que a visão da vida é deformado pelo estado decaído. No entanto, qualquer pessoa que tenha vivido na terra 
tiver provas suficientes da natureza da existência de Deus. Mesmo com esta evidência no entanto a maioria dos 
homens vai rejeitar ou distorcer a verdade porque não querem conhecê-Lo. Homens caídos irá criar o seu próprio deus, 
que ele pode manipular. O que Paulo está falando é a revelação geral, que está disponível para todos.  



 

 

 
2.   Há no entanto revelação específica, que é o confronto pessoal do homem através dos profetas, mestres e pré 
eminentemente através do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que aceitam a revelação geral irá receber revelação 
específica. 
 
3.   É progressiva, que através da história do homem, Deus tem revelado mais e mais sobre si mesmo. 
 
4.  Deus não se revelar que as pessoas possam conhecê-Lo, mas para eles para entrar em um relacionamento 
com Ele. 
 
 
 5.   Quatro fatores que são pré-requisitos para o conhecimento de Deus:- 
 
[A]   Deus deu início ao processo. Onde estava o criador, Deus veio ao homem no jardim. 
[B]   Deus deu a língua, a fim de que ele pode ser capaz de se comunicar com os colegas e também do homem 

com Deus. Esta é uma área que faz com que um monte de problemas com o pensamento evolucionista. 
[C] o   homem foi criado à imagem de Deus com o livre arbítrio, uma mente que pode pensar. O homem é capaz de 

pensar de forma racional. Mesmo que o homem é sujeito a depravação total. Isto significa que você é incapaz 
de salvar a si mesmo. No entanto, o homem é ainda moldados à semelhança de Deus e não é totalmente 
depravados nesse sentido. Ainda temos uma mente, uma vontade e uma consciência, mesmo que seja uma 
violação. 

[D]   Deus deu o Espírito Santo para convencer o incrédulo e converter o arrependido. João 16:8-11 
 

6.   Paulo em Atos 17:22-31 deu uma mensagem sobre a revelação geral na criação, o Senhor Jesus Cristo e a 
Bíblia bem como um casal de poetas gregos, os gregos que até mesmo seus poetas reconhecidos revelação geral. O 
que Paulo está contando com a sua salvação é a obra do Espírito Santo. Ele está confiando na revelação específica 
como o primeiro Cristão de Atenas. Você tem um deus desconhecido. Paulo disse. Ele estava indo para mostrar o 
verdadeiro Deus através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Alguns desses na platéia creram e foram salvos. 
Houve uma mistura de revelação geral e específica como havia aqueles que acreditavam. Você tem que conhecer o 
pagan onde eles estão com a revelação geral.. Você passar do geral para o específico a revelação, a partir de onde 
estão para onde a Cruz está. Este desafios o incrédulo. A revelação geral não prova nada a ninguém que não quer 
saber. É, no entanto, a base da condenação do incrédulo. No final, todos irão reconhecer Deus e Ele vai ter toda a 
glória. 

 
7.   A revelação geral 
 
[A] Sua Glória Salmo 19:1 
 
[B] o Seu poder para trabalhar na criação do universo Salmo 19:1 
 
[C] a sua supremacia Romanos 1:20[d] Sua natureza divina Romanos 1:20 
 
[E] o Seu controle providencial da natureza Actos 14:17 
 
[F] Sua bondade Mateus 5:45 
 
[G] Sua inteligência Actos 17:29 
 
[H] Sua existência vivente Actos 17:28 
 
8.   Resultados da revelação geral. 
 
[A] a graça de Deus é exibido 
 
[B] para dar peso ao caso que Deus existe 
 
[C] a justiça condenar que rejeitam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Secção B - correta teologia - O ESTUDO DE DEUS 
 
 

Lição 9 - Deus - Trindade 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

9 A Trindade 
 

Mateus 28:18-20 
1 Coríntios 8:4-6 

Nomes e títulos de Deus 
Anjo Do Senhor 
Trindade 

 
 
Introdução 
 
Em Mateus 28:18-20 a Grande Comissão é bastante claro que as pessoas são enviados em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo, indicando que há três personalidades na Divindade. Não há, portanto, tri-unidade ou trindade.  
 
Em muitas outras passagens nas Escrituras dois ou mais membros da Trindade são mencionados como iguais. A cada 
culto, de algum modo, nega a Trindade. Esses sistemas de crença cultic têm sido em torno desde o primeiro século. 
 
A compreensão da Trindade 

 
É muito difícil compreender o conceito de três personalidades e ainda a unidade na Trindade como é uma violação do 
nosso próprio intelecto. Cultists dirão que a trindade não faz sentido, mas este problema para o incrédulo é coberto em 
1 Coríntios 2:14 onde o incrédulo não pode compreender questões espirituais como elas se discernem espiritualmente. 
Nossa percepção da mecânica do presente é limitado pelo espaço e tempo, mas não deveríamos esperar que a lógica 
humana para lidar sozinho com este conceito. Estamos a falar de criaturas muito limitado do criador e deve aceitar a 
revelação, identificando a verdade que não podemos compreender tudo isso deste lado da eternidade. 
 
É importante notar, no entanto, que Deus decidiu revelar-se ao homem desta maneira e que, portanto, esta é a maneira 
em que ele deve ser compreendido. Trindade e unidade têm as suas próprias características. 
 
Trindade e unidade 

 
Trindade e unidade têm seus próprios relacionamentos no caráter de Deus. Não há unidade em caráter, mas trindade 
em personalidades. Como você vai através da Bíblia onde você tem o caráter de Deus se expressa você tem unidade, 
onde você tem personalidades, lidar com a humanidade tiver trindade. Podemos ver a unidade do caráter de Deus nas 
diferentes formas em que Deus se revelou ao homem. No caso da Trindade, no entanto temos de ser cuidadosos com 
ilustrações e conceito como é fácil ir na heresia por dar um passo longe demais. 
 
Obviamente, existem muitas razões importantes por detrás de tudo isto. Na eternidade nós vamos compreender isso 
completamente, mas aqui e agora, como foi revelado desta maneira para nós, temos a obrigação de tentar o nosso 
melhor para compreender é significado para nós. Trindade e unidade têm as respectivas palavras na essência de Deus. 
Unidade - essência ou caráter. 
Trindade - personalidade. 
Deus é um em essência, mas revelou a nós neste espaço-tempo, universos, como três em pessoa. Isto é visto 
especialmente verdadeiro de vezes quando uma pessoa da Trindade é lidar com o homem. Esta doutrina, na verdade, 
ajuda-nos a entender a Deus. 
 
Neste assunto somos introduzidos a importância da teologia. É muito importante que você use os exemplos refletem 
com precisão esta doutrina caso contrário, alguns podem ser desviados. Ambos os mórmons e as Testemunhas de 
Jeová têm uma falsa opinião nesta área e irá confundir os crentes que não são bem ensinadas e ainda não pensei 
sobre isso. 
 
A palavra Trindade, como tal, não é encontrada na Bíblia, nem são outros termos doutrinais. No entanto a doutrina 
cresce fora das Escrituras e, portanto, é um ensino bíblico. 
 
A partir das Escrituras, vemos que  [a] Deus é Espírito   [b] Deus manifestou-se ao homem em momentos diferentes em 
maneiras diferentes    [c] a manifestação final através do Senhor Jesus Cristo é física e visível    [d] o homem viu 
vislumbres de Deus através de todas estas manifestações. 



 

 

 
Há um problema de compreensão como nós são físicos e Deus é espírito.  Somos criaturas deste universo espaço-
tempo, mas Deus é o criador deste universo e além dele.  Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Estamos 
a ver esta realidade sobre o nosso criador, Salvador e Senhor através dos meios e condições em que é revelado. 
 
Por exemplo, o anjo do Senhor, que é uma clara manifestação de Deus e com Deus. 
 
Há muitos nomes de Deus, os dois principais são Eloim e Jeová. Deus está no plural que mostra a unidade e a trindade. 
Muitas vezes você vai ter singular e plural juntos no mesmo versículo. 
A contribuição do Novo Testamento é que, embora ele não contém uma referência específica à tri-unidade de Deus dá 
um monte de evidências que aponta diretamente para a doutrina. 
 
 Um versículo para não usar 

 
Note-se que é evidente a partir da evidência de que temos a partir do início de manuscritos que João não escreveu 1 
João 5:7. Isto é importante porque se você quer falar sobre a trindade, este é um versículo que você não use. Nenhum 
texto grego tem este versículo, e não aparecem em versões anteriores ao século XV. Foi inserido um comentário. Ele 
entrou na Vulgata, a versão latina da Bíblia como um comentário nota. O programa Erasmus no décimo quinto século 
deixou este verso da primeira edição de seu manuscrito grego informando que não ocorreu em nenhum dos originais. 
Ele cedeu e sob pressão, no entanto, incluiu-o no segundo e edições posteriores.  Ele registra a verdade, mas não é, 
claramente, as palavras de João. 
 
Os versículos no Novo Testamento 

 
O primeiro trecho da unidade, Trindade e a tri-unidade é Mateus 28:19,20. Outras importantes passagens: Mateus 3:16-
17, João 10:30 e 2 Coríntios 13:14. Em 1 Coríntios 8:4-6 temos a unidade de Deus, mas o Pai e o Senhor Jesus 

Cristo mencionada no mesmo idioma que mostra que eles são iguais. 
 
Os crentes no Senhor Jesus Cristo que estão crescendo não tendem a ter problemas gerais com a Trindade. As 
pessoas que têm problemas geralmente têm problemas com a maioria das doutrinas, se eles são salvos. 
 
Definições: -  
 
"Não há um único e verdadeiro Deus, mas na unidade da divindade há três co-igual e co-eterna das pessoas, o mesmo, 
em substância, mas diferente na subsistência". 
 
"Não há um único e verdadeiro Deus, mas na unidade da divindade há três pessoas co-eternos e coequal, o mesmo em 
essência, mas diferentes em subsistência".  
 

"Não há um único e verdadeiro Deus, mas na unidade da divindade há três co-igual e co-eterna das pessoas, o mesmo 
em seu caráter, mas diferentes no trabalho que fazem". 
 
Falsos Conceitos 

 
A perspectiva teológica de onde o chamado de Jeová, e os Mórmons, são provenientes de é que o Pai é dito ter criado 
o filho (Jesus é um servo, não uma criação, o criador) e, portanto, eles não são co-iguais e co-eternas. Isto é falso. O 
segundo conceito é um de "Procissão" onde um enviado do outro, o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. 
Eles, por conseguinte, dizer que não temos igualdade temos uma hierarquia. Isto não é verdadeiro a partir de uma base 
bíblica quando todos os textos do Novo Testamento são comparados um com o outro. 
 
A Igreja Primitiva 

 
Havia um número de pessoas na igreja primitiva que tinha uma visão unitária. A igreja naqueles tempos não formular 
qualquer declaração clara sobre a trindade até o quarto século.  Ela surgiu para lidar com pontos de vista heréticos. 
 
De bizâncio Theodotus cerca de 210 AD visualizaram a Jesus como um homem a quem foi dado poderes especiais pelo 
Espírito Santo no Seu batismo. Outro grupo em aproximadamente ao mesmo tempo, concluiu que o pai estava 
encarnado no Filho e sofreu no Filho. 
 
Ário [250-336] de Alexandria, distinção entre o Deus eterno do Filho que foi gerado pelo Pai e, portanto, teve um 
começo. 
 
Ele foi contestada por atanásio, que procedeu a três pessoas na Trindade de uma essência. 
 
Era como um resultado da controvérsia na igreja que o ensino devia ser esclarecida, identificar o que era, de facto, a 
doutrina apostólica, resultando no Credo niceno. Em 381, no Concílio de Constantinopla este conceito foi 
definitivamente dado em sua forma final.              
 



 

 

Aplicação prática 

 
A realização prática da Trindade é demonstrada em diversas áreas da prática a doutrina. 
 
Todas as pessoas da Trindade estão envolvidas em Redenção - João 3:616, Apocalipse 13:8. 
 
Tanto o Filho e o Espírito são envolvidos em Apocalipse - João 1:18, 16:13. 
 
Comunhão com Deus só pode ser com base na comunhão da Trindade. João 14:17. 
 
Sem Prioridade inferioridade é visto em o bom relacionamento entre homens e mulheres - 1 Coríntios  11:3. 
 
 A oração é visto para envolver a trindade com petições dirigidas ao Pai, na força do Espírito e através do Filho. João 
14:14, Efésios 1:6, 2:18, 6:18. 
 
O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mateus 28:19,20.  
 
 

Doutrinas 
 

Nomes e títulos de Deus 

 
1.   Pai, Filho e Espírito Santo  Mateus 28:19,20.  Estes títulos enfatizar a função de cada membro da Trindade. 
A) Pai - a autoridade soberana, que decretou o plano de salvação 
B) Filho - o Filho obediente, que Se ofereceu a Si mesmo como sacrifício pelo pecado de acordo com a vontade do Pai 
C) Espírito Santo - aquele que revela o filho para a humanidade, de modo a trazer honra e glória a Ele 
 
2.   No Batismo do Senhor - Mateus 3 onde o Espírito desce, o pai a falar do céu e o Filho sendo batizado. 
 
3.   Temos o pai envia o Filho em João 3:16, João 14-17 temos o filho enviando o Espírito. 
 
4.   Nós temos os três vezes títulos de Deus, Romanos 5, 1 Coríntios 12, Efésios 1, Romanos 15 
 
5.    O Espírito Santo é chamado Deus em Atos 5, 1 Coríntios 3 e chamou o Senhor em 2 Coríntios 3:17. 
 
6.   As obras do Senhor são atribuídas ao Pai João 17, o Espírito Santo para a procriação responsável do filho.  
Lucas 1:35, 2:11.  O Filho é fazer a vontade do Pai, João 8, 10, o Espírito Santo é sustentar o Filho. Mateus 18:28, João 
3:34. 
 
7.   A Trindade está envolvida no ministério do Senhor Jesus Cristo no primeiro advento. A morte do Senhor Jesus 
Cristo é o co operative trabalho da Trindade, o Pai dá ao filho, Romanos 8:32, o Senhor estabelece sua vida João 10:18, 
o Espírito Santo permite-lhe oferecer a si mesmo na cruz Hebreus 9. Na cruz Ele dirige os outros dois membros da 
Trindade, quando ele clamou: "Deus meu, Deus meu por que te esqueceste de mim?" 
 
8.   Todos os três estavam envolvidos na ressurreição 
[A] o Pai - Colossenses 2:12 
[B] o filho como a pessoa que foi levantada - João 2:19, 10:18, 1 Pedro 3:18 
[C] O Espírito Santo estava envolvido na sua ressurreição - Romanos 8:11 O Pai, o Filho e o Espírito Santo estará 
envolvido na nossa ressurreição.   
 
9.   A habitação do crente - João 14:23, nós somos o templo do Espírito Santo - 1 Coríntios 6:19, temos o poder 
em nós - Efésios 4:6, o Senhor em nós - Colossenses 1:27 
 

Anjo Do Senhor 

 

1.   O anjo do Senhor é identificado como o Senhor (Gênesis 16:7-13, 22:11-18, 31:11-13, Êxodo 13:21 cf. 14:19, 
Juizes 6:11-23). 
 
2.   O anjo de Jeová é distinguido do Senhor (Gênesis 24:7, Êxodo 23:20, 1 Crônicas 21:15-18, Zacarias 1:12-13). 
 
3.   O anjo de Jeová é, portanto, um membro da Trindade - o mesmo que Jeová, mas distinta de Jeová. 
 
4.   Deus, o Pai e o Espírito Santo não pode ser visto pelo homem face a face (Êxodo 33:18-23; João 14:17). 
 
5.   Portanto, o anjo de Jeová é a segunda Pessoa da Trindade:  o pré-encarnado, Senhor Jesus Cristo. 
A) Jesus Cristo Se identifica como Jeová (EU SOU) (João 8:58) 
B) O Senhor Jesus Cristo é o visível/manifest membro da Trindade (João 1:18, 6:46, 1 Timóteo 6:15-16). 



 

 

C) o anjo de Jeová nunca aparece depois da Encarnação (João 1:18, 6:46, 1 Timóteo 6:15, 16, 1 João 4:12) 
D) Tanto o anjo de Jeová e Jesus Cristo são enviados por Deus (o Pai). 
 
6.   O anjo do Senhor apareceu somente no Antigo Testamento. 
A) ele lutou com Jacó. (Gênesis 32:24-30) 
B) Jacó redimiu de todo o mal. (Gênesis 48:16) 
C) Ele falou a Moisés da sarça ardente. (Êxodo 3:2) 
D) Ele protegeu Israel no Mar Vermelho (Êxodo 14:19) 
E) Ele preparou Israel para a Terra Prometida. (Êxodo 23:20-23) 
F) Ele tranqüilizou Josué (Josué 5:13-15) 
 G) Ele comissionou Gideão (Juízes 6:11-23) 
H) ministrou a Elias. (1 Reis 19:5-7) 
I) Ele salvou Jerusalém de senaqueribe. (Isaías 37:36) 
J) Ele conservou Sadraque, Meseque, e Abede-nego na fornalha. (Daniel 3:25) 
 
 

Trindade 

 

1.   Há um só Deus.  Ele manifestou-se em três personalidades. (2 Samuel 23:1-3, Isaías 48:16, Isaías 63:7-10, 
Mateus 28:19, Atos 2:33, 2 Coríntios 13:14) 
 
2.   A unicidade de Deus refere-se à unidade ou uniformidade de caráter.  Os três membros da Trindade são 
iguais (Filipenses 2:6, Deuteronômio 6:4, Atos 17:29, Romanos 1:20, Colossenses 2:9), embora tenham diferentes 
funções/efeitos em relação ao homem. 
 
3.   Os três membros são distinguidos de acordo com a sua função no plano da salvação (1 Pedro 1:2-3) 
A) O pai - a autoridade, que planejou nossa salvação (Isaías 14:27, João 4:34, 5:17, 12:44, 1 Coríntios 8:6a, Efésios 
3:11) 
B) O Filho - o filho obediente, que nasceu como homem, morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou de entre os 
mortos (João 4:34, 5:17, Hebreus 10:7) 
C) o Espírito Santo - o ministério servo, que revela o Filho e nos santifica  (João 16:8-11). 
 
4.   O Filho é a visível apenas membro da Trindade. (João 1:18, 6:46, 1 Timóteo 6:16, 1 João 4:12)  Ele foi 
revelado no Antigo Testamento em Christophonies (por exemplo, o anjo de Jeová) e tornou-se carne no Novo 
Testamento. (Êxodo 3:14 João 8:58; Salmo 10:16 cf. Apocalipse 11:15; Zacarias 14 cf. Apocalipse 19) 
 
5.   Evidências da Trindade 
A) afirma o uso do título Elohim (no plural, Deuses) no Antigo Testamento e o pronome plural "nós" (Gênesis 1:26, 3:22, 
11:7). 
B) o culto de Deus temos repetido três vezes "Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso (Isaías 6:3, 
Apocalipse 4) 
C) o nome (singular) do Pai, do Filho e do Espírito Santo indica Trindade. (Mateus 28:19-20) 
D) Batismo do Senhor - o Espírito desce, o pai fala do céu e o Filho é batizado. (Mateus 3). 
 
6.   A luz é uma boa ilustração da Trindade. (1 João 1:5) a  luz é um, mas tem três elementos. 
A) Pai - a luz actínica - que parte da luz que é invisível, nem sentia. 
B) Filho - luminiferous - que parte da luz que é visto e sentido. 
C) Espírito - calórica - que parte da luz que não é visto, mas senti. 
 
 
Trindade NOS TÍTULOS DE DEUS 

 
1.   Os três em um Mateus 28:19,20.  
 
2.   Batismo do Senhor - Mateus 3:16-17, onde o Espírito desce, o pai a falar do céu e o Filho sendo batizado. 
 
3.   Temos o pai envia o Filho em João 3:16, João 14-17 temos o filho enviando o Espírito. 
 
4.   Nós temos os três vezes títulos de Deus, Romanos 5, 1 Coríntios 12: 4-6, Efésios 1, Romanos 15 
 
5.   O Espírito Santo é chamado Deus em Atos 5:1-5, 1 Coríntios 3 e chamou o Senhor em 2 Coríntios 3:17. 
 
6.    As obras do Senhor são atribuídas ao Pai João 17:1-5, o Espírito Santo para a procriação responsável do filho  
Lucas 1:35, 2:11; o filho a fazer a vontade do Pai João 8, 10, o Espírito Santo a sustentar o Filho. Mateus 18:28, João 
3:34 
 



 

 

7.   A Trindade está envolvida no ministério do Senhor Jesus Cristo no primeiro advento. A morte do Senhor Jesus 
Cristo é o co operative obra da Trindade.  
O Pai dá ao filho, Romanos 8:32, o Senhor estabelece sua vida João 10:18, o Espírito Santo permite-lhe oferecer a si 
mesmo na cruz Hebreus 9:11-15. 
Na cruz Ele dirige os outros dois membros da Trindade, quando ele clamou: "Deus meu, Deus meu por que me 
desamparaste?" 
 
8.   Todos os três estavam envolvidos na ressurreição: 

A) o Pai - Colossenses 2:12 
B) o filho como a pessoa que foi levantada - João 2:19, 10:18, 1 Pedro 3:18 
C) o Espírito Santo estava envolvido na sua ressurreição - Romanos 8:11. O Pai, o Filho e o Espírito Santo 
estará envolvido na nossa ressurreição.   

 
 9.         A habitação do crente - João 14:23, nós somos o templo do Espírito Santo - 1 Coríntios 6:19, temos o poder 
em nós - Efésios 4:6, o Senhor em nós - Colossenses 1:27 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 10 - o caráter de Deus 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

10 Caráter de Deus 
 

Romanos 11:33-36 Caráter de Deus 
Deus cuida de você 
Milagres de Deus 

 
Introdução 

 
As pessoas têm um pouco diferentes abordagens a este assunto, esta é uma das regiões em estudo bíblico onde 
criaturas com conceitos limitados estão tentando chegar a termos com as características de Deus, o criador do espaço e 
do tempo e de tudo o que está dentro destas categorias. Quando você está ensinando esta doutrina fundamental, vai 
dar tudo certo, enquanto você manter lembrando-se de que você é uma criatura do espaço e do tempo, e você está 
falando sobre aquele que criou todas as coisas.  
 
Este é um conceito muito profundo ao qual você vai voltar uma e outra vez. Esta fundação doutrina combinada com a 
confissão dos pecados deve ser cuidadosamente ensinada a vossa Congregação.  A compreensão da natureza de 
Deus auxilia no teste de todas as situações da vida, para que o descanso para nossa segurança eterna sobre a 
perfeição do caráter e do plano de Deus. 
 
Os vários "perfeições de Deus", que alguns chamam de componentes não são "peças" de Deus. Mesmo quando temos 
uma lista não é exaustiva. Todas as qualidades de Deus são absolutos. Ele é o criador de tudo. As definições são 
tentativas humanas, portanto, falar de um único sujeito, que no entanto são limitadas, e os teólogos que esquecer esta 
entrar em a maioria de arrogância e de problemas.  
 
Em nossa série de palestras introdutórias que abrangeu o conceito do que em filosofia categoria é chamada de "erro". 
Isto significa para o predicado de um ser em uma categoria as características de um ser em outro e totalmente diferente 
categoria. Tentamos falar de Deus em termos que ele usou na sua revelação de si mesmo, mas nossas palavras e o 
nosso pensamento é limitado, e temos de permanecer humilde como nós andamos sobre este assunto. 
 
Romanos 11:33-36 - este é Paulo falando sobre os atributos de Deus. Paulo termina sua breve conversa com os 

romanos sobre o caráter de Deus com uma oração. Ele termina com um poema de louvor. Você deve assegurar-se de 
que quando você está ensinando isso não há aplicação prática para aqueles que estão ensinando para cada atributo. 
Quando você estudar este assunto deveria ser com agradecimentos e admiração.  
 
Se falar do caráter de Deus não termina na adoração, então eu suspeito que você tem algo de errado. Este não é um 
assunto teórico, mas um que sempre vai levar a uma resposta no coração do verdadeiro crente. "Ser muito assustado" 
se não houver resposta em o professor dessas coisas, por sua falta de resposta indica que são falsificações. 
 
Atributos de Deus 

 
[A]   Os atributos de Deus não são partes componentes como tijolos em uma parede. 
 
[B]   Ele é muito mais do que a soma dos atributos que podemos ver nele. 



 

 

 
[C]   são conhecidos por meio da revelação. A única fonte de conhecimento sobre a Palavra de Deus. 
 
[D]   O caráter de Deus descreve igualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é um em essência e Trino nas 

pessoas. 
 
O que estas características significam para mim? 

 
Existem três categorias, dado que é a clássica abordagem teológica:-                                 
 
[A]   e não moral  auto-existência moral e o infinito não são de ordem moral, justiça e santidade têm impacto 
moral. 
 
[B]   - absoluta, em termos absolutos e relativos, lidar com a essência de Deus, considerado em si mesmo, como a 
eternidade e o infinito enquanto Parente lidar com seu relacionamento com a sua criação, tais como a justiça, a justiça e 
a verdade.  
 
 [C]   Incommunicable e doenças - algumas coisas que você pode falar sobre, e alguns que você não pode. Você 
não pode falar muito sobre os conceitos de infinitude e eternidade como não podemos conceber tais itens para nós são 
controlados e limitados no nosso pensamento muito pelos limites do tempo e do espaço.  
 
Este tipo de abordagem do assunto, que é teológica e filosófica, podem não ser úteis de um ponto de vista prático. Em 
ordem para que todos possam compreender na igreja você deve entendê-la e abordá-lo com humildade e com a 
adoração como seu objetivo final. Lista de alguns atributos de 14 Embora a Bíblia Tópico livro dá 10. Não há nenhuma 
lista definitiva! 
 
Outros exemplos das características do caráter de Deus são; a Eternidade [el], Liberdade, Santidade [R+J], 
imutabilidade [u], infinito, o amor [L] , Onipotência [AP], [E] a Onipresença, onisciência [AK] , Justiça[R], a simplicidade, 
a soberania, a verdade [S] [T] , a unidade.  Liberdade - significa que Deus é independente de suas criaturas e a sua 
criação Isaías 40:13-14, Infinity - significa que Deus não tem fronteiras ou limites de tempo ou espaço Atos 17:24-28, 
simplicidade - significa que Deus não é um composto como nós somos, Ele é Espírito (João 4:24, Unidade - significa 
que há um Deus que é indivisível. Deuteronômio 6:4 Efésios 4:6. 
 
Deus é independente de sua criação e é livre para usar seu livre arbítrio de qualquer forma ele escolhe. Não podemos 
colocar Deus em nossa dívida, que é a resposta para o legalismo. É por isso que este estudo é importante; ele resolve 
muitas questões teológicas por uma simples reflexão sobre o caráter de Deus.  
 
Deus não muda. Aplicação  - podemos depender totalmente dele. 
 
É o padrão de santidade de Deus, que combina muitos dos atributos acima.  Aplicação  - Quando você tem que decidir 
o que é certo fazer e o que não é, fazer a pergunta. É Santo? Não há nenhuma dica do pecado? É esta, em 
conformidade com o caráter santo e biblicamente desdobrado plano de Deus?  
 
Não se preocupe sobre ensinar sua congregação qualquer palavra longa ímpar que eles podem aprender como uma 
categoria como a onisciência, em vez de simplesmente dizer: "todo o saber". Eles podem lembrar essa característica 
quando eles estão com problemas como um dos três s's e ser capaz de usá-lo de uma forma prática. "Tende por motivo 
de toda alegria" quando em dificuldade como você pode aplicar esta característica do caráter de Deus para o seu 
problema. Deus é um espírito e não três coisas. Soberania de Deus - ele é responsável, mas isso não apagará o livre-
arbítrio do homem.  
 
Os calvinistas ampliar este atributo acima dos outros, enquanto os liberais magnificar o amor de Deus, quase a ponto de 
heresia. Trata-se de manter todas as características do caráter de Deus juntos que protege de dúvidas a pressão diária 
e heresia no pensamento teológico. 
 
O nome de Deus, o Tetragrama, (JHWH), está escrito em nossas Bíblias modernas como "Testemunhas de Jeová", ou 
"Javé", mas como os judeus se aproximou deste santo nome que não era para ser falado diretamente, eles disseram, 
"Adonai" (Senhor), ou simplesmente respira para fora. Lembre-se, ninguém tentou pronunciar estas quatro letras 
"corretamente" - para tentar esta foi publicamente para ser apedrejado até a morte!   Estes dão características 
adicionais e indo através dos nomes de Deus pode impressionar a importância do aperfeiçoamento das características 
de Deus. No N.T temos Theos, Kurios e outros. 
 
Já vimos que Deus é onipresente, mas tem de ser equilibrada por Deus como uma personalidade, caso contrário, 
caímos em panteísmo, que Deus está em tudo que é um conceito de religião oriental.  A combinação de vários atributos 
produzir alguns grandes estudos para fazer na igreja local.  A misericórdia de Deus e na fidelidade de Deus são vitais 
para todos os crentes a entender. Sempre terminam o seu estudo sobre o caráter de Deus com o conceito de que Deus 
é fiel. Quando tudo mais falhar, Deus não. Devemos compreender que estamos nas mãos do Poderoso Deus. O nosso 
Deus nunca é muito pequena - apenas a nossa fé. 
 



 

 

A compreensão da santidade de Deus tem que vir antes do amor de Deus. Não ensinam o caráter de Deus 
simplesmente por ordem alfabética. 
 
A tabela a seguir foi encontrado por muitos para ser uma boa maneira de lembrar o caráter de Deus. 
 
 
Caráter de Deus       [Nomes] Caráter de Deus      [Cartas] 

 
SOVEREIGN Todos saber S AK 

Justiça Todo Poderoso R AP 

Justiça   Em todos os lugares J E 

Amor UNCHAGEABLE L U 

A VIDA ETERNA Verdade EL T 

 
 

Doutrinas 
 

Caráter de Deus 

 
 1. Enquanto Deus é três pessoas, todas as três pessoas têm exactamente a mesma essência ou caráter: 
A)   Soberania 
O PAI (Efésios 1:11 , cf Isaías 40:8, Mateus 6:10, Hebreus 10:7, 9) 
O Filho (João 5:21, Apocalipse 19:16) 
O Espírito (1 Coríntios 12:11 A cf Hebreus 2:4) 
 
B) a   justiça 
O Pai (João 17:25) 
O Filho (Lucas 1:35, Hebreus 7:26, 2 Coríntios 5:21) 
O Espírito o Espírito Santo 
 
C)   JUSTIÇA 
O PAI (Jó 37:23, cf 8:3) 
O Filho (Atos 3:14, João 5:22, Apocalipse 19:11 
O Espírito (Neemias 9:20) 
 
D) o   amor 
O Pai (João 3:16) 
O Filho (Efésios 5:25, 1 João 3:16) 
O Espírito (João 16:7-11, 1 Coríntios 2:10) 
 
E)   A VIDA ETERNA 
O Pai (João 5:26) 
O Filho (Miquéias 5:2, João 1:1-2, 1 João 5:11 
O Espírito Santo (Isaías 48:16) 
 
F)   Conhecer 
O PAI (Hebreus 4:13, Mateus 11:27, 1 Pedro 1:2) 
O Filho (João 18:4, Mateus 9:4, João 2:25, 1 Coríntios 4:5) 
O Espírito Santo (Isaías 11:2, cf 1 Coríntios 2:11 
 
G)   EM TODOS OS LUGARES 
O Pai (2 Crônicas 2:6) 
O Filho (Mateus 28:20, Efésios 1:23) 
O Espírito (Salmo 139:7). 
 
H)   TODO-PODEROSO 
O PAI (Marcos 14:36, cf 1 Pedro 1:5) 
O Filho (Hebreus 1:3, Mateus 24:30, 2 Coríntios 12:9, Filipenses 3:21) 
O Espírito (Romanos 15:19) 
 
I)   imutável 
O PAI (Hebreus 6:17, Salmo 33:11) 
O Filho (Hebreus 13:8) 
O Espírito (João 14:16) 
 
J) a   verdade 
O Pai (João 7:28, João 17:3) 



 

 

O Filho (1 João 5:20, cf João 1:14, 14:6, Apocalipse 19:11) 
O Espírito (1 João 5:6, João 14:17, 15:26, 16:13) 
 
 

Deus cuida de você 

 

1.   Deus sabe ... 
A) as nossas dores. (Êxodo 3:7) 
B) As Nossas devoções. (2 Crônicas 16:9) 
C) Os nossos pensamentos. (Salmo 44:21) 
D) nossa loucura. (Salmo 69:5) 
E) as nossas fragilidades. (Salmo 103:14) 
F) Os nossos atos. (Salmo 139:2). 
G) as nossas palavras. (Salmo 139:4). 
H) a composição do universo. (Salmo 147:4). 
I) Todas as coisas. (Provérbios 15:3) 
J) as nossas necessidades. (Mateus 6:32) 
K) sobre a criação animal. (Mateus 10:29) 
 L) a humanidade. (Mateus 10:30) 
M) o que pode ou poderia ter sido. (Mateus 11:23) 
N) a sua própria. (João 10:14) 
O) Passado, presente e futuro. (Atos 15:18) 
 
2.   Deus é capaz de ... 
A) salvar para sempre aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo - Hebreus 7:25 
B) suprir cada necessidade - 2 Coríntios 9:8 
C) Entregar todos os que são tentados - Hebreus 2:18 
D) Manter o crente fraco e torná-lo stand - Romanos 14:4 
E) Manter-nos de cair e fazer-nos irrepreensíveis - Judas 24,25 
F) superam tudo o que podemos pedir ou pensar - Efésios 3:20 
G) Levantar-nos em ressurreição, à semelhança do Seu Filho - Hebreus 11:19 
 
3.   Com Deus, tudo é possível - Mateus 19:26 
 
4.   Deus está no controle. Nada nunca vai acontecer com você que você não é capaz de lidar com. (1 Coríntios 
10:13) 
 
5.   O caráter de Deus é estável. 
A) Se Deus é por você quem pode ser contra você. (Romanos 8:31-34) 
B) Não importa o que acontece o amor de Deus é estável. (Romanos 8:35-39) 
 
6.   As promessas de Deus são seguras, pois ele está sempre conosco. (Mateus 28:19-20, Jeremias 1:19) 
 
7.   O poder de Deus é sempre o mesmo:- 
A) Ele sempre vai nos manter. (João 10:29, 2 Timóteo 1:12,) 
B) Deus não nos esquecer ou perder seu poder para manter. (Judas 24). 
C) Mesmo se cair longe de comunhão que ainda são salvas. (2 Timóteo 2:13) 
 
8.   Deus sabia antes do tempo que seria necessário no tempo e prevê o fornecimento de todas as nossas 
necessidades. (Filipenses 4:19, Hebreus 4:16, Efésios 3:12,) 
 
9.   Deus tem o poder para nos abençoar. (2 Coríntios 9:8) 
 
10.   Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de nós. (Efésios 3:20) 
 
 
 

Os milagres e o caráter de Deus 

 
Milagres demonstrar os atributos de Deus: 
 
1   A soberania de Deus foi ilustrado em:-  
A) o trabalho criativo de transformar água em vinho em Caná. (João 2:1-11) 
B) o seu poder quando acalmar a tempestade na Galiléia. (Marcos 4:35-41; Mateus 8:18) 
C) a alimentar o 5000 e o 4000. (Marcos 6:33-44; 8:1-9) 
D) andando sobre a água na Galiléia. (Marcos 6:47-52) 
E) a sua detenção no Getsêmani. (João 18:6) 



 

 

 
2.   A justiça de Deus foi ilustrado em:-  
Transfiguração do Senhor diante dos discípulos no monte, quando viram a santidade de Deus no Senhor. (Mateus 17:1-
8; Marcos 9:2-8; Lucas 9:28-36) 
 
3.   A justiça de Deus foi ilustrado em:-  
A maldição da figueira, durante a última semana antes da cruz, como sinal de Sua vinda responder julgamento sobre 
Israel. (Mateus 21:18-22; Marcos 11:12-14, 20-26) 
 
4.   O Amor de Deus foi ilustrado em:-  
Todos os ministérios de cura como a compaixão do Senhor fluiu em ação, até mesmo o esgotamento da sua 
humanidade. Durante trinta e seis milagres específicos do Senhor são registados, muitos milhares de milagres de cura 
são preteridos em alguns versículos isolados. (Por ex. Mateus 9:35-36, 14:14, 15:30-31, 8:16-17, etc.) 
 
5.   A vida eterna de Deus foi ilustrado em:-  
O grande milagre da ressurreição de Cristo. 
 
6.  A onisciência de Deus foi ilustrado em:-  
 O seu conhecimento de onde cardumes de peixes eram invisíveis. (Mateus 4:18-22, Marcos 1:16-20, João 21:1-14) 
B onde o peixe foi apenas com dinheiro suficiente na sua boca para pagar o imposto. (Mateus 17:24-27) 
C o conhecimento sobre Natanael e a mulher no poço de Sicar, também mostra sua onisciência. (João 1:45-51; 4:5-43) 
 
7.   A onipresença de Deus foi ilustrado em:-  
Sua capacidade de aparecer em vários lugares muitos quilômetros, demonstrando a verdade de sua promessa de estar 
sempre com os crentes. (Mateus 28:20) 
 
8.   A onipotência de Deus foi ilustrado em:-  
O aumento de pessoas como Lázaro dos mortos. 
 
9.   A IMUTABILIDADE de Deus foi ilustrado em:-  
A repetição do milagre do projecto de peixes, tanto antes como depois da ressurreição, mostrando que seu caráter e 
poder foram inalterados. 
 
10.   A veracidade de Deus foi ilustrado em:-  
A cura do servo do centurião e o filho do homem nobre. O Senhor disse que eles eram curados, e naquele momento, a 
muitos quilômetros de distância, eles eram. (Mateus 8:5-13, Lucas 7:1-10, João 4:46-54) 
 
11.   A graça de Deus foi ilustrado em:-  
A cura da orelha de malco' no jardim na noite da detenção do Senhor (Lucas 22:50). Foi um testemunho de Sua graça 
que ele enfrentou o horror da cruz, nosso Senhor poderia ainda stoop e curar um de seus captores. É significativo que o 
último milagre realizado pelo senhor diante da cruz se beneficiou de um inimigo, que tinha vindo para prendê-lo. 
 

 

Lição 11 - A paternidade de Deus 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

11 A Paternidade de Deus 
 

Efésios 3:14-15 
1 João 4:9,10 
Tito 3:3-7 
Romanos 4:13 
Romanos 8:15-17 
João 8:30-47 

Glória Shekinah 
Paternidade de Deus 

 
 
Introdução 

 
Este é um dos importantes doutrinas da teologia cristã que é exclusivo para o Cristianismo.  

 
"Pai" é uma palavra que é pessoal, apaixonado, e relacional. Ele mostra que Deus ama, cuida e fornece. Não há, 
portanto, uma relação que é possível para que os crentes com Deus, o Pai. O Pai é a primeira pessoa da Trindade e é 
representado como amoroso, eleição e conferir, o filho como redenção, o sofrimento e a defesa e a regeneração do 
Espírito, habitação, regenerando, batizando, energizando e santificar.  
 
A revelação da Trindade permite que Deus a ser retratado/entendida em um relacionamento. Deus, o Pai é visto como a 
primeira pessoa da Trindade, mas não é superior ao filho ou ao Espírito Santo, que são igualmente Deus. As palavras 
pai e filho são palavras de alojamento mostrando em vez de relação de superioridade. O Pai não formam o filho e, em 



 

 

seguida, entre eles formaram o Espírito Santo - este é um falso conceito chamado de doutrina da procissão. As 
Testemunhas de Jeová e outros cultos ensinar isso. Precisamos permitir que Deus revelar-se a si mesmo, em vez de 
nós sobrepor nossos conceitos sobre ele. Este é o homem dizendo a Deus como ele será visto em vez de procurar 
como Deus revelou a verdade, não importa o quão difícil é de entender. 
 
Relação de Deus com o homem 

 
A relação de Deus com o homem é dividido em três aspectos:- 
 
[A]   O pai planejado e é o autor do plano. 
[B]   O Filho executa o plano 
[C]   O Espírito Santo torna o plano real para a humanidade. 
 
Esses conceitos são antes do tempo tempo sem distinção.  Lembre-se, estamos falando no tempo e no espaço de 
eventos que ocorrem antes deles…..  Quando fica difícil lembre-se que você está falando de uma criatura do Criador! 
 
- Paternidade Paternidade vem em vários conceitos:- 

 
 [1] - sobre a criação de paternidade - Efésios 3:14-15 - todos os seres humanos têm a sua origem em Deus. Nós 

começamos a nossa vida e a própria existência de Deus. Não há, portanto, uma irmandade na criação. Os liberais, no 
entanto, ter este um passo mais longe e falar sobre a irmandade do homem e a paternidade universal de Deus.  
 
Esta é uma mentira que é exposta pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que todos os homens são irmãos, mas 
não só se tornam, em Cristo. É de notar que até mesmo Satanás foi dado sua vida por Deus como ele é criado. Não 
existe nenhuma relação no Pai - criação combinação. 
 
[2] - A paternidade pela relação íntima que é o conceito da relação entre Deus e Israel. - Êxodo 4:22 - Israel é meu 

filho - este é o meu primogênito. Isso é mais do que Deus dizendo que ele é seu criador, mas é menos do que dizer que 
eles são regenerados. No Novo Testamento se diz que todo o Israel não é Israel.  
 
Contudo, existe uma relação entre o Pai e o estado de Israel, um cuidado para Israel. Ele preserva a nação. Na Bíblia a 
palavra pai é utilizado um grande número de vezes, em relação ao relacionamento entre Deus e Israel. No entanto 
somente alguns judeus foram regenerados. 
 
[3] - uma relação específica entre o Pai e o Senhor Jesus Cristo - Efésios 1:3 . A primeira revelação específica do 

Novo Testamento é que Deus o Pai é o pai do Senhor Jesus Cristo. Ela também mostra, sem dúvida, a deidade do 
Senhor Jesus Cristo, Seus atributos e suas obras.  
 
As palavras pai e filho são usados no Novo Testamento para mostrar a intimidade da relação entre Deus Pai e da do 
Senhor Jesus Cristo com o cumprimento de todas as relações que poderia ser verdadeiro para uma relação humana do 
Pai e do Filho. Este foi o erro dos teólogos que Ariana disse que era um filho de Deus, mas não igual a Deus. 
 
O Pai e o Filho 

 
A segunda pessoa foi o filho desde a eternidade passada. Por toda a eternidade tem havido esta relação estreita entre o 
Pai e o Filho. Em Isaías 9:6 mostra que uma criança nasce, mas, um filho nos foi dado. O bebê nasceu, mas o Filho foi 

dado como o filho tinha existido eternamente. O que eles estão dizendo é que você pensa da mais nobre pai e filho o 
melhor possível e o amor entre os dois e você terá um pequeno vislumbre do relacionamento entre o Pai e o Filho. 
 
Em resumo até agora 
 

[A] o Filho de Deus é dito ter sido gerado do Pai - Salmo 2:7, João 1:14, 18:16.181, 3 João 4:9 

 
[B] O pai reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Seu Filho - Mateus 3:17, 17:5, Lucas 9:35 
 
[C] O pai é reconhecido pelo Filho - Mateus 11:27, 26:63-64, Lucas 22:29, João 8:16-29, 33-44, 17:1 O Filho está 

sujeito ao desígnio do Pai, mas deve ser lembrado que o plano tinha sido um plano conjunto quando foi concebido com 
o seu reconhecimento do papel e da responsabilidade. 
 
[D] O fato de que Deus, o Pai, é reconhecido pelos homens para ser o Pai do Senhor Jesus Cristo - Mateus 16:16, 
Marcos 15:39, João 1:34, 49, Atos 3:13 
 
[E] o filho reconhece o Pai por estar sujeitos a Ele - João 8:29,49 
 
[F] Mesmo os demônios reconhecem esta relação entre o Pai e o Filho - Mateus 8:29. Satanás a condenação eterna 
depende deste relacionamento e sua permanência 
 



 

 

O relacionamento entre o Pai e o Filho também é mostrado na doação do Filho para nós. A resposta do homem a Deus 
está em contraste com a relação do filho com o Pai. A resposta do Filho ao Pai, é um desafio para nós. Você falou com 
seu pai hoje? O Senhor nos disse para orar ao Pai como nosso pai. Não importa o que seu pai humano era como você 
pode ter um relacionamento próximo com seu Pai celestial. Começar com a confissão e a final com louvor. A verdadeira 
adoração é aterrado nesta doutrina, mas é a aspectos relacionais que só podemos realmente compreender. 
 
Se você pode incentivar seu rebanho para ser íntimo de Deus irá reduzir significativamente os requisitos de 
aconselhamento. 
 
[4] - O Pai é o pai de todos os regenerar . Podemos dizer "Pai nosso", porque temos um relacionamento que foi 

estabelecido através do Filho.  
 
Nós somos o sangue comprado de filhos de Deus. Tito 3:1-7 -  somos herdeiros da vida eterna. Nos versículos 5 e 8 

temos as três Pessoas da Trindade - o Espírito Santo - v 5, o Senhor Jesus Cristo  - v 6 e v 8 o Pai. Não por qualquer 
coisa que tenhamos feito, mas que se tornaram herdeiros da graça de Deus. Temos, portanto, a paternidade de Deus e 
o filho-navio do Santos. 1 Pedro 2:7-10 . 
 
[A salvação] antes de nós foram vendidos para o pecado, não tínhamos filhos. Estávamos mortos espiritualmente do 
que outras criaturas para nosso criador - Efésios 2:19, Romanos 7:14 
 
 [B] Antes de salvação, estávamos todos de raças diferentes, nenhum de nós poderia chamar cada outro irmão. Agora, 
só tem um relacionamento através de seu pai apenas com aqueles que estão relacionados ao nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
 
[C] salvação torna-nos filhos de Deus, em vez de escravos do pecado. 
 
[D] Só Deus pode nos tornar Seus filhos como Somente Deus tem o poder. João 3 - nós nascemos a partir de cima. 
 
[E] os incrédulos não podem ou não querem ver esta relação única. Como filhos de rebelião acreditam as mentiras de 
seu pai - Satanás - que promove o conceito da paternidade universal de Deus. Este é o conceito que está colocando a 
maioria das pessoas nesta terra no lago de fogo. João 8:44    Eles rejeitam a sua necessidade de um Salvador, porque 
eles sentem que são lá de qualquer maneira. 
 
[F] o crente filho-herdeiro garantias navio-navio, a vida eterna e a comunhão com Deus para sempre. 1 João 3:2-3, 
Romanos 8:16-18 
 
[G] O Espírito Santo é o pagamento para baixo sobre a herança do crente, a garantia de que eles são filhos de Deus. 
Efésios 1:14 
 
[H] Os crentes são herdeiros da salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Temos a certeza de receber um corpo de 
ressurreição. 
 
[I] a fonte de nossa confiança de receber um corpo de ressurreição baseia-se na ressurreição do Senhor, uma viva 
esperança. Podemos depender dele para sempre. Podemos confiar no Pai porque temos uma relação com o Filho 
 
João 8:30 - 55 - Essas pessoas pensavam que sua herança por meio de Abraão fez aceitável a Deus. Como os judeus 

que estavam em um relacionamento especial, mas eles não foram salvos. Eles tinham orgulho em sua vida. Você está 
vivendo em um estado de pecado na casa de Israel como um servo, o que significa que você não é um residente 
permanente como você é um servo e não um filho. Ele diz-lhes que são do seu pai, o diabo - v 44.  
 
A liderança judaica também chamado Jesus, crendo que Ele ser ilegítima a descendência de Maria e de um soldado 
romano.  
 
Eles dizem que são relacionados a Deus através de Abraão. No entanto, Deus não tem netos, ele tem filhos. Não 
importa quem seu pai se você precisa de um relacionamento pessoal com Deus. Ele ressalta que não ouvi-los porque 
eles não são de Deus. Eles eram filhos do diabo porque estavam em rebelião. Cujo filho é você? Você escolhe seu pai 

e que família você eternamente. Se você girar para baixo a graça de Deus, você escolhe o lago de fogo, a pior das 
escolhas. 
 
Quando se lida com o Gentile você deve começar com o pai da criação e dar-lhes o evangelho como Paulo fez em Mars 
Hill.  Com os judeus, no entanto você começa com Deus fundar a nação de Israel e, em seguida, avance para o 
evangelho dizendo que você tem que conhecê-Lo como seu próprio pai. 
 
 

Doutrinas 
 

Glória SHEKINAH 



 

 

 
1.   A glória Shekinah é a manifestação visível da presença de Deus. O título usual utilizado é a glória de Deus.  
 
2.   É a partir da palavra hebraica "shachan", ou seja, habitação. 
 
3.   Ele tomou a forma de luz, fogo, nuvem, ou uma combinação destes. 
 
4.   Às vezes é associado com o seguinte, o anjo de Jeová, o Espírito Santo, os querubins e o motivo da 
escuridão. 
 
5.   Aparições do glória Shekinah no Antigo Testamento 
A)   O Jardim do Éden [Gênesis 3:8] 
B)   o tempo da aliança abraâmica  [Gênesis 15:12-18] 
C)   a sarça ardente [Êxodo 3:1-5] 
D)   no Êxodo [Êxodo 13:21,22] 
E)   no Monte Sinai [Êxodo 19:16-20] 
F)   a manifestação especial de Moisés [Êxodo 33:17-23] 
G)   o tabernáculo e a Arca da Aliança [Êxodo 29:42-46] 
H)   o livro de Levítico [Levítico 9:6-7, 22-24] 
I)   O Livro de Números [Números 13:30h às 14:45, 16:1-50, 20:6-13] 
J)   o período de Josué e dos juízes [1 Samuel 4:21-22] 
K)   o Templo de Salomão [1 Reis 8:1-13, 2 Crônicas 5:2-7:3] 
L)    a partida de Shekinah Glory [Ezequiel 1:28, 3:12,23, 8:3-4, 9:3a, 10:4, 18-19, 11:22-23] 
M)  a glória Shekinah não era do Segundo Templo [Ageu 2:3,9] 
 
 6.   Aparência da glória Shekinah no Novo Testamento. 
A)   aos pastores - Lucas 2:8-9 
B)   a estrela do Natal - Mateus 2:1-12 
C)   Se trata de uma nova forma - João 1:1-14 
D)   a transfiguração - Mateus 17:1-8, Marcos 9:2-8, Lucas 9:288-36, 2 Pedro 1:16-18 
E)   o reflexo da glória - 2 Coríntios 3:12-18 
F)    o livro dos Atos dos Apóstolos - Atos 2:1-3, 9:3-8, 22:6-11, 26:13-18 
G)   o Apocalipse - Apocalipse 1:12-16,  
H)   na tribulação - Apocalipse 15:8 
I)   A Segunda Vinda de Cristo - Mateus 16:27, 24:30, Marcos 13:26, Lucas 21:27 
J)   o Milênio - Ezequiel 43:1-7a, 44:1-2, Zacarias 2:4-5, Isaías 36:1-2, 58:8-9a, 60:1-3 
K)  O estado eterno - Apocalipse 21:1-3, 21:23-24 
 
 

Paternidade de Deus 

 
Paternidade vem em vários conceitos:- 
 
1.   A Paternidade sobre a criação - Efésios 3:14-15 - todos os seres humanos têm a sua origem em Deus. Nós 
começamos a nossa vida e a própria existência de Deus. Não há, portanto, uma irmandade na criação. Os liberais, no 
entanto, ter este um passo mais longe e falar sobre a irmandade do homem e a paternidade universal de Deus que é 
uma mentira, que é exposta pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que todos os homens são irmãos, mas não só 
se tornam, em Cristo. Até mesmo Satanás foi dado sua vida por Deus. Não há relação em combinação criadora do Pai. 
 
2.   A paternidade pela relação íntima que é o conceito da relação entre Deus e Israel. Em Êxodo 4:22 Israel é 
meu filho - este é o meu primogênito. Isso é mais do que Deus dizendo que ele é seu criador, mas é menos do que dizer 
que eles são regenerados. No Novo Testamento se diz que todo o Israel não é Israel. Contudo, existe uma relação entre 
o Pai e o estado de Israel, um cuidado para Israel. Ele preserva a nação. Na Bíblia a palavra pai é utilizado um grande 
número de vezes, em relação ao relacionamento entre Deus e Israel. No entanto somente alguns judeus foram 
regenerados. 
 
3.   Uma relação específica entre o Pai e o Senhor Jesus Cristo - Efésios 1:3. A primeira revelação específica do 
Novo Testamento é que Deus o Pai é o pai do Senhor Jesus Cristo. Ela também mostra, sem dúvida, a deidade do 
Senhor Jesus Cristo, Seus atributos e suas obras. As palavras pai e filho são usados no Novo Testamento para mostrar 
a intimidade da relação entre Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo com o cumprimento de todas as relações que 
poderia ser verdadeiro para uma relação humana do Pai e do Filho. Este foi o erro dos teólogos que Ariana disse que 
era um filho de Deus, mas não igual a Deus.  
 
4.   A segunda pessoa foi o filho desde a eternidade passada. Por toda a eternidade tem havido esta relação 
estreita entre o Pai e o Filho. Em Isaías 9:6 mostra que uma criança nasce, mas, um filho nos foi dado. O bebê nasceu, 
mas o Filho foi dado como o filho tinha existido eternamente. O que eles estão dizendo é que você pensa da mais nobre 



 

 

pai e filho o melhor possível e o amor entre os dois e você terá um pequeno vislumbre do relacionamento entre o Pai e o 
Filho. 
 
5.   O Pai dos crentes no Senhor Jesus Cristo (Romanos 8:15, Gálatas 4:6-7) 
A) somente em Cristo podemos tornar-nos irmãos. (Gálatas 3:27-29) Este é o resultado do Espírito Santo que nos 
batiza no corpo de Cristo e nos torna uma nova criatura nele. (1 Coríntios 12:13, Efésios 4:5) 
B) Deus não é o pai espiritual do homem não regenerado, eles são sua criação mas não seus filhos. (João 14:6)  Antes 
de salvação que foram filhos de nossa natureza pecaminosa. (João 8:42-47, Efésios 2:19) 
 
6.   Em resumo, portanto,  
[A]   o Filho de Deus é dito ter sido gerado do Pai - Salmo 2:7, João 1:14, 18:16.181, 3 João 4:9 
[B]   O pai reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Seu Filho - Mateus 3:17, 17:5, Lucas 9:35 
[C]   O pai é reconhecido pelo Filho - Mateus 11:27, 26:63-64, Lucas 22:29, João 8:16-29, 33-44, 17:1 O Filho está 
sujeito ao desígnio do Pai, mas deve ser lembrado que o plano tinha sido um plano conjunto quando foi concebido com 
o seu reconhecimento do papel e da responsabilidade. 
[D]   O fato de que Deus, o Pai, é reconhecido pelos homens para ser o Pai do Senhor Jesus Cristo - Mateus 16:16, 
Marcos 15:39, João 1:34, 49, Atos 3:13 
[E]   o filho reconhece o Pai por estar sujeitos a Ele - João 8:29,49  
[F]   Mesmo os demônios reconhecem esta relação entre o Pai e o Filho - Mateus 8:29 Satanás a condenação eterna 
depende deste relacionamento e sua permanência 
 
7.   Antes de salvação a todos os membros da raça humana foram "vendido sob o pecado", nós estávamos 
estranhos diante de Deus, e não filhos. Romanos 7:14, Efésios 2:19.   Estávamos mortos espiritualmente, nós não tinha 
relação com Deus do que outras criaturas para o criador não reconhecemos Efésios 2:1 
 
8.   Antes da salvação, estávamos todos de diferentes raças, a única fraternidade, podemos sempre ter está em 
Cristo.  Gálatas 3:27-29.  
 
 9.   Salvação torna-nos filhos de Deus. Antes de sermos escravos do pecado, filhos da nossa velha natureza 
pecaminosa, filhos de rebelião. Efésios 2:19, João 8:42-47, 1 João 3:10-15. 
 
10.   Só Deus pode nos tornar Seus filhos, pois só Deus tem esse poder. João 1:12,13. Estamos "nascido de novo", 
nascido a partir de cima ou permanecermos espiritualmente mortos, filhos de Satanás, João 3:3,6,36.  
 
11.   Os incrédulos não pode e não irá ver esta relação única. 1João 3:1, 1 Coríntios 1:18. Como filhos da rebelião, 
eles acreditam que seu pai, mentira, ou seja, a paternidade universal de Deus e da irmandade universal do homem (os 
quais são falsos conceitos). João 8:44. Perpetrates esta mentira a idéia de que Deus é um "soft-touch" e não julgar o 
homem para o pecado, mas tudo ficará bem no final.    Esta é declarada falsa por Deus em Sua palavra. 
 
12.   Os crentes, heirship filiação garante a vida eterna e comunhão para eles. 1 João 3:2,3, Romanos 8:16-18. 
 
13.   O Espírito Santo é Deus para baixo pagamento sobre a herança do crente - a garantia de mais para vir, 
Efésios 1:14. 
 
14.   Os crentes são herdeiros da vida eterna através do relacionamento com Deus em Cristo João 8:35, 51. 
A) recebimento de recompensas: Colossenses 3:24,25, 2 João 8, 1 Coríntios 3:8 E, 
B) receber um corpo de ressurreição. 1 Coríntios 15:50-54. 
 
15.   A fonte de nossa confiança está baseada na ressurreição do Senhor. Portanto, ele é a nossa "esperança viva", 
1 Pedro 1:3-5.   Ele pode ser dependia para atender todas as necessidades, pois estaremos com ele para sempre. João 
14:1-4.  
 
Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secção  C - CRISTOLOGIA - O ESTUDO DO CRISTO 
 
 
 

Lição 12 - A deidade de Cristo 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

12 Divindade de Cristo Lucas 24:36-53 
João 20:24-31  

União Hipostática 
Eu sou 
- A deidade de Cristo 
 

 
Introdução 

 
Como olhamos para o nosso primeiro texto em Lucas, capítulo 24 versículos 36 através 53 , podemos inserir um 

assunto que provocou grande debate na igreja primitiva. Chegamos mais uma vez frente a frente com nossos limites 
enquanto seres humanos aqui, pois não podemos nunca, deste lado da eternidade, compreender como o senhor pode 
ser tanto o homem e Deus. A razão esta é uma coisa difícil é que só aconteceu uma vez e nunca vai acontecer 
novamente; só o Senhor tem essa "União Hipostática". Nós não temos nada para comparar com esta, nem qualquer 
analogias para fazer. 
 
Na sua ressurreição os discípulos corpo vê-lo como ele realmente é; a única pessoa do universo, o Deus humanado. De 
pé diante deles no corpo glorificado. A sua resposta e o nosso é para ser culto; caíram a seus pés como morto! 
 
Os concílios da igreja primitiva no quarto e quinto século tentou definir essa doutrina e eles tinham grande dificuldade. 
De cada vez que pensavam que tinham o direito de uma falsa opinião apareceu e eles tinham de tentar novamente e 
encontrar uma melhor palavra grega para eliminar os falsos vista (heresia). Todas as falsas opiniões que existem na 
igreja primitiva como hoje existem cultos. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová e os Mórmons todas espera que a 
igreja primitiva rejeitadas. Vamos estudar estes conselhos e os debates em curso palestra história de nossa Igreja. 
 
A obra do Senhor agora por nós como nosso mediador, à direita do Pai depende de seu ser totalmente iguais, com 
ambas as partes. Seu trabalho como mediador depende de sua união hipostática. Esta palavra vem de duas palavras 
gregas, significando, "dois estando sob uma essência". Thomas viu em um momento em João 20:24-31 , e temos de ter 

a mesma resposta como ele fez. "Meu Senhor e meu Deus".  Devemos ser como os apóstolos, observe os fatos sobre o 
Senhor ressurreto.  
 
Títulos do Senhor. 

 
Títulos do Senhor provar que os discípulos creram nesta doutrina. Ele é chamado, o Filho de Deus, Lucas 22 : 70 e 
João 5:18, diz-nos que isto significava para os judeus a igualdade com Deus, o Pai. Ele se chama o primeiro e o último, 
Rev 1:8, 17, e Isaías 41:4 diz-nos que isto significa que ele é Deus. Ele é o Senhor de todos, 1 Coríntios 2:8. Ele é o 
nosso grande Deus, Romanos 9:5. 
 
Seus atributos 

 
Ele tem todos os atributos da Deidade atribuída a ele. 
 
Todo Poderoso - Lucas 4: 39,  7:14, 15,   54, 55 : 8,  João 5 : 25. 
Todos sabendo - João 2: 24, 25,  4 : 16 - 19   : 8, Marcos 2 e   Lucas 5 : 22. 
Em todos os lugares - Mateus 18 : 20   : 20, 28,   João 3 : 13. 



 

 

A vida eterna -  João 1 : 1,  Col 1: 17,  João 8 : 58,  17: 5,  1 João 1 : 1. 
Imutável - Hebreus 1 : 12,   13 : 8.   
Ele perdoa os pecados - Marcos 2 : 5 - 10,  Lucas 7 : 48. 
Criador - Hebreus 1 : 10,  João 1 : 3,  Colossenses 1 : 16. 
Ele ressuscita os mortos - João 6 : 39, 44. 
Justiça - 2 Timóteo 4 : 1. 
Ele dá a vida eterna - João 10 : 28,  17 : 2. 
 
Ele é, portanto, claramente a divindade pura, mas também a humanidade pura; ele sede, fome, estava cansado, dormiu, 
chorou e gritou de dor, e morreu. Veja as referências a estas coisas em sua Bíblia como você faz este estudo. 
 
Como é que as duas naturezas do Senhor foram combinadas?   Quando pedimos isso, estamos face a face com o 
mistério do universo, o mistério da encarnação e o plano para fornecer a nossa salvação.  
 
 
 
 
 
 

Doutrinas 
 

União Hipostática 

 
1.   Hipóstase significa juntos sob uma essência, duas coisas unidas sob um com nenhuma perda ou transferência 
para o outro e sem alteração. Na pessoa de Jesus Cristo duas naturezas, divina e humana, foram inseparavelmente 
ligados, sem perda ou transferência de propriedades ou atributos, e sem mistura ou perda de identidade separada a 
união era pessoal e eterna. O Senhor Jesus Cristo é ainda perfeitamente humano e divino,  Isaías 7:14, Isaías 9:6, João 
1:1-14, Romanos 1:2-5, Romanos 9:5, Filipenses 2:5-11, 1 Timóteo 3:16, Hebreus 1:4 
 
 2.   Encarnar a pessoa do Senhor Jesus Cristo incluídos intacta com a Deidade. Jesus Cristo é Deus, ele 
permaneceu igual e co co eterno com o Pai, enquanto na terra. Cristo é eterno, porque Deus é a vida eterna. Sua 
Deidade nunca foi afetada por sua morte, ressurreição e sessão. Como Deus, Jesus Cristo não podia morrer. No 
entanto, como um bebê no berço ele estava segurando o universo em conjunto. 
 
3.   O Senhor Jesus Cristo também foi verdadeira humanidade; corpo, alma e espírito embora devido ao 
nascimento de uma virgem, ele não tinha nenhum pecado velha natureza 1 Pedro 2:22 
 
4.   As duas naturezas de Jesus Cristo são estados com nenhuma transferência de atributos. Cada conjunto de 
atributos corresponde à respectiva natureza. Os atributos divinos, tais como vida eterna, sabendo que todos, em toda 
parte, refere-se à sua natureza divina, os atributos humanos correspondem a sua natureza humana. Para remover 
qualquer atributo de Sua divindade seria destruir a deidade. 
 
5.   Nenhum aspecto da natureza divina estava faltando, embora certos atributos não foram exercidos em 
consonância com o plano do Pai Mateus 4:1-10, 27:40-50. 
 
6.   A união das duas naturezas na pessoa de Cristo deve ser considerado, pessoal humano para o divino, o 
humano ao divino. Eles nunca são misturados. Foi, por conseguinte, a união hipostática e pessoal; uma essência com 
duas naturezas. 
 
7.   A divindade não residir a humanidade ou possuir. A união foi mais do que simpatia e harmonia, foi única que 
combina as duas naturezas eternamente. Ele é o Deus - homem 
 
8.   Cristo tinha duas naturezas em uma pessoa, portanto, ele pode ser extremamente poderoso, mas ao mesmo 
tempo frágil. 
A) Deus não pode ser tentado, a humanidade. Mateus 4:1-10 
B) Divindade não tem sede, a humanidade pode João 19:28. 
C) Deus é onisciente, a humanidade aprende Lucas 2:40,52 
 
9.   A necessidade de a humanidade do Senhor Jesus Cristo é visto a seguir:- 
A) para ser o nosso Salvador, ele tinha de ser homem, como Deus não pode morrer. Hebreus 2:14,15, Filipenses 2:7,8 
B) para ser nosso mediador tinha que ser igual a ambos, Deus e o homem.  Jó 9:2, 32-33,  1 Timóteo 2:5-6 
C) para ser o nosso Sumo Sacerdote, ele deve ser um homem. 14-28 Hebreus 7:4,5; 10:5, 10-14 
D) para ser um rei que ele deve ser um homem, um judeu na linha de David. Salmo 89:20-37, 2 Samuel 7:8-16 
 
10.   Existem três categorias de palavras ou ações do Senhor: 
A) da sua divindade sozinho João 8:58 
B) a partir de sua humanidade sozinho João 19:28 



 

 

C) da sua união hipostática - João 11:25,26 
 
11.   A singularidade da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor, é uma chave para compreender a doutrina para todos 
os crentes, pois é sobre este ponto que a pregação do evangelho precisa descansa. 1 Timóteo 3:16 
 
12.   O evangelho em uma palavra é Emanuel - Deus conosco. O testemunho de João sobre este ponto, João 1:14. 
Em Cristo nós vemos o amor de Deus e favor para com o homem. Como Deus revelou-se no Antigo Testamento, então 
Ele revela-se perfeitamente na pessoa de a única pessoa do universo, o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. 
 

Eu Sou 

 
O uso do "EU SOU" significa que o Senhor estava dizendo que ele é Deus.  Em Êxodo 3:14 Deus revela-se a Moisés 
como, EU SOU O QUE EU SOU.  Usando esta frase em sua prisão em João 18:2-6, Ele fez com que o grupo de 
exército a cair para trás devido a seu poder como Deus piscando diante de um milésimo de segundo, antes de ser 
levado como um sacrifício voluntário.  Nós não somos confrontados com o Jesus do liberalismo aqui, mas com o Senhor 
dos senhores, Rei dos reis, Deus descendo por falar com autoridade para a humanidade.  Existem sete "EU SOU" no 
Novo Testamento. 
 
1.   Provisão - Eu Sou O Pão Da Vida João 6:30-35 - a alimentação dos cinco mil - um  milagre envolvendo pão.    
Deus providenciou alimento físico milagroso no deserto por quarenta anos - Maná. Cristo é o nosso alimento espiritual.  
Ele diz que ele é a única fonte de alimento espiritual para você. Há vida em nenhum outro. Ninguém pode satisfazer a 
fome espiritual no homem. Ele nos diz que ele é o pão do céu - ele mostra-se como Deus. O pão da Páscoa - pães 
ázimos, furado e griddled; falando de seu corpo. 
 
2.   Espiritualidade - EU SOU a luz João 8:12 - A festa dos Tabernáculos (onde ele também disse ao povo para 
que a água Eterna João 7:37-39).  Quando o Senhor diz isto, Ele está dizendo que ele é a única fonte de luz pura como 
mostrado em seu caráter incomparável.  Ele está afirmando que ele é Deus. 1 João 1 diz que Deus é luz, e nele não há 
trevas.  Estamos a caminhar na luz, em comunhão com Deus. 
 
3.   Salvação - EU SOU A PORTA João 10:7 - Os currais de Jerusalém, Salmos 22-24.   Para ser a porta do 
aprisco, Ele é o único caminho para o plano de Deus.  Qualquer um que tenta vir qualquer outra forma é um mentiroso e 
um ladrão.  Se isto não é verdade, não existe nenhuma forma de Deus. 
 
 4.   Orientação - EU SOU O BOM PASTOR  JOÃO 10:11 - o bom pastor, o único que realmente se importa.  
Muitos de outras religiões dizem que eles realmente se importam, mas é Jesus, o bom pastor, o único que realmente se 
importa. Todos os outros sistemas que você cair no inferno. 
 
5.   Ressurreição - EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA João 11:20-25 - a morte de Lázaro. Cristo vence a 
morte provando que Ele é Deus, a ressurreição e a vida, Ele é o caminho a verdade e a vida para sempre. O único 
caminho para a vida eterna em Cristo Jesus. Rejeitá-lo é ter vida eterna no lago de fogo 
 
6.   Verdade e Vida - EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA João 14: 6 - Não há outra maneira de ganhar 
significado na vida presente e a vida eterna do que através dele.   Estamos relacionados com o Rei dos reis e Senhor 
dos senhores, que veio e morreu por nós para que pudéssemos viver.  Devemos ser obedientes ao nosso Senhor que 
nos comprou com Seu sangue. Eu sou o Caminho, a verdade e a vida.  A única maneira de viver é na verdade, a única 
forma de ter vida e tê-la mais abundantemente está nele. A única maneira de Deus é o homem de Deus através de 
Jesus Cristo.  Precisamos viver em como Ele é o único que tem a verdade. 
 
7.   Produção - EU SOU A VIDEIRA VERDADEIRA João 15:1-5 - Pé do passado a ceia pascal no templo para o 
Getsêmani, Ele fala sobre a produção espiritual que é nossa em união com Ele. Eu sou a videira verdadeira - a única 
maneira de produtividade é espiritual em Cristo Jesus por meio do fruto do Espírito.  Amor, alegria, paz e outras frutas 
está disponível somente em Cristo.  Você tem que estar na videira para ter frutos.  Muitos incrédulos querem a alegria e 
a paz, mas eles não podem tê-lo sem Cristo. 
 

A deidade de Cristo: 

 
1.   Jesus Cristo é tanto Deus como homem.  As duas naturezas estão inseparavelmente unidos sem mistura ou 
perda de identidade separada, sendo a união pessoal e eterna.  (Filipenses 2:5-11, João 1:1-14, Romanos 1:4, 
Romanos 9:5, 1 Timóteo 3:16) 
 
2.   Jesus Cristo está intacta com a Deidade.  Isto inclui todas as características divinas: 
A) Soberania (Gênesis 1, Apocalipse 1:6,17, 5:14,19:16) 
B) a Vida Eterna (Isaías 9:6, Miquéias 5:2, João 1:1-2, 8:58, Colossenses 1:16-17, Efésios 1:4, Apocalipse 1:8) 
C) a santidade (Lucas 1:35, Atos 3:14, Hebreus 7:26) 
D) o amor (João 13:1, 34, 1 João 3:16) 
E) imutável (Hebreus 13:8) 
F) Todo o saber (Mateus 9:4, João 2:25, João 18:4, 1 Coríntios 4:5, Colossenses 2:3, Apocalipse 2:23) 



 

 

G) Todo Poderoso (Mateus 24:30, 28:18, 1 Coríntios 15:28, Filipenses 3:21, Hebreus 1:3, Apocalipse 1:8) 
H) em todos os lugares (Mateus 28:20, Efésios 1:23, Colossenses 1:27) 
I) a verdade (João 14:6, Apocalipse 3:7) 
 
3.   Cristo é o Filho de Deus, igual com o Pai e o Espírito Santo (Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:14, 1 Pedro 1:2) 
 
4.   Provas da divindade de Cristo. 
A) Ele é o Criador de tudo. (João 1:3,10; Colossenses 1:16, Hebreus 1:10) 
B) Ele é o PRESERVADOR de todas as coisas. (Colossenses 1:17, Hebreus 1:3) 
C) perdoa o pecado. (Lucas 5:21,24) 
D) Ele levanta os mortos. (João 5:21,28-29,  11:42-43) 
E) Ele recompensará os santos. (2 Coríntios 5:10) 
F) Ele vai julgar o mundo no último dia. (João 5:22) 
G) Ele recebe Adoração (Hebreus 1:6) 
 
5.   Jesus Cristo é o Senhor. 
 
A) Jesus é Deus - (Isaías 9:6; João 1:1; João 20:28; 2 Pedro 1:1, Tito 2:13).   
- O Senhor é Deus (Jeremias 32:18; Isaías 43:10; Isaías 45:22; Filipenses 2:10). 
 
B) Jesus é o EU SOU (João 8:24; 8:58; 13:19; 18:5).   
Eu sou é o Senhor (Isaías 43:10; Êxodo 3:13-14; Deuteronômio 32:39). 
 
C) Jesus é o primeiro e o último (Apocalipse 1:17; 2:8; 22:13).   
Jeová é o primeiro e o último (Isaías 44:6; 48:12; 41:4). 
 
D) Jesus é a rocha (1 Coríntios 10:4; Isaías 8:14; 1 Pedro 2:6; Mateus 16:18).   
O Senhor é a rocha (Êxodo 17:6; Isaías 17:10; 2 Samuel 22-32; Deuteronômio 32:4). 
 
E) Jesus é o Salvador (Atos 2:21; 4:12; Romanos 10:9; Judas 25).   
Jeová é Salvador (Salmo 106:21; Oséias 13:4; Isaías 45:21; 43:3,11). 
 
F) Jesus é o Senhor dos Senhores (Apocalipse 17:14; 19:16; 1 Timóteo 6:14-16).   
O Senhor é o Senhor dos Senhores (Salmo 136:1-3; Deuteronômio 10:17). 
 
 G) Jesus é o Criador (João 1:3; Colossenses 1:15-17; Hebreus 1:10).   
Jeová é o Criador (Jó 33:4; Isaías 40:28; Gênesis 1:1). 
 
H) Jesus é Luz (João 8:12; João 1:9; Lucas 2:32).   
O Senhor é a luz (Miquéias 7-8; Isaías 60:20; Salmo 27:1). 
 
I) Jesus é o juiz (2 Timóteo 4:1; 2 Coríntios 5:10; Romanos 14:10).   
Jeová é o juiz (Gênesis 18:25; Joel 3:12). 
 
J) é claro que Jesus é Deus (1 João 5:5) 
 
6.   Jesus viveu na terra em total dependência de Deus, o Pai.  Ele nunca usou sua própria atributos divinos em 
contradição com a vontade do Pai. (Mateus 4:1-11, 27:42-43) 
 
7.   No nascimento de Cristo nenhuma mudança ocorreu na divindade de Jesus Cristo. Durante a sua vida terrena, 
alguns atributos não foram utilizados, mas eles nunca foram apagados ou destruídos. Para remover qualquer atributo de 
Sua divindade seria destruir a deidade. 
 
8.   Jesus Cristo é a verdadeira humanidade.  Isto inclui atributos como sede, fome, cansaço. (João 19:28) 
 
9.   Jesus Cristo tinha um corpo, alma e espírito, mas não velha natureza pecaminosa. Ele não recebeu uma velha 
natureza de pecado por causa do nascimento de uma virgem. 
 
10.   Deus se fez carne, não é um caso de Deus, possuindo apenas a humanidade. 
 
 
 

Lição 13 - A encarnação DO SENHOR JESUS CRISTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

13 Encarnação de Cristo Hebreus 1:1-6 Nascimento virginal 



 

 

 Isaías 9:6,7 
João 1:1-5, 14-18 

Primogênito - Jesus como 
- Testemunhos de Cristo re 

 
Introdução 
 
Hebreus 1:1-6 mostra a pessoa e a obra de Cristo como Messias e Salvador da humanidade. A CRISTOLOGIA é um 

tema mais importante. A mensagem de Hebreus é que Deus entrou na história com o Criador, tornando-se uma criatura. 
É claro que estamos a falar do Senhor Jesus Cristo, João 1:1-5, 14-18 . 
 
A sua vitória na Cruz demonstrou sua superioridade sobre tudo, incluindo os anjos. Nos primeiros seis versículos de 
Hebreus temos o resumo do assunto. Esta passagem é muito profundo. A coisa mais importante é que Deus se fez 
homem e habitou entre nós. 
 
Isaías 9:6,7 aguarda a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Aqui deve-se notar que a criança nasce e o Filho é dado. A 

humanidade de Cristo nasceu de Maria, mas o Filho, a divindade foi dado, como o Filho sempre existiu. Aqui temos a 
divindade e a humanidade de Jesus Cristo, o Senhor trouxe para formar a união hipostática. O sentido pleno da 
presente está escondido de nós mesmo. 
 
O termo "pré-encarnado Cristo" significa as aparições do Senhor antes da encarnação, antes que ele nasceu da Virgem 
Maria. Antes de falar sobre o nascimento virgem você tem que falar sobre a pessoa que está sendo nascido de virgem, 
o homem que é Deus e homem, e que Ele era Deus antes que ele se tornou homem. O Senhor Jesus Cristo é único na 
história do universo - Cristo é único - Emanuel - Deus conosco. 
 
A doutrina da pessoa de Cristo é crucial para a fé cristã. É fundamental que se saviorhood [Soteriologia] porque se ele 
não era o que Ele alegou ser então Sua expiação era deficiente e, portanto, não é suficiente. 
 
É por isso que uma visão incorreta do Senhor Jesus Cristo dará uma visão incorreta da salvação, da santificação e da 
escatologia.  Por causa da pré-existência de Cristo, Ele estava lá para ser dado antes que ele foi dado, sendo 
eternamente com o Pai, Ele é Deus. 
 
Por causa da sua eternidade ele não veio à existência e, portanto, não criou uma pessoa. João 8:58 - não há nenhum 
ponto na história humana, não há tempo no futuro, quando ele não será capaz de dizer "EU SOU", porque ele é de 
eternidade em eternidade. O que é errado se você não tem nenhum Salvador. 
 
Olhando para o caráter de Deus, o Pai, é a vida eterna, Cristo é a vida eterna. O que o Senhor estava fazendo antes de 
ele nasceu como um membro da humanidade? Ele foi o criador - Hebreus 1, o anjo do Senhor no Velho Testamento. A 
pessoa de Cristo  exige um nascimento virgem porque Deus está a tornar-se homem e nenhum ser humano do sexo 
masculino pode ser envolvido em seu nascimento, porque é através dos homens que a velha natureza pecaminosa.  
 
O NASCIMENTO DO SENHOR JESUS CRISTO 

 
O nascimento do Senhor Jesus Cristo em Belém, "casa do pão", na Judéia, provavelmente no outono. A data do 
nascimento de nosso Senhor foi colocado diversas vezes de 1 a 7 AC. 
Jesus Cristo nasceu em Belém alistamento foi feito sendo Cirénio presidente da Síria e Herodes era rei em Jerusalém. - 
Lucas 2:2 

Justino, o Mártir, o também e referida tributação registros que estavam ainda em existência em seu tempo para 
confirmar que José e Maria eram residentes em Nazaré e foi para Belém para o censo [Apol.i. 34,46] 

Até meados do século XIX, a única referência histórica para Cyrenius como os gregos chamavam-lhe , ou como ele era 
conhecido pelos Romanos, P.Sulpício Quirino, foi um período de cerca de 10 anos após a morte de Herodes, o que 
causou a escola da alta crítica para tentar desacreditar a conta em Lucas. 

No entanto, o alemão Dr. Zumpt Cyrenius provou que era duas vezes o governador da província e que o seu primeiro 
período datado de BC 4 quando ele conseguiu Quintílio Varo. 

Josefo diz-nos que Herodes morreu no 37º ano de seu reinado. Sabe-se que Herodes foi constituído rei pelos romanos 
em 40 A.C. durante o consulado de Domitus e Calvinus Asinius Pollio, assim, a sua morte foi em 4 ou 3 a.C.. 

Josefo também afirma que na noite que Herodes ordenou a execução de seus filhos, que ele acreditava que estavam 
conspirando para derrubá-lo, houve um eclipse da lua. Sabe-se também que Herodes morreu poucos dias após a sua 
execução. 

Johnson Eclipses em seu "Passado e Futuro" afirma que houve um eclipse lunar observável em Jerusalém com um 
efeito máximo em 2:34 am no dia 13 de Março, BC 4 com o próximo visível na cidade sendo um eclipse total em 12:15 
am no dia 9 de Janeiro de 1 a.C.. É, por isso, visto que o ano da morte de Herodes foi de 4 AC. 

Josefo diz-nos também que Herodes Arquelau, herdeiro, permaneceram por 7 dias em isolamento após a morte de 
Herodes, e que, enquanto ele foi bem recebido inicialmente, ele teve de chamar o guarda antes de sua ida a Jerusalém 
em 8 de nisã para celebrar a Páscoa. Conclui-se, portanto, de que Herodes morreu nas duas últimas semanas de março 
de 4 AC. 



 

 

A palavra grega para criança que nosso Senhor descrito no momento da busca de Herodes para ele indica que uma 
criança com menos de 18 meses de idade, mas não um bebê. 

É evidente a partir de evidências das escrituras que Jesus Cristo nasceu em Setembro - Dezembro e parece provável 
que isso foi no ano 5 ou 6 a.C..  Lembre-se 25 de Dezembro é a data escolhida pela Igreja Romana para a festa pagã 
Christianize de saturnália - Mid-Winter's Day. 

O Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia para a Virgem Maria e o Espírito Santo. - Lucas 2:7  

José demonstrou ser o pai natural, embora não legal. - Mateus 1:16-20 

Cerca de 4 A.C.   Visita dos sábios de Babilônia, ou mais a leste na Pérsia, procurando o menino nascido para ser rei, 

cuja estrela que tinham visto no oriente. Herodes vê isso como uma ameaça à sua dinastia e pede os Sábios para 
relatar de volta para ele uma vez localizado o menino Jesus para que ele possa eliminar a ameaça, mas sendo guiado 
por Deus eles escapam por outra rota. - Mateus 2:1-12  

Herodes mata todos os meninos pequenos de dois anos para baixo, em uma tentativa de eliminar o legítimo rei dos 
judeus mas José, Maria e o jovem Jesus viajar para o Egito até que Herodes morreu. - Mateus 2:13-18 

Herodes o Grande morre na primavera. Pouco antes de morrer devido à paranóia que ele mata alguns de seus filhos, 
eliminando assim a ameaça imediata de Jesus a partir da linha de Herodes. 

Arquelau foi ethnarch de Judéia, Samaria e até Edom 6AD. Durante o seu reinado de 10 anos, ele fez muitos inimigos e 

exerceu grande crueldade para ambos os Samaritanos e judeus pôr à morte de acordo com Josefo 3000 Judeus no 
templo, não muito tempo após a sua adesão. Em 6 AD, como um resultado de queixas para o imperador de seus irmãos 
e de temas ele foi banido para o extremo regiões do Império Romano e o seu reino se tornou uma província romana. - 
Mateus 2:22 

 
Como professores somos responsáveis pelo ministério de ensino da Igreja. Por ser um pastor você tem um machado 
colocou em seu pescoço pelo Senhor. O juízo do Senhor é mais rigoroso sobre o pastor infiel do que em outros. 
Estamos a ensinar a doutrina da única pessoa do Senhor Jesus Cristo para o nosso povo, para que eles conheçam a 
verdade sobre ele como seu Senhor e Salvador 
 
Isaías 41:8-14 - dá a esperança judaica que está no Senhor Jesus Cristo. João 1:14 mostra que Deus se fez carne e 

habitou entre nós. Ele não nos deixou no escuro sobre quem ele é. O resultado da pregação precisas sobre a 
encarnação será o culto na vida dos ouvintes.  
 
A verdadeira teologia fará com que você terminar todas as estudar com você de joelhos, falsa teologia terá pessoas 
discutindo uns com os outros, e essa é também a divisão entre bons e maus ensino bíblico.  Pelo fruto do ensino é o 
professor conhecido!!!! 
 
A FINALIDADE DA ENCARNAÇÃO 

 
 Deus se fez carne para revelar-se a nós, para assegurar a eficácia do sacrifício pelo pecado, para cumprir a aliança 
davídica, para destruir as obras do Diabo, para ser um Sumo Sacerdote simpático para com a humanidade e tem o 
direito de julgar. Todos eles se concentrar em a finalidade da vinda do Senhor. Este é um ponto central da fé cristã não 
apenas a mensagem "Natal". O que foi predito por Isaías se cumpriu. 
 
Existem mais de 300 profecias do Antigo Testamento sobre a encarnação de Cristo. 
 
Alguns pontos a observar 

 
[A] a humanidade de Cristo foi proposto desde antes da fundação do mundo - Efésios 1:4-7, 3:11, Apocalipse 13:8. 
[B] Cada tipo e profecia do Antigo Testamento a respeito de Cristo em antecipação do Filho de Deus encarnado. 
[C] o fato da humanidade de Cristo é visto em sua anunciação e nascimento. - Lucas 1:31-35 
[D] A sua vida aqui na terra, revelou a sua humanidade. 
[E] A humanidade de Cristo é visto em Sua morte e ressurreição. 
[F] o fato da humanidade de Cristo é visto em que ele subiu aos céus e é agora, em seu corpo glorificado, humano, 
ministrando para sua própria. 
[G] quando Ele voltar vai ser "o mesmo Jesus vindo como ele foi, no mesmo corpo, embora glorificado no qual ele se 
encarnou. 
 
Na sua encarnação, Ele torna-se chefe da Igreja. 
 
O Evangelho de João e o Salvador 

 
Sete passagens no evangelho de João, trazer esta juntos e fornece a chave para que o evangelho.  

 
A principal finalidade da encarnação foi que ele veio para morrer por seus pecados. 
 
João 1:29 - eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo; 



 

 

João 3:14,15 - a pessoa que veio para pendurar na árvore; 
João 6:51 - o pão vivo que desceu do céu que dá a vida eterna para aqueles que comem. 
João 10:11 - O Bom Pastor que dá a sua vida pelas ovelhas 
João 11:49-52 - a pessoa a morrer pela nação 
João 12:24 - o grão de trigo que morre para que ele possa dar muitos frutos. 
João 15:13-14 - o exemplo de que "ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos". 
 
Você não pode começ em torno dele o Senhor veio a morrer. A cruz/túmulo vazio é central. 
 
Ele teve de se tornar humano para ser rei, Sacerdote, Mediador e Salvador. 
 
 

Doutrinas 
 

Nascimento virginal 

 
1.   Jesus Cristo teve de nascer de uma virgem para cumprir a profecia. (Isaías 7:14) 
 
2.   Jesus tinha de nascer de uma virgem para confirmar a maldição de conias. (Jeremias 22:28-30) 
A) Conias era um crente, mas um terrível rei na época do cativeiro babilônico. 
B) Conias, também está na linha direta de Cristo no Joseph's linhagem de Davi (Mateus 1:6, 1:11, 1:16), através de 
Salomão. Esta é a linha real. 
C) Maria também foi na linha direta de Cristo de Davi (Lucas 3:23, Lucas 3:31) através de Nathan. Em Lucas 3:23 José 
é o filho-de-lei de Heli, pai de Mary. 
D) Ambas as linhas de Salomão e Nathan's meet na pessoa de Jesus Cristo, mas por o nascimento virgem Conias, a 
linha é cortada como José é legal, mas não é natural, pai de Jesus Cristo. 
 
3.   Jesus tinha de nascer de uma virgem para não ter a natureza pecaminosa de Adão. A natureza pecaminosa 
do homem vem através do sexo masculino. (1 Timóteo 2:14) 
A) Adão, como a cabeça, foi responsável por sua esposa. 
B) Eva foi enganada e pecou. 
C) Adão fez escolha deliberada. 
 
4.   A fim de ser o Deus-homem Jesus teve que ser concebido pelo Espírito Santo a Maria. 
 
5.   O nascimento virgem é, portanto, crítica, principalmente na doutrina da Redenção, a imputação e propiciação. 
NO nascimento de uma virgem - não há salvação. 
 
 

Cristo: PRIMOGÊNITO 

 
1.   Ele é o primogénito de toda a criação - Colossenses 1:15, João 1:18,    1 João 4:12                                  
 
2.   Ele é chamado o primeiro nascido de Maria. Como tal, ele é o mais velho da família e como Ele é 
descendente de Davi, tanto através de suas genealogias, ele herda o reino de Davi. Por meio de Maria, Ele tem o 
seu título de Messias - Mateus 1:25, Lucas 2:7  
 
3.   O Senhor é o primogênito da família real de Deus - Romanos 8:29  
 
4.   Ele é o primogênito em ressurreição, Ele é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos - Colossenses 
1:18, Hebreus 1:5,6  
 
5.   Ele é as primícias da Ressurreição. - 1 Coríntios 15:20-23 
 
6.   A Igreja é chamada a assembléia dos primogênitos. - Hebreus 12:23 
 
 

Cristo: Testemunhos SOBRE JESUS CRISTO 

 
Testemunho POR CRISTO DE SI MESMO 

 
1.   Ele alegou para transcender a Lei Mosaica, e o direito de reescrevê-lo. (Mateus 5:21-48). 
 
2.   Ele alegou a pré-existência de Deus.  Ele livremente usado o divino "EU SOU" que era o nome de Jeová no 
Velho Testamento.(João 6:35, 8:12,58, 10:7,11, 11:25, 14:6, 15:5) 
 



 

 

3.   Ele disse aos discípulos para orar em seu nome. (João 14:14) 
 
4.   Ele alegou ter descido do céu e que ele iria voltar para onde veio. (João 3:13, 6:33,42, 50-51, 62; 14:2-7) 
5. Ele alegou poder sobre a morte. Ele falou de sua vida e que ele tinha o poder de retomá-la. (João 10:17-18, 11:24-44) 
 
6.   Ele alegou que a morte não poderia segurá-lo e que ele iria levantar-se novamente em três dias. (João 2:19) 
 
7.   Ele afirmou ser capaz de levantar todos os mortos no último dia. (João 5:25-29, 11:25) 
 
8.   Ele alegou que ele era o juiz de todos os homens. (Mateus 25:31; João 5:22) 
 
9.   Ele alegou que a confiar Nele era o mesmo que confiar em Deus; assim, fazendo-se igual a Deus. (Mateus 
28:18-19, João 14:1) 
 
10.   Ele alegou que o homem só pode realmente conhecer a Deus como Ele é revelado nele. (Mateus 11:27; João 
14:6) 
 
11.   Ele aceitou adoração como certo para si mesmo, que pertencia somente a Deus; de Natanael (João 1:49), de 
Pedro (Mateus 16:16) e de Thomas. (João 20:28) 
 
12.   Ele afirmou que vê-lo era ver Deus, o Pai. (João 14:9-10) 
 
13.   Ele alegou que ele deve ser honrado como Deus é honrado, na verdade de que Deus é honrado quando ele é 
honrado. (João 5:22-23) 
 
14.   Ele afirmou ser capaz de perdoar o pecado, e dar a todos os que crêem Nele a vida eterna. (Mateus 9:2; João 
10:28, 3:16-21, 6:35, 11:25) 
 
15.   Ele alegou que o julgamento eterno aguarda aqueles que o rejeitam como Salvador.(João 3:36; Mateus 25:41-
46) 
 
16.   Ele ensinou com autoridade absoluta. (Mateus 7:29, Marcos 1:22, João 14:6) 
 
17.   Ele alegou poder universal. (Mateus 28:18) 
 
18.   Ele afirmou que Deus, o Pai, e ele era um. (João 10:30) 
 
 19.   Ele insistiu que toda a revelação foi cumprida em si mesmo. Ele viu a si mesmo como se previa, Typologically 
em Jonas (Mateus 12:39-41, Lucas 11:29-32), Salomão (Mateus 12:42, Lucas 11:31), Davi (Mateus 12:3-4, Marcos 
2:25-26; Lucas 6:3,4) e Isaías. (Mateus 13:13,14, Marcos 4:12 e Lucas 8:10) 

 
Testemunhos sobre Cristo em Isaías 

 
1. A sua Divindade (40:12-18, 51:13) 
2. Sua encarnação (7:14, 9:6) 
3. Seu humilde Juventude (7:15, 9:1-2, 11:1, 53:2) 
4. Seu servo hood (11:2, 42:1) 
5. Sua mansidão (42:2) 
6. Sua ternura (42:3) 
7. Sua obediência (50:5) 
8. Sua mensagem (61:1-2) 
9. Seus milagres (35:5-6) 
10. Seus sofrimentos (50:6, 52:13-15) 
11. Sua rejeição (53:1-3) 
12. Sua paixão (53:4-6) 
13. Sua morte vicária (53:8) 
14. Seu enterro (53:9) 
15. Sua ressurreição (53:10) 
16. Sua ascensão (52:13) 
17. Seu ministério sacerdotal (53:12) 
18. Sua exaltação (52:13-15) 
19. Seu papel como juiz (63:1-6). 
20. Seu segundo advento (59:20-21) 
21. Seu reinado milenar (9:6-7, 11:3-9) 
 
Testemunhos por DESCRENTES 

 
1.   Lscariot de Judas (Mateus 27:4) - eu pequei em que tenho traído sangue inocente. 



 

 

 
2.   Pôncio Pilatos (João 19:4,6) - nenhum crime acho nele. 
 
3.   Herodes, o usurpador (Lucas 23:15) - Nem mesmo Herodes, porque a ele: e eis que não tem feito coisa 
alguma digna de morte para ele. 
 
4.   A esposa de Pilatos (Mateus 27:19) - não têm nada a ver com este homem justo. 
 
5.   O moribundo ladrão (Lucas 23:41) - Este homem tem feito nada de errado. 
 
6.   O centurião do Gólgota o desapego (Lucas 23:47) - Este homem era um homem justo. 
 
7.   Os soldados romanos no Gólgota (Mateus 27:54) - verdadeiramente este era o filho de Deus. 
 
Declarações que ele faz sobre si mesmo, no livro do Apocalipse 

 
1. "Eu sou o Alfa e o Omega, o primeiro e o último" - Jesus Cristo conhece todas as coisas (1:11) 
 
2. "Eu sou o primeiro e o último" - Ele é eterno (1:17) 
 
3. "Eu sou aquele que vive, e estava morto; e eis que estou vivo para sempre mais, Amém; e tem as chaves do inferno 
e da morte " - ele tornou-se o deus - homem e morreu por nós, vencendo a morte e nos salvar de uma eternidade no 
inferno (1:18) 
 
4. "Estas coisas diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro." - Ele 
tem os ministros da igreja em sua mão e está presente nas igrejas. (2:1) 
 
5. "Estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto, e está vivo." - Ele combina a eternidade com sua morte 
sacrificial. (2:8) 
 
6. "Estas coisas diz aquele que tem a espada aguda de dois bordos." - Ele é e tem a palavra de Deus. (2:12) 
 
7. "Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente" 
- Ele não é apenas Salvador, mas é também juiz. (2:18) 
 
8. "Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus, e as sete estrelas."- ele deu à Igreja o Espírito Santo 
para que a Igreja possa funcionar (3:1) 
 
9. "Estas coisas diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi; o que abre, e ninguém fecha; e 
fecha, e ninguém abre." - Ele é santo e tem verdadeira autoridade. Ele também dá oportunidades para permitir-nos a 
servir. (3:7) 
 
10. "Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus"; - Ele tem a autoridade 
final e é a revelação de Deus e a fonte da criação de Deus. (3:14) 
 
11. "Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, 
e ele comigo." - Ele chama ao homem mas não coagir o livre arbítrio do homem. (3:20) 
 
 
 

Lição 14 - JESUS CRISTO - SEU MINISTÉRIO E CARÁCTER 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

14 Seu ministério e carácter 
 

João 7:14-18, 37-49 
Deuteronômio 18:15-19 
Filipenses 2:8-11 

Vida de Cristo 
Chenosi 
Sacrifício de sangue 
Cristo: Profeta, Sacerdote, 
Rei 

 
 
Introdução 

 
Às vezes, a obra de Cristo é considerada sob os três serviços que ele realizou; o de Profeta, Sacerdote e Rei. Pode ser 
estabelecida uma ligação entre o Messias ou Ungido e o fato de que profetas, sacerdotes e reis foram todos ungidos. 
 



 

 

Em João 7, quando todos sabiam que tinham visto o Senhor Jesus Cristo que tinha visto algo muito incomum. Isto é 
indicado pelo uso freqüente das palavras surpreso e maravilhado no Novo Testamento. Eles sabiam que estávamos 
escutando muito mais do que um homem - João 7:14-18, 37-39 .  
 
Por causa de sua presença as autoridades não poderia prendê-lo. Ele alegou ser mais do que apenas um homem, as 
pessoas diziam que ele é profeta referindo-se Deuteronômio 18 ou ele é o Cristo. Jesus Cristo causou uma divisão. Eles 
tinham que tomar uma decisão quanto a ele. Que pensais vós do Cristo? Esta é a questão central para toda a 
humanidade. Pessoas que não querem que a verdade não irá reconhecê-lo, mesmo quando eles são confrontados com 
ela.  Filipenses 2:8-11 . 
 
Profeta 

 
Em Deuteronômio 18:15 -19 a coisa que os fez pensar que este era o profeta fala no versículo 18 foi a autoridade que 

o Senhor falou com eles. Ele não disse como os professores desses dias, disse que o rabino um tinha dito isso 
enquanto o rabino disse que B, e sugiro que….. 
 
Ele era um profeta, Ele falou as palavras de Deus. Ele era mais do que um profeta. Nós, porém, são um pouco duro 
com aqueles que viveram no tempo de Cristo como agora temos o benefício de todo o Novo Testamento. 
 
Ele deu as profecias, ele deu grande ilustrações, e fez uso de perguntas e transformou as perguntas em uma palavra 
profética. Ele era autoritário e ele fez isso de uma forma sistemática, não tendo oportunidades como eles surgiram.  
 
O profeta era tanto um foreteller e uma quarta teller. Esta última característica é a principal função do pastor que aplica-
se fatores da Bíblia para os dias atuais na pregação.  Todos os pastores de hoje precisam ter elementos proféticos em 
sua pregação, dizendo que o povo de Deus do programa profético de Deus. 
 
Houve três importantes discursos que eram uma parte de seu ministério profético, 
 
[A] o Sermão da Montanha - Mateus 5-7 
 
[B] no Sermão do Monte - Mateus 24-25 
 
[C] O discurso do Cenáculo - João 13-16. 
 
Em primeiro lugar, vejamos o sermão da montanha. 
As atitudes das pessoas para estas três passagens irá dividir escolas teológicas em "bons e maus" com bastante 
rapidez, mas se você perguntar-lhes onde o Sermão da Montanha se encaixa, você encontrará que o liberal, reformada 
e campos fundamentalista opiniões variam significativamente. 
 
 [A] Os liberais tomar o Sermão da Montanha como o modo de vida cristão, dizendo que se você manter o Sermão da 
Montanha você pode satisfazer a Deus, mas que não era o seu propósito.  
 
[B] Em contraste, a Visão Reformada é que o Sermão do Monte é uma política que eles são para trazer à existência por 
suas próprias atividades agora e apressar a realização do reino de Cristo na terra.  
 
[C] Do ponto de vista fundamentalista é que é pregado, em relação à vinda do reino. Este discurso, parece enfatizar 
principalmente para começar pronto para o reino. Alguns dos requisitos para ser praticada totalmente exigiria o 
estabelecimento do reino com o seu governo justo e práticas do sistema de adoração no templo, apesar de os princípios 
pode ser seguido a qualquer momento. 
 
O sermão é um chamado ao arrependimento para aqueles que se recusaram a aplicar as Escrituras para seus 
pensamentos e comportamentos, e, assim, ficaram de fora as mudanças internas dos requisitos para estabelecer o 
reino. Por conseguinte, tem relevância para qualquer momento quando o reino é iminente, como durante o ministério do 
Senhor e na tribulação, mas também pode ser argumentado que é pertinente a cada dia, como nós não sabemos a data 
do retorno do Senhor. Ele também fotos das condições que ocorrerá no reino.  É, por conseguinte, rentável para 
discípulos em qualquer idade, uma vez que é uma das mais detalhadas dos códigos de ética na Bíblia com base na Lei 
Mosaica. Ele enfatiza a importante verdade de que o coração e a mente e o corpo deve ser puro para servir ao Senhor. 
 
Em segundo lugar, o discurso profético Olivet fornece uma introdução para o que irá acontecer na terra durante a 
Grande Tribulação antes do Reino enquanto discurso do Cenáculo dá as regras e os padrões para a era da Igreja. 
Aplica-se a um sermão na igreja, um para a Tribulação, e um para o Milênio. No entanto toda a Escritura é para todos 
nós a ganhar com os princípios de todos os discursos, tendo aplicação para todas as idades.  
 
Em diferentes idades, no entanto a ênfase ou a importância de uma passagem irá variar. Existem certos elementos que 
são necessários para cumprir completamente o sermão da montanha, que não temos hoje. Não precisa ser exato 
ensino nesta área, existem muitos livros devocional que não precisa ensinar sobre esta especialmente na área no 
sermão da montanha. Por exemplo, o Sermão da Montanha não é a principal passagem do cristianismo histórico, o 
Cenáculo é o discurso. 



 

 

 
Sacerdote 

 
Jesus Cristo como Sacerdote - Ele tem um duplo sacerdócio, um Depois Arão como ele tem uma função redentora, mas 
ele também é um sacerdote segundo a ordem de Melchizedec de Gênesis 14 
 
O profeta falou aos homens de Deus; o sacerdote fala com Deus para os homens. Sendo da tribo de Judá 
desqualificado Cristo de ser um sacerdote Aarônico; portanto, Deus dispostos à frente de sua vinda para uma outra 
ordem de sacerdotes, a fim de Melchizedec, e Cristo é um sacerdote da ordem com respeito à sua pessoa e ao seu 
trabalho. Contudo, existem semelhanças entre os sacerdotes Aarônico e Cristo como sacerdote, tanto na sua pessoa e 
sua obra. 
 
Sacerdotes Levítico 

 
Esses sacerdotes tinham que ser homens nascidos em o direito de família, escolhido por Deus e qualificado para o seu 
trabalho (Hebreus 5:1-7). Nosso Senhor nasceu, escolhido, encarnado, e testado, sendo em sua pessoa qualificada 
para ser um sacerdote ministrando.  
 
Estes sacerdotes servido por representando o povo de Deus e, especialmente, na oferta de sacrifícios. Os seus 
sacrifícios eram muitas, repetido, e não pode, por si só, de valor eterno. O escritor aos Hebreus deixa claro que se eles 
tivessem sido capazes de efetuar a satisfação eterna do pecado, não teria havido nenhuma necessidade para a sua 
repetição, ano após ano. 
 
Em contraste, o sacrifício de nosso senhor de si mesmo por nossos pecados, foi um único sacrifício, de uma vez por 
todas, e para toda a humanidade. No presente, a sua grande obra de redenção, Ele fez um trabalho que foi prenunciado 
pelo trabalho do Sacerdócio Aarônico sacerdotes, mesmo que ele não era um sacerdote segundo a ordem de Aarão, 
não sendo da tribo de Levi.  Hebreus 6:20 - 7:27. 
 
Melchizedec Sacerdote 

 
Características do sacerdócio Melchizedec: 
 
(A) era um sacerdócio real. Melchizedec foi um rei bem como um sacerdote. A união dessas duas funções era 
desconhecido entre sacerdócio aarônico sacerdotes de Cristo, embora predito em Zacarias 6:13. 
(B) foi relacionada à ancestralidade. "Sem pai, sem mãe", não significa que Melchizedec não têm pais, nem que ele não 
nasceu ou não morreu, mas apenas que as Escrituras não contêm nenhum registro desses eventos para que ele possa 
ser mais perfeitamente semelhante a Cristo.  Sacerdócio Aarônico sacerdotes dependiam de seus ancestrais para se 
qualificar. 
(C) era atemporal, não tendo começo nem fim gravados de forma Melchizedec pode voltar a ser mais como o senhor 
que é um priest para sempre após a ordem de Melchizedec. 
(D) foi superior para o Sacerdócio Aarônico. Abraão, de quem veio a ordem Aarônico, reconheceu a superioridade de 
Melchizedec quando ele deu os dízimos dos despojos da guerra para ele (Gênesis 14:20). Levi, ainda que nascituros, e 
todos os sacerdotes que veio dele estavam envolvidos neste ato que demonstraram a superioridade da Melchizedec. 
 
 Rei 

 
O Senhor Jesus Cristo é Rei, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, bem como sendo o rei de Israel, como o filho 
de Davi. Ele é o que poderiam ser classificadas no mundo antigo como campo de batalha a realeza. Quando Napoleão 
conquistou um espaço que muitas vezes fazem um de seus generais um rei. O Senhor torna-se Rei dos reis e Senhor 
dos senhores, porque a sua vitória na Cruz. Ele nasceu um filho de Davi e, portanto, de acordo com nascimento de 
royalties. Ele é rei sobre tudo. 
 
O fato de que ele é o rei de Israel garante que ele voltará para estabelecer o Seu reino e reino sobre Israel e palestinos 
davídico cumprir os convênios. Ele também garante que o mundo não vai auto destruição devido a coisas como a 
guerra nuclear mundial ou um gigantesco asteróide atingindo a terra 
 
Chenosi 

 
O primeiro problema para o teólogo como eles se aproximam de Jesus Cristo como Profeta, Sacerdote, Rei e Salvador 
é a kenosis. Esta palavra grega vem de Filipenses 2:7, onde ele se tornou sem reputação e assumiu a forma de servo 

e foi feito em semelhança de homem. Ele esvaziou-se a si mesmo.  
 
Os teólogos perguntar o que ele esvaziou-se a si mesmo? Foi ele ainda plena divindade ou ele próprio vazio de alguns 
dos atributos quando se tornou homem? Se ele não tem todos os atributos da Deidade não era plenamente Deus. Ele é, 
no entanto, ambos plenamente Deus e plenamente homem. "Kenosis" afirma que ele não perder nenhum dos atributos 
da Deidade, mas reteve a exploração dos atributos. O falso conceito de "kenosis" é que Cristo deu por ser Deus, por 
exemplo, entregou Sua onisciência. Este conceito é atraente porque unidos, ele cresceu em conhecimento e sabedoria 



 

 

na sua humanidade. Ele tinha que aprender em sua humanidade, mas que ele tinha que aprender em Sua divindade?  A 
resposta naturalmente à questão de perda de todos os atributos da Deidade é "não". 
 
Fez ele desistir de sua divindade? Novamente a resposta é não!  Em uma ocasião, as pessoas viram a sua divindade; e 
isso foi no momento da sua detenção no Getsêmani. Por um breve momento ele puxou o véu escondendo esta deidade 
de volta e o simples piscar diante de Sua divindade causou o grande contingente do exército a cair para trás. O véu era 
controlada pela sua vontade. João 18:6.  
 
Em segundo lugar, o Senhor não invocar a divindade que ele tinha. Quando ele estava na cruz, Ele poderia ter descido 
da Cruz a qualquer momento e chamado de legiões de anjos para derrota seus inimigos. Com uma capacidade de dizer 
não, traz a maravilha do amor do Senhor Jesus Cristo morrendo por nós. 
 
Em terceiro lugar, como o grande Deus Ele se humilhou para que possamos, através dele, para a glória de ser 
levantado como mostrado em Filipenses 2:7-11  não era os pregos que prenderam o Senhor para a Cruz era a sua 
obediência ao plano de Deus. 
 
O senhor e o Pecado 

 
O segundo problema teológico é a de saber se o senhor pecou ou não, ou se ele era mesmo capaz de pecar. Ele 
poderia ser tentado? Se Cristo foi "temptable" e havia uma possibilidade de que ele poderia pecar, ele não seria 
perfeito, ou assim dizem alguns teólogos. 
 
Se o Senhor não é pecado ele não é capaz de ser um sacrifício. Os sinlessness de Cristo é absolutamente 
indispensável, sem ele você não tem um sacrifício eficaz. Os liberais dizem que Cristo pecou, e eles também não 
acredito que Ele morreu por seus pecados. Os liberais não querem um Salvador, mas uma boa pessoa no céu que vai 
deixar todos fora eventualmente. Eles querem um grande exemplo, não um Senhor a quem você tem que obedecer. 
Esta não é a imagem de Deus que a Bíblia nos dá 
 
Como conservadores, estamos conservando a verdade bíblica, a sinlessness de Cristo, a perfeição de seu caráter e sua 
obra na cruz, o fato de que temos um salvador e um Senhor, o Senhor quem vai ser o juiz do mundo. Todos os 
Conservadores concordam que Cristo é sem pecado. 
 
Se você deseja ensinar impeccability é algo que precisa ser preparado com bastante antecedência, como é uma área 
complexa da doutrina. O Senhor foi tentado, para mostrar que ele não poderia pecar, mas para provar para toda a 
eternidade, que ele não poderia pecar. Os testes do Senhor era real, como a nossa, mas os testes provaram seu caráter 
perfeito. Ele foi testado em todos os sentidos como nós, contudo sem pecado. Ele é, portanto, o único que podemos 
depender quando encontramos nossos testes. Ele não poderia falhar e ele não falhou e, portanto, podemos ter total 
confiança nos braços eternos. Ele tem a graça e o poder para nos ajudar nos momentos de necessidade. Ele provou ser 
capaz de nos ajudar em qualquer circunstância. 
 
 

Doutrinas 
 

Vida de Cristo 

 

1. A vida de Jesus Cristo pode ser dividido em sete secções distintas:- 
A) o nascimento de uma virgem. 
B) o ministério do Senhor. 
 C) a sua morte. 
D) o sepultamento. 
E) Ressurreição. 
F) a ascensão. 
G) Sessão. 
 
2. O nascimento de uma virgem. Há três razões por que Jesus teve de nascer de uma virgem:- 
A) para cumprir a profecia de Isaías (7:14) 
B) para cumprir a "maldição" de conias (Jeremias 22:30) (também conhecido como Jeconias e Joaquim) 

I) (Mateus 1:16) José, legal, mas não real pai de Jesus era descendente de Davi através de Ilhas ... (Mateus 
1:6) e conias (Mateus 1:11) 
Ii) a verdadeira mãe de Maria (Lucas 3:23) da humanidade do Senhor Jesus Cristo era descendente de Davi. 
(Lucas 3:31) através de Nathan. 
Iii) em (2 Samuel 7:16) Davi está prometido um filho que reinará para sempre, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. 
Iv) em (Jeremias 22:28-30) conias é dito que nenhum descendente de sua vontade de reinar sobre Israel. 
V) pela Virgem o nascimento de um filho, Jesus Cristo, pode reinar para sempre sobre Israel (ele tem a vida 
eterna) sendo descendente de Davi através de Nathan. 

C) para garantir que Jesus nasceu sem a imputação do pecado de Adão.(l Timóteo 2:14,15) 



 

 

I) em (1 Timóteo 2), vemos que a mulher foi enganada, mas deliberadamente o homem pecou. Vem, assim, a 
natureza pecaminosa do homem. 
Ii) para ser o nosso Redentor Jesus tinha de nascer sem uma natureza de pecado, para que ele possa comprar 
aqueles que têm uma natureza de pecado. 
Iii) o nascimento virginal de Jesus nasceu sem a imputação do pecado de Adão. 

 
3. O ministério do Senhor. 
A) Razões para a sua humanidade 

I) Saviorhood (Filipenses 2:5-8) 
Ii) Mediatorship (1 Timóteo 2:5-6) 
Iii) Sacerdócio (Hebreus 10:10-14) 
Iv) Realeza (Salmo 89:29) 

B) Qual era o seu meio de operação. 
I) - o Espírito Santo (João 3:34) 
Ii) Ele foi tentado (Mateus 4:1-11) 
Iii) Ele tinha livre arbítrio (Mateus 26:39) 
Iv) Foi perfeito (2 Coríntios 5:21 

 
4. As provações e morte. 
A) Ensaios Clínicos 

I), Anás (João 18:12,13) 
Ii) Caifás (Mateus 26:57) 
Iii) Sinédrio (Lucas 22:66) 
Iv) Pilatos (Lucas 23:1) 
V) Herodes (Lucas 23:8) 
Vi) Pilatos (Lucas 23:13) 

 
B) a Crucificação:- 

I) Jesus foi crucificado em 9 am. (Marcos 15:25) 
Ii) as trevas cobriam a terra 12 horas (Marcos 15:33) 
Iii) Jesus levou os pecados 12-3 pm (Mateus 27:46) 
Iv) "Meu Deus, meu Deus" Salmo 22 (Romanos 6:23) 
V) a salvação é completada 3 pm (Lucas 23:44-46, João 19:30) "Pai, nas tuas faixas I demitir o meu espírito". 
Vi) (Proféticas Isaías 53:9) 

 
5. E sepultamento no túmulo. 
Após a morte de Jesus Cristo, o Senhor, várias coisas aconteceram:- 
A) Sinais 

I) aluguel do véu do Templo de cima (Deus) para baixo (homem) (Mateus 27:51) 
Ii) Um grande terremoto (Mateus 27:51) 
Iii) Sepulturas abertas. (Mateus 27:52,53) 
Iv) de quebrar as pernas dos ladrões (João 19:32-36 cf. Salmo 34:20 cf. Êxodo 12:46) 
V) Lado trespassado (João 19:34, Zacarias 12:10) 

B) Sepultamento 
I) Dois pallbearers. Arimethea de José e Nicodemos, tanto fariseus, (João 19:38-39) 
Ii) Tanto os homens ricos. (João 19:38-42) 
Iii) em um homem rico. (Isaías 53:9, João 19:41) 
Iv) Guard no túmulo. (Mateus 27:62-66) 

 C) Jesus tinha três partes distintas - Corpo, alma, espírito. 
D) no enterro - 

I) Corpo - no túmulo (Mateus 27:57-60) 
Ii) Espírito ao Pai no céu (Lucas 23:46) 
Iii) Alma - Paraíso ou Seio de Abraão (Lucas 23:43) 
Iv) No Paraíso, Jesus encontrou-se com a alma do ladrão arrependido e pregou para os anjos caídos no 

Tártaro. (1 Pedro 3:19, 20a, 2 Pedro 2:4, Gênesis 6:4) 
 
6. Ressurreição. 
A) Jesus morreu na Páscoa - o cordeiro pascal. 
B) Jesus ressuscitou na festa dos primeiros frutos. Depois de 3 dias a alma veio de Hades (Lucas 23:43) O Espírito do 
Pai (Lucas 23:46) e juntou-se o corpo na tumba. Com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo recebeu uma 
ressurreição do corpo. (Romanos 8:11 
C) Jesus predisse a sua ressurreição (João 2:18-22) 
D) Ele é a primícia (1 Coríntios 15:22, 23) 
E) no período entre a ressurreição e a ascensão, muitas pessoas viram o Senhor ressuscitado. O suborno dos soldados 
romanos (Mateus 28:11-15) é uma prova adicional da ressurreição como são as vidas transformadas dos discípulos. 
 
7. A Ascensão. 
A) Tendo ressuscitado subiu o Senhor (Lucas 24:50-53) para ser capaz de tomar o seu lugar de honra à direita de Deus. 



 

 

B) com a ascensão paradise esvaziado, os santos do Velho Testamento sendo transferidos para o céu. 
C) da "Igreja" idade crentes ir para estar com o Senhor. (2 Coríntios 5:7-9) 
 
8. - A área de Cristo à mão direita de Deus. 
A) alcançar o Pai no céu Cristo sentado à direita de Deus. (Colossenses 3:1) 
B) a sessão é a fim de que o pai pode fazer seus inimigos por escabelo de seus pés. (Hebreus 1:13) 
C) a profecia da sessão. (Salmo 110:1). 
D) o escabelo será atendida inicialmente o Segundo Advento com o juízo final que ocorre no Juízo Final. (Apocalipse 
20:11-15) 
 
 

KENOSIS DE CRISTO 

 
1. "Kenosis" é uma expressão que significa "esvaziar-se" ou "fazer-se". 
 
2. Princípio da Kenosis:- (Filipenses 2:5-11) 
 
3. Jesus Cristo desde a eternidade passada sempre foi Deus. Como tal, ele é todo o saber, ele é todo poderoso, tem a 
vida eterna e muitas outras qualidades absolutas. Ele não foi criado porque ele é eterno. 
 
4. Jesus Cristo escolheu para se tornar um pouco menor que os anjos e assumiu a forma de homem. 
 
5. Adão, o primeiro homem aspirava a ser Deus, o segundo Adão, que é Deus, ele despojou-se de Sua deidade 
(Kenosis) e tornou-se homem para salvar a humanidade. 
 
6. Durante Seu ministério terreno, em vez de usar seu próprio poder absoluto que ele usou o poder do Espírito Santo. 
 
 

Sacrifício de sangue 

 
1. Desde a primeira vez que Deus gravado tem exigido um sacrifício de sangue pelo pecado. Está implícito por casacos 
de pele fornecido pelo Senhor no jardim depois que Adão e Eva tinham tentado vestir a sua nudez com folhas. Abel 
trouxe um sacrifício animal aceitável, ao contrário do que Caim trouxe uma oferta inaceitável sem derramamento de 
sangue. 
 
2. A exigência de sacrifícios de sangue foi continuado com Noé, depois do dilúvio; (cf. o sacrifício de Isaac por Abraão); 
e foi estabelecido como um requisito não só por o cordeiro da Páscoa, mas também nas ofertas de Levítico. 
 
3. Quando a gravação é a vontade de Deus para Israel na questão dos alimentos e da abstinência de comer "qualquer 
forma de sangue" Moisés "Porque a vida da carne está no sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer 
expiação pelas vossas almas; porquanto é o sangue que faz expiação pela alma."  Gênesis 3:21-4:8. 
 
4. Resulta do que precede que a vida de uma vítima inocente (o sacrifício animal), funcionaram como uma sombra até o 
pagamento de uma vez por todas foi pago com o verdadeiro sacrifício de Cristo. 
 
 5. Há uma necessidade absoluta de o único sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tal como indicado pela frase "o sangue 
de Cristo". (Romanos 3:25, Efésios 1:7, Hebreus 9:22) 
 
6. Até o momento do sacrifício, de uma vez por todas os pecados dos crentes foram retiradas adjacentes a eles (Gk. 
para) mas desde a cruz que têm sido plenamente tomada de distância. 
 
7. Os doze elementos da graça que envolvem o sangue de Cristo:- 
 
A) a Nova Aliança. (Hebreus 8:8, 9:20-21) 
B) O sangue é a vida. (João 6:53) 
C) a compra e a Redenção. (Atos 20:28, Efésios 1:7, 1 Pedro 1:18-19) 
D) propiciação. (Romanos 3:25) 
E) Justificação. (Romanos 5:9) 
F) a santificação. (Hebreus 13:12) 
G) a limpeza. (Hebreus 9:14, 1 João 1:7, Apocalipse 7:14) 
H) Vitória. (Apocalipse 12:11) 
I) o sangue da aspersão. (Hebreus 10:22, 1 Pedro 1:2) 
J) quase fez. (Efésios 2:13) 
K) a paz. (Colossenses 1:20) 
L) ousadia para entrar. (Hebreus 10:19) 
 
8. É de interesse que a ressurreição corpo consiste de carne e osso, mas aparentemente não há sangue. 



 

 

 

Cristo: Profeta, Sacerdote e Rei 

 
JESUS, O PROFETA 
 
1. Moisés predisse a vinda de um profeta perfeita, cumprida em Jesus (Deuteronômio 18:15-19, Atos 3:20-23) 
 
2. Jesus alegou que ele era um profeta. (João 7:16, 8:28, 12:49-50) 
 
3. Cumpridas as predições 
A) a sua morte e ressurreição (Mateus 16:21, João 2:19) 
B) a destruição de Jerusalém (Mateus 24:1-2, Lucas 19:41-44) 
C) Os gentios a dominação de Israel (Lucas 21:20-24) 
D) dispersão dos judeus (Mateus 24:34) 
E) que iria sobreviver as escrituras (Mateus 24:35) 
 
JESUS SACERDOTE 
 
1. O sacerdote é um homem que representa outros homens diante de Deus, para que o homem pecador pode ter 
relação com um Deus santo (Hebreus 5:1). O sacerdote fez propiciação pelos pecados do povo. (Hebreus 2:17, 
Hebreus 10:12) e também fez intercessão para o povo 
 
2. Como um sumo sacerdote, Cristo ofereceu um sacrifício perfeito a Deus para remover o pecado de todos os tempos - 
o seu próprio corpo (Hebreus 9:26). 
 
3. Ele também oferece a oração intercessória por nós (Hebreus 7:23-25) à direita do Pai. 
 
4. Características:- 
A) Ele foi designada por Deus (Hebreus 5:4-10) 
B) Ele é perfeito (Hebreus 7:26-28) 
C) Ele é misericordioso e fiel (Hebreus 2:17) 
D) Ele é simpática, (Hebreus 4:14-16) 
E) Ele é eterno (Hebreus 7:23-25) 
F) Ele é o nosso advogado (1 João 2:1) 
 
5. Por causa de nossa união no Corpo de Cristo, cada crente é um sacerdote (1 Pedro 2:9).  Temos acesso direto a 
Deus Pai (Mateus 27:51, Hebreus 4:16).  Por isso, nossas vidas devem ser um sacrifício vivo (Romanos 12:1) de louvor 
(Hebreus 13:15), dar (Hebreus 13:16) e obediência (Hebreus 13:17). 
 
JESUS, O REI 
 
1. No segundo advento de Jesus Cristo virá como rei, como Rei dos reis e Senhor dos Senhores. (1 Timóteo 6:15) 
A) - o Seu reino na terra (Jeremias 23:5, Apocalipse 19:11-16). O seu reino é chamado reino dos céus, por causa de 
seu caráter celestial, mas é claramente na terra. 
B) a Sua Capital - Jerusalém (Salmo 2:6) 
C) a sua extensão - o mundo inteiro. (Salmo 72:6-11, Isaías 2:2-3; Daniel 7:13-14, Zacarias 8:20-23) 
 D) quando - ele será regather crer Israel depois da Grande Tribulação e reinará na terra por 1.000 anos. (Apocalipse 
19:11-16, Zacarias 14:1-4,9. Apocalipse 20:4-6) 
 
2. Características do reino: 
A) A Paz Universal (Isaías 2:4, Miquéias 4:2-3) 
B) Prosperidade Universal (Miquéias 4:4-7) 
C) justo e apenas a regra (Salmo 72:2-7, Isaías 11:9) 
D) em todo o mundo em extensão (Salmo 72:6-8) 
E) Glorioso (Salmo 72:17-19) 
F) Eterno (Daniel 7:13-14, Lucas 1:32-33, Apocalipse 11:15) 
G) moralizante da privilegiadas (Salmo 72:2-4, 12-14) 
 
3. O governo de Cristo na terra vai encerrar com o julgamento do Grande Trono Branco (Apocalipse 20:11-15). Ele 
entregar o Reino ao Pai (1 Coríntios 15:24) Assim, o início do estado eterno de Cristo. (1 Coríntios 15:28) 
 
 
 
 

Lição 15 - A morte substitutiva de Cristo. 
 
 



 

 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

15 Sua morte substitutiva Efésios 2:1-10 
Levítico 16:20-22 
João 3:16-36 
1 João 2:1-2 

Expiação Ilimitada 
A Cruz e Satanás 
Crucificado com Cristo 

 
 
Salvação 

 
A salvação é o maior tema na Bíblia e centros no Senhor Jesus Cristo. Trata-se de trazer pessoas da condenação à 
justificação, da morte para a vida eterna, e de ser um inimigo de Deus para ser um amigo. Esta é uma área 
extremamente importante para obter direito, pois é aqui que os cultos tentar atacar a fé cristã. 
 
Efésios 2:1-10 - "Mas Deus" no versículo 4 é um grande contraste para onde estávamos no fato de que estávamos 

mortos espiritualmente. Pela graça do Senhor, o senhor encontrou-nos enquanto estávamos mortos espiritualmente e 
nos trouxe a novidade de vida. Seu propósito foi de levantar-nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus v 6 
que devemos andar nele.  
 
Por que ele faz isso? 

 
[A]   para mostrar o Seu amor - João 3:16-36 , Romanos 5:8    

[B]   para mostrar a sua graça na eternidade Efésios 2:7,   
[C]   Que devemos representar Deus na terra - Efésios 2:10 
 
Quando Deus nos acharam que foram um ramo morto em uma árvore, a árvore do pecado, mas Deus encontrou-nos e 
nos trouxe nova vida. A salvação é em três tempos, passado - no passado, nós fomos salvos, estamos sendo salvos do 
pecado e do mal, alguns dos quais somos esquecidos e, no futuro, nós somos salvos para sempre e serão entregues a 
partir deste corpo de morte. 
 
Somos salvos de 
 

[A]   a condenação do pecado -      Efésios 2:8, Tito 3:5,     
[B] do   domínio do pecado na vida do cristão -  Hebreus 7:25,   
[C]   a presença do pecado no céu -    Romanos 5:9-10 
 
Expiação 

 
O Dia da Expiação é o dia mais sagrado em Israel - Yom Kippur - é o dia da expiação substitutiva, que fala do dia em 
que o Senhor se tornou nosso substituto na Cruz. 1 João 2:1-2. A Expiação tem as suas raízes no Antigo Testamento 
muito profundo ritual. Levítico 16: 20-22 - ele torna-se o bode scape, a pessoa que é culpada, mesmo que ele não é 

culpado e leva a consequência dos pecados. 
 
O procedimento foi que as mãos são colocadas sobre a cabeça indicando transferência ou delegação. Aqui o pecador 
está transferindo simbolicamente seus pecados para o animal. No caso específico de Aaron é colocando os pecados de 
todo o povo sobre o bode e a cabra que é enviado ao deserto, para ser designado para morrer no deserto. Os culpados 
devem morrer por seus próprios pecados, mas eles têm um substituto. 
 
 O Senhor Jesus Cristo não foi apenas um substituto, mas também um perfeito substituto. Ele foi um substituto eficaz, o 
que significa que o que ele fez funcionou perfeitamente. O sacrifício do Senhor foi perfeito e resolvido o pecado de todos 
os homens. A expiação é para destruir completamente as conseqüências. 
 
O sacrifício substitutiva - agora algumas perguntar - ele morrer pelos pecados de toda a humanidade ou apenas para 

os eleitos? Esta é a diferença entre os evangélicos e o disco calvinista. Esta é uma área de conflito entre cristãos 
conservadores. 
 
A morte de Cristo representa, em sua parte como um ato de obediência à lei, o que os pecadores têm quebrado, como 
um sacrifício propiciatório, satisfazendo exigências justo de Deus sobre o pecador. É importante que as pessoas 
compreender em profundidade a morte de Cristo na Cruz. Você deve ensinar-lhes as grandes palavras, mas dar uma 
explicação para cada um. 
 
A morte de Cristo removeu todos os obstáculos morais para a mente de Deus para a salvação de pecadores, vendo que 
a penalidade do pecado foi pago através do sangue de Cristo. Deus tem sido propiciada e homem foi reconciliado, a 
barreira é para baixo. 
 



 

 

Falácias liberais ENVOLVENDO A MORTE DE CRISTO 
 
[A] a morte substitutiva é imoral e Deus não poderia ser justo e ainda fixar os pecados de uma pessoa culpada de 

uma inocente. No entanto, a partir do Velho Testamento vemos que Deus tem constantemente feito isso e que 
é um meio de ensinar de graça. O amor de Deus é puro e tem preocupação e cuida de você.  

 
[B] Que Cristo morreu como mártir, mas não foi tão eficaz que não resolver o pecado, mas é um bom exemplo de 

como o homem pode morrer. Ele morreu como um exemplo para nós.  
 
[C] Outra falácia é a de que ele morreu para rejeitar o mal, mesmo se os custos de TI sua vida. é isso que muitas 

das instituições teológicas ensinam. Quando eles falam sobre a importância da cruz de Cristo é o que eles significam.  
 
[D] Os liberais não acreditam na ressurreição física . O que eles acreditam é que há uma presença espiritual em 

nossa vida, se acreditamos que ele acreditava e que ele morreu como um exemplo, em vez de um sacrifício. Eles usam 
linguagem familiar, mas não significam que nós fazemos. É, pois, fundamental para discernir o que está indo sobre para 
que você possa sentir o cheiro do lobo em pele de cordeiro. 
 
A palavra "Vigário é o latim para substituir a partir da qual obtemos a palavra vicária. O Senhor Jesus Cristo é um 
verdadeiro vigário como ele se coloca entre Deus e o homem. 
 
Antes E DEPOIS DA CRUZ 

 
A cruz é o divisor de águas na história, divide a história em duas áreas. O pagamento integral do pecado é mostrado 
pela liberação de aqueles no paraíso ao céu pelo Senhor Jesus Cristo.  Efésios 4:8. 
 
Antes da Cruz foi bastante apropriado para orar como o publicano: "Deus, sê propício a mim, pecador". Lucas 18:13.  
 
Antes da cruz, não havia concluído disposição feita sob a lei do pecado, então essa pessoa não pode confiar em um 
terminado de sacrifício para o pecado, como este só ocorreu na Cruz. Desde a cruz não foi necessário pedir a Deus 
para ser satisfeito. Ele está eternamente satisfeito com a morte de Cristo. Recebemos o Salvador que recebeu a ira de 
Deus. 
 
A cruz nos mostra que Deus tem sido misericordioso para conosco. A misericórdia não é mais necessária, pois a graça 
já foi fornecido. Agora você pode curvar diante Dele e agradecer-lhe o sangue de Cristo que nos purifica de todo 
pecado. A porta foi aberta como o livro de Hebreus diz através do véu, que é a sua carne. Você precisa ser preciso no 
que estão pregando. Você post Cruz e não no Velho Testamento. Isto nos coloca em uma posição diferente ao Antigo 
Testamento e é focado em por as epístolas e cartas.  
 
O que era antes orou para a cruz não precisa ser orado para depois da cruz, pois foi feito. O seu nome O seu pecado ao 
Senhor ao invés de implorar por perdão. Nosso guia é 1 João 1:9. Nós temos que ser obedientes e nome o nosso 
pecado e reconhecer que é uma afronta à justiça de Deus. Muitas das orações que são oferecidos hoje são uma afronta 
a Deus, pois não é em conformidade com Sua Palavra. 
 

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. 
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) 
 

A CRUZ E Satanás 

 
1.   Com a Sua morte na cruz, Cristo lidou com o pecado como um todo. (Colossenses 1:15-22, 1 João 2:2) 
 
2.   Com a remoção da barreira de pecado o poder de Satanás foi negada. (João 12:31, 16:11, Colossenses 2:14, 
Hebreus 2:14,) 
 
3.   Juízo sobre Satanás foi pronunciada a sentença, mas não foi executado, ele ainda é o príncipe deste mundo. 
(2 Coríntios 4:4, Efésios 2:2) 
 
4.   Ele ainda é o enganador e mentiroso que leva extraviaram tolos crentes (1 Pedro 5:8-9, Tiago 4:7-8) 
 
5.   A cruz é a graça de Deus, a provisão para a salvação de todos os que crêem no Senhor. O ataque de Satanás 
é a filosofia de obras, promovendo a idéia de que o homem pode fazer sem a necessidade de um Salvador.(Efésios 2:8-
9) 
 
6.   O julgamento de Satanás tem sido progressivamente revelou:- 
A) no jardim do Éden. (Gênesis 3:15) 
B) na Cruz. (João 12:31) 
C) na tribulação. (Apocalipse 12:7-12) 
D) ao segundo advento. (Apocalipse 20:1-3) 
E) no Juízo Final. (Apocalipse 20:10) 
 
7.   A rebelião de Satanás em dois centros de pecados, o orgulho e a mentir. (Isaías 14:12-24, Ezequiel 28:17, 
João 8:44) 
 
8.   O plano de Deus para o pecado chama a ser removido e com ele o poder de Satanás. A vitória na Cruz 
conduzirá à glória de Deus e o anúncio por toda a eternidade, da perfeita justiça de Deus. (1 João 3:8) 
 
 
 

Crucificado COM CRISTO 

 
1. Escritura (Gálatas 2:20) . "Estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que 
agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a Si mesmo por mim. " 
 
2. Avaliação ou tradução literal 
 
A) "Já estou crucificado com Cristo".  Estou crucificado com Cristo no passado com um resultado que eu continuar 
sendo crucificado com Cristo para sempre a identificação com Cristo na Sua morte).  Voz Passiva - Recebi esta 
crucificação (isso ocorre no ponto de salvação). Estamos mortos para a lei depois da crucificação com Cristo porque 
Cristo cumpriu a lei. (Mateus. 5:17). Somos vencedores (1 João 5:4,5) 
 
B) "não eu" - Eu não viver mais - minha antiga vida de pecado e morreu 
 
C) "mas Cristo vive em mim" - Cristo continua vivendo em mim. (Gálatas. 4:19). Cristo vive em nós para o 
companheirismo, bem como - (Apocalipse. 3:20, João 14:20, 2 Coríntios. 13:5, Romanos. 8:10, Colossenses. 1:27) 
 
D) "e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé (ou poder) do Filho de Deus, que me amou e Se entregou a si mesmo 
por mim". 
 
3. A única maneira de cumprir a lei é com o caráter de Cristo formado no crente através do ministério do Espírito Santo 
(Romanos 8:2-4). Em nossa própria força, nós somos incapazes de cumprir a lei, porque temos uma natureza 
pecaminosa. 
 
 
 



 

 

 
 

Lição 16 - A RESSURREIÇÃO DE CRISTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

16 Sua Ressurreição 
 

1 Coríntios 15:12-23 
João 5:28,29 
Apocalipse 20:4-6, 11-
15 
1 Coríntios 15:23-26 
1 Coríntios 15:3-8 
Jó 19:25-27 

Mediatorship 
Ressurreição 
Imortalidade 

 
 
Introdução 

 
Esta é a doutrina central da fé cristã e uma parte importante da mensagem do evangelho. Se não houver ressurreição 
corporal não há cristianismo apostólico bíblica. Os liberais atacar a doutrina da ressurreição corporal vigorosamente.  
 
A maioria das denominações hoje em dia não espera para a ressurreição corporal e, portanto, historicamente, excluir-se 
da o nome cristão. Se você negar a ressurreição física você negar a doutrina essencial da fé cristã.  
 
Ressurreição 

 
Em 1 Coríntios 15:3-8, 12 - 23 , Paulo explica que há uma ressurreição de ambos os salvos e não salvos, alguns a 
bem-aventurança eterna, e outros para o lago de fogo eterno. Em João 5:28-29 , afirma-se que todos não estão indo 

para ser elevado à glória. Isto dá uma ressurreição de ambos os salvos e os perdidos, enquanto 1 Coríntios dá a 
mecânica da ressurreição.  
 
Apocalipse 20:4-6 dá a primeira ressurreição, Apocalipse 20:11-15 mostra o último julgamento, ou a segunda 

ressurreição.  
 
Em 1 Coríntios 15:23 é explicado que as ressurreições estão em sua própria ordem com as primícias é o Senhor Jesus 
Cristo, esta definição de um padrão. A ressurreição de Cristo não é um incidente isolado, mas uma parte integrante do 
plano do Pai assim como o nascimento virginal, vida perfeita, e sessão morte substitutiva de Cristo. 
 
Em 1 Coríntios 15:23-26 diz, "cada um na sua própria ordem". A palavra grega para ordem significa batalhão assim, 

existe um batalhão de revisão como fosse tendo em conta lá. Existem três batalhões na revisão, sendo o primeiro o 
Senhor Jesus Cristo, segundo são salvos cujo destino é a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, enquanto a terceira 
compreende incrédulos que passarão a eternidade no lago de fogo. A ressurreição do Senhor é fundamental para toda 
esta actividade no futuro.  
 
O SIGNIFICADO DA RESSURREIÇÃO 

 
1.  Sem a ressurreição de Cristo é impossível de ser glorificado.  Jesus Cristo tem que ter um corpo humano para 

sua glorificação.  A humanidade de Cristo é glorificado maior do que os anjos. (João 7:39, João 16:14) 
 
2.  Ressurreição indica a conclusão da justificação. (Romanos 4:25, 2 Coríntios 5:21) 
 
3. A  ressurreição é uma garantia de melhor de santificação. (1 Coríntios 15:20-23) 
 
4.  Sem ressurreição não existe sacerdócio. (Salmo 110:4, Hebreus 7:28, Hebreus 10:5, 10:10-14) 
 
5.  Sem ressurreição não há cumprimento da aliança davídica. (2 Samuel 7:8-1 6) 
 
6.  Sem ressurreição não há mediatorship. (Jó 9:33) 
 
7.  prova histórica da ressurreição: 
 

(A)  Um túmulo vazio. (Mateus 28). 
 
(B)  a competência das testemunhas.  Muitas das testemunhas morreram, em vez de alterar o seu 

testemunho. 
 
(C)  alterações subseqüentes aos discípulos depois da ressurreição. 
 



 

 

(D)  o dia de Pentecostes. 
 
(E)  a observância do primeiro dia da semana como o dia de culto mais de 19 séculos. 
 
(F)  a existência histórica da Igreja. 

 
Se o Senhor não é levantada, não serão levantadas e nem a incrédulos. Se os incrédulos não são levantadas não há 
justiça, no lago de fogo e, por conseguinte, não importa o que você acredita. Aqueles que rejeitam a ressurreição rejeitar 
a segunda vinda e o Juízo Final. A maioria dos liberais, que rejeitam a ressurreição rejeitar quase tudo o resto. 

 

O contraste ENTRE OS ENVOLVIDOS NA PRIMEIRA E A SEGUNDA RESSURREIÇÕES 

1.   A primeira ressurreição é a recomendação. A segunda ressurreição é a condenação.  

2.   O primeiro envolve testemunhas de Jesus. [Apocalipse 20:4] A segunda envolve os enganados por Satanás. 
[Apocalipse 20:8] 

3.   Os primeiros são aqueles que vivem. [Apocalipse 20:4] A segunda são os mortos. [Apocalipse 20:12] 

4.   O primeiro se tornar sacerdotes e príncipes com Deus e Cristo. [Apocalipse 20:6] A segunda são atormentados de 
dia e de noite. [Apocalipse 14:10,11] 

5.  Os primeiros são filhos de Deus. [Apocalipse 21:7] A segunda não se achou lugar para eles. [Apocalipse 20:11] 

6.   O primeiro não estão sujeitos à segunda morte. [Apocalipse 20:6] A segunda estão sujeitos à segunda morte. 
[Apocalipse 20:14,15] 

7.   O primeiro desfrutar a vida eterna. [Mateus 25:46] A segunda sofrer castigo eterno. [Mateus 25:46] 

8.   Os primeiros são feliz e santo. [Apocalipse 20:6] A segunda tem choro e ranger de dentes. [Mateus 25:30] 
 
Em 1 Coríntios 15 temos o credo da igreja primitiva. O que Paulo está dizendo é que Cristo ressuscitou dos mortos e 
que esta doutrina combinado com o sacrifício eficaz substitutiva são os fundamentos da vida cristã. A ressurreição prova 
que o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Deus-homem a única pessoa do universo. Ele não foi um mártir morto ou um 
fantasma, Ele é o Deus-homem, que morreu e ressuscitou dos mortos. Se não há ressurreição, não há nenhuma fé, 
nenhuma esperança, nenhuma verdade sem a vida eterna. Quando você não tem esperança, você não tem nenhum 
evangelho. João 14:6 é uma mentira, a menos que seja confirmada pela ressurreição. Louvar A Deus, ele falou a 

verdade, nós servimos a um Salvador vivo, não um herói morto! 
 
Jesus profetizou sua própria morte e ressurreição muitas vezes. Se Cristo não ressuscitou você provou que ele não era 
o que ele dizia ser e você não tem um Salvador. Você pode afirmar que a Bíblia é confiável como você tem as 
Escrituras dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos, Ele fez subir e a igreja primitiva acreditava que ele ressuscitou. 
 
Alguns Liberais acreditam que Cristo ressuscitou dos mortos "espiritualmente" no coração do discípulo no Domingo de 
Páscoa de manhã. Quando o liberal fala sobre a "fé pascal", que é provavelmente o que eles significam. Eles acreditam 
que os discípulos sat rodada após a crucificação, e disse que as declarações de Cristo ainda eram importantes, que 
vivem em seus conceitos e que ele ressuscitou espiritualmente.  
 
Rudolf Bultmann, que era um liberal, disse que toda vez que ele prega que Jesus veio vivo, o que não é ao contrário de 
um professor de inglês dizendo que a cada vez que ler Shakespeare, ele veio vivo. Ele sugere que Jesus Cristo ainda 
está morto. Se um ministro de Cristo para trazer de volta à vida a cada vez que ele prega em um domingo, Cristo está 
morto. Paulo sopra esta filosofia liberal de distância em 1 Coríntios 15.   Não aceitamos este lixo liberal - rejeitamos 
estas pessoas como irmãos - que são inimigos da cruz e da ressurreição de Cristo a fé que os apóstolos nos chamam 
para defender.  Gálatas 1:7-9, Filipenses 3:18-19. 
 
Dois conceitos bastante diferentes da Ressurreição 

 
Muito poucas pessoas compreendem o antigo judeu e grego conceitos de ressurreição, que eram muito diferentes uns 
dos outros, e diferentes para os pontos de vista do homem moderno.  
 
Gregos 

 
 [A]   Os gregos acreditavam que o homem era de duas partes, o corpo e a alma - esta é a crença chamado 
dualismo. Quando os gregos falou sobre a ressurreição não significa a ressurreição do corpo que era um anátema para 



 

 

eles.   Eles teriam congratulou-se com o ponto de vista liberal - Paulo tem a argumentar em Coríntios que deve colocá-lo 
de lado e aceitar a ressurreição corporal físico - que eles realmente não querem acreditar! 
 
Quanto mais cedo eles poderiam morrer e se livrar de seus corpos, melhor. Os Gregos, olhou para a frente a ser 
liberado de seus corpos de forma que eles pode ser apenas puro espírito. Após o conceito de vida para os gregos era a 
vida espiritual ou "tons". Os europeus levaram este conceito e a maioria das pessoas pensa que é o que a Bíblia ensina. 
Não é, mas isso foi trazido para o Cristianismo Ocidentalizada e devemos desafiar-lo a partir das escrituras. 
 
Hebreus 

 
[B]   Os hebreus olhou para o homem como sendo composto de três aspectos, alma, espírito e corpo, e que não é 
possível dividir o homem em partes; que houve, portanto, uma verdadeira unidade. Para a mente Hebraica para pensar 
sobre a ressurreição deve envolver o corpo, para a mente Hebraica homem foi um sistema unificado, não sendo capaz 
de ser dividido, exceto para fins de discussão. Quando Paulo está falando da ressurreição, ele está falando de uma 
ressurreição corporal.  
 
Os coríntios foram gregos por cultura e eles não acreditavam na ressurreição. Eles foram espiritualizar a ressurreição 
muito como os liberais de hoje, porque eles não querem ter uma ressurreição física. Eles estavam no platônica e 
aristotélica tradição grega que olhou para a frente a uma existência espiritual após a morte liberta você de seu corpo. 
 
Paulo diz aos coríntios que "se você gosta d ou não Cristo ressuscitou de entre os mortos, e goste-se ou não você vai 
subir fisicamente dos mortos". Além disso, o crente vai com um corpo no lago de fogo. Você terá um corpo como corpo 
a ressurreição de Cristo. Se você não tem uma ressurreição física em seu sistema da opinião você não tem uma visão 
bíblica e fé apostólica. 
 
Passagens do Velho Testamento, que se referem à Ressurreição 

 
Foi a expectativa de Abraão, de Isaac e de Jacob que seria ressuscitado no fim. O conceito de ser enterrado com a 
família era que ela fosse, também envolvem a escolha de com quem você está indo ser ressuscitado com. Você 
escolheu sua empresa na ressurreição por onde você for enterrado - que ainda é um grande conceito para nós hoje.  
 
A ressurreição passagens são as que você leia quando você está enterrando um crente - 1 Tessalonicenses 4:13-18, 1 
Coríntios 15, João 14:1-3, Filipenses 3:21.  

 
Quando o Senhor chama as pessoas no Arrebatamento todas essas pessoas vão ficar juntos. Jó 19:25-27 dá uma 

noção clara da ressurreição corporal. Trabalho é talvez o mais antigo dos livros da Bíblia voltar ao tempo dos Patriarcas. 
Ele diz que ele sabe que seu Redentor vive, e que ele irá vê-lo na sua carne nos últimos dias sobre a terra. Após a 
morte de nossos corpos remonta aos minerais que não é problema para o Senhor. Ele pode voltar a reuni-los e 
reorganizar-las de uma maneira nova.  
 
Quando olhamos para a ressurreição do Senhor corpo, estamos olhando para uma imagem de Nossa no futuro. A 
estrutura do corpo do Senhor foi tal que ele poderia andar através de paredes, embora a parede e seu corpo foi sólido. 
As pessoas podiam reconhecer Cristo que poderia comer, ensinar, respirar e ser tocado e tinha habilidades que ele não 
tinha em seu corpo pré-cruz. 
 
O plano de Deus para o homem foi que ele iria viver para sempre. A morte física veio à existência devido ao pecado. O 
último inimigo que é destruído é a morte. O homem vai viver para sempre. A questão é onde você vai passar a 
eternidade no céu ou no lago de fogo. Na criação, o homem foi criado para viver para sempre, e ele o fará. A sua 
rejeição do evangelho é porque os incrédulos passar a eternidade no lago de fogo. Esta é uma morte em vida onde eles 
desejam que poderiam morrer, mas não pode. O conceito de uma ressurreição espiritual não é nova, mas é uma 
mentira satânica desde o início. Este é o que você está enfrentando todo o caminho através dos gnósticos para o Hare 
Krishna. 
 
A ressurreição foi um dos primeiros a ser atacados doutrinas com os gregos, re interpretando ressurreição em 52 AD. 
No Talmude dos judeus que rejeitaram Jesus como Messias também rejeitam o conceito de ressurreição. 
 
Evidências da Ressurreição 

 
A Bíblia registra 17 aparições do Senhor Jesus Cristo, incluindo um em que havia 500 testemunhas, a maioria dos quais 
sobreviveram até a escrita de 1 Coríntios. Paulo está dizendo que, "se você não acredita em meu testemunho começa 
em um barco, ir para a Palestina e verifique-o para fora com as centenas de testemunhas". Naqueles dias, ninguém 
duvidava, porque a prova foi esmagadora. Há elementos de prova por descrentes desse dia como Seutonius, Tácito e 
Plínio, que escreveu sobre os cristãos que estavam sempre falando sobre a ressurreição. Christos Anastasias - Cristo 
ressuscitou! 
 
A IGREJA E A RESSURREIÇÃO 

 



 

 

Cada igreja no mundo antigo foi visto a ser representado por Cristo, a Cruz e a ressurreição. Não houve uma reunião 
em que a ressurreição não foi mencionado. A igreja primitiva era para os primeiros vinte anos, principalmente judeus e 
eles se encontraram com outros judeus no sábado serviços e adoração compartilhada enquanto eles poderiam, até que 
foram expulsos por seus companheiros judeus incrédulos.  Para a adoração do Senhor, no entanto, eles se conheceram 
antes do amanhecer de Domingo em vez do Sábado. Então, no final do primeiro século na Palestina e, em seguida, 
reuniu-se em casas ou sinagogas cristãs em um Domingo em vez do sábado, para o qual foram vigorosamente atacado 
no Talmud [escrito entre 70 e 90 AD]. 
 
Igrejas primitivas se conheceram no dia da ressurreição e no alvorecer serviço que iria cantar um cântico de 
ressurreição. A resposta de "Ele é ressuscitado - verdadeiramente Ele ressuscitou", foi usado nesses serviços como ela 
ainda está nas igrejas ortodoxas hoje. Hoje em dia nós não salientar a ressurreição como deveríamos. Se você olhar 
através da pregação dos apóstolos em atos, pergunte-se o que dizem no mercado?  Eles dizem: Cristo morreu por 
nossos pecados e ressuscitou, e sublinharam a ressurreição, mesmo à frente da Cruz.  
 
A razão é clara; a ressurreição comprova a realidade do sucesso do sacrifício da cruz. É por isso que Satanás ataca a 
ressurreição como ele foi, durante os últimos 100 anos ou assim, com ênfase as igrejas não sobre ele. Se a 
ressurreição é removido da mensagem cristã a igreja que permite que isso aconteça morre. Observe os dois últimos 
cem anos de história da igreja e você vai vê-lo cheio de edifícios da igreja não mais em uso para a verdadeira adoração. 
Sem a ressurreição não há nada para adoração ou siga! 
 
Deus que mantém a promessa da ressurreição pode, obviamente, manter todas as outras promessas na Bíblia. O poder 
da ressurreição é poder viver. Temos o Senhor Jesus Cristo vivo em nós. Ele é baseado na física, uma realidade 
histórica. 
 
Você precisa insistir na ressurreição a cada semana, onde os crentes não sabem sua fé Satanás irá tomar o pouco que 
sei. Como pastores, devemos obter animado sobre o que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer e entusiástico 
sobre ensinar a Palavra. O Senhor levantou-se, o Espírito Santo levantou ele e Deus o Pai o ressuscitou dentre os 
mortos. A Divindade rompeu as cadeias da morte. 
 
Ressurreição dos santos do Velho Testamento 

 
1.  Esta ressurreição ocorre no segundo advento. 
 
2.  O corpo de Davi ainda estava em seu túmulo, de acordo com Pedro no dia de Pentecostes. (Atos 2:25-29) o 

corpo de Davi não poderia ter sido então ressuscitados na cena de Mateus 27:51, 52. 
 
3.  No âmbito do conceito de Daniel 12:13, e Isaías 26:19-20, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento 

está relacionado com o segundo advento de Jesus Cristo. 
 
4.  a dispensação de Israel ainda não está concluído, a ressurreição ocorre no fim de uma dispensação, o fim da 

dispensação de Israel - Segundo Advento.  A idade dos gentios terminou com a chamada de Abraão, mas os 
santos da época não foi a sua ressurreição corpos porque Jesus Cristo não recebeu o seu, os primeiros frutos. 
(1 Coríntios 15:20) 

 
5.  As duas testemunhas de Apocalipse 11:3-13 são Moisés e Elias e não podiam ser mortos se eles haviam 

recebido a ressurreição. (Apocalipse 11:7, 8).  Moisés e Elias, portanto, não receberam seus corpos 
ressurreição por meio da tribulação.  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 de Efésios 4-8.  Alguns corpos 
foram ressuscitados para testemunhar aos judeus, mas morreu mais tarde. 

 
6.  O DAVÍDICA, Abraâmica, palestiniana e novos convênios não são preenchidas até o segundo advento de 

Cristo.  A ressurreição de Israel corresponde ao cumprimento desses quatro convênios incondicional. 
 
 

Doutrinas 
 

MEDIATORSHIP 

 
1.   Mesites é palavra grega que tem o significado de raiz, para ter um grupo neutro/nação ficar entre duas nações 
em guerra para arbitrar e julgar entre eles. Os dois conceitos são o juízo e a paz.   
 
2.   O mediador teve de ser igual para ambas as partes e aceitável para cada um. 
 
3.   Velho Testamento o uso deste conceito é encontrado em Jó 9:9, 32, 33. Chamadas para um árbitro de 
desempate entre o homem e Deus. 
 



 

 

4.   A união hipostática do Senhor Jesus Cristo qualifica o Senhor para ser o mediador entre o homem e Deus 
como só ele é igual a ambas as partes. 1Timóteo 2:5. 
 
5.   A obra do Senhor na cruz é a base do seu mediatorship, ele remove o pecado barreira entre o homem e Deus. 
12 Hebreus 9:1-5. 
 
6.   A Lei Mosaica pré-figurado o mediatorship do Senhor. Hebreus 8:6,  12:24, Gálatas 3:19, 20. 
 

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 (Atos 24:21ff, 26:4-26)  
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) 
 
 

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). 
 
 6.   A morte é, em seguida, conquistou e mortalidade é "engolido da vida" (2 Coríntios 5:4). 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 17 - A ASCENSÃO DE JESUS CRISTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

17 A sua ascensão e Ministério agora João 14:1-4, 16-20 
Atos 1:6-11 
Lucas 24:50-53 
Hebreus 10:11-14 
Judas 24-25 

Ascensão e Sessão 
Profeta, Sacerdote e Rei 
Rock 

 
Introdução 
 

A ascensão é algo que não se destacou em tudo hoje, além de ser uma introdução ao Pentecostes. Contudo é muito 
importante, pois é a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Isto começa o ministério que estamos desfrutando de hoje e 
continuará a desfrutar até que ele venha para nós ou nós vamos estar com Ele. 
 
Declarações sobre a ascensão 

 
No Antigo Testamento - Salmo 68:18 cf Efésios 4:8, Salmo 110:1 cf. Atos 2:34 
 
Nas palavras de Cristo -  João 7:33, 14:12, 28, 16:5 indo para seu pai e João 6:62, 20:17 Em Sua ascensão 
 
No Novo Testamento  - Lucas 9:51, 24:50-53, Atos 1:6-11, Efésios 4:10, 1 Timóteo 3:16, 1 Pedro 3:22 

 
A vida cristã é em três fases, a salvação, a vida na terra, a vida no céu. 
 
O ministério de Cristo cai em quatro áreas, o ministério de pré-encarnado, o ministério do primeiro advento, Seu 
ministério presente milenar e seu ministério. 
 
Em João 14:1-4, 16-20  laços o Senhor do segundo advento do Senhor, para a necessidade de ir embora. Ele diz que 

como alguns como ele vai ele vai voltar depois que ele preparou um lugar para nós. No final do capítulo ele diz que ele 
vai nos enviar outro consolador. João 14:16,17 Neste ponto ele prediz vindo enormes mudanças na vida dos discípulos 
depois que ele desapareceu. A partida e a chegada da igreja estão inter-relacionados. A porta de entrada para bênção 
foi aberto para a ascensão. 
 
A ascensão marcou o fim do período de humilhação de Cristo e sua entrada no estado de exaltação. Mesmo os 
quarenta dias entre Sua ressurreição e ascensão envolvidos algumas limitações no que diz respeito a como a mostrar a 
Sua glória. Observe que o seu post não aparições depois da ressurreição os discípulos de susto no que diz respeito à 
aparência de sua ressurreição corpo estava em causa. 
 
Ascensão 

 
1.  O corpo da ressurreição de Cristo foi capaz de ritmo 'viagem'.  A humanidade de Cristo em ressurreição viajou 

por todos os três céus. (João 20:17). (1º Céu - a atmosfera, 2º Céu - Espaço Estelar, 3º Céu - sala do trono de 
Deus). 

 
2.  A finalidade deste espaço de viagem foi para chegar em um corpo humano na sala do trono de Deus Pai.  

Embora coberto com proteção sem traje espacial, a ressurreição do corpo não queimar como ele viajou através 
do universo, que não sofrem de fadiga, mas chegou em perfeito estado (Romanos 8:34, Colossenses 3:1, 



 

 

Hebreus 1:3, 8:1, 10:12, 12:2).  Após a sua chegada, o pai disse: "Senta-te à minha direita" (Salmo 110: 1, 
Hebreus 1: 13).  A divindade não se sentar, apenas a humanidade de Cristo se sentou.  Esta indicada a 
aceitabilidade da humanidade de Cristo (Efésios 1:20) e garante a aceitabilidade de regenerar a humanidade 
(Efésios 2:6)- 
 
A área ou sessão de Cristo declarou-o superior a todos os anjos, eleger ou caído (1 Pedro 3:22).  Hoje os 
crentes são positionally superior a anjos, mas no corpo da ressurreição, os crentes serão fisicamente superior 
aos anjos.  É por isso que Deus dá a cada crente pelo menos um servo angélico - para alguns - muitos mais 
para baixo um pagamento que seremos um dia superior a eles (Hebreus 1: 14).  Quem fez isto possível? Jesus 
Cristo através de ascensão e de sessão. 
 

3.  A ascensão e a sessão da humanidade de Cristo produziu vitória no conflito angélico. (Hebreus 1:3-13). 
 
 4.  A ascensão começa uma nova fase do conflito angélico (Efésios 1:20-22, 4:7-10).  Portanto, o crente da era da 

Igreja está envolvida na intensificação do conflito angélico. 
 
5.  A ascensão e a sessão começa a sujeição de seus inimigos (Salmo 110: 1) como citado em (Lucas 20:42-43, 

Atos 2:33-34, Hebreus 1: 13). 
 
6.  o segundo advento de Cristo irá concluir o processo de sujeição (Daniel 7:13, 14; Zacarias 13:2, Colossenses 

2:15, Apocalipse 20:1-3) 
 
7.  A ascensão e também a sessão completa a glorificação de Cristo. (Atos 2:33, Filipenses 2:9, 1 Pedro 3:22) 
 
8.  A ascensão explica a singularidade da Era da Igreja. (João 7:37-39) 
 
Após a ascensão de Cristo para apresentações de João descreve em Apocalipse 1 deve ter mostrado a sua glória muito 
mais vívida. A ascensão tendo tido lugar, Cristo estava então pronto para começar outros ministérios em nome de seu 
próprio e do mundo. 
 
O Senhor foi exaltado no céu e está cheio de glória. A ascensão foi a sua graduação, indo de volta ao Pai e ouvi-lo dizer 
"bem feito". A missão está cumprida, tudo é feito, você agora iniciar uma nova fase do plano. 
 
O lugar - para Betânia - Lucas 24:50 a Mt de azeitonas Atos 1:12 
 
O método  - um movimento gradual para cima como se apoiada por uma nuvem. Atos 1:9 
 
A promessa era que ele iria retornar de forma semelhante. 
 
Atos 1:6-11 apresenta uma breve descrição da ascensão. Este imediatamente nos diz que o senhor está vindo mais 

uma vez, a ascensão é a garantia da segunda vinda. Ele também nos diz como ele virá exatamente da mesma maneira 
que Ele nos deixou. É um facto da história.  
 
Não é uma coisa simbólica. Como aconteceu, assim o Segundo Advento acontecer; isto é, literalmente e fisicamente. A 
partir do passado, temos confiança no presente e garantia para o futuro. A ascensão ocorreu perto de Betânia, no 
monte das Oliveiras. O senhor viajou como se ele fosse apoiada por uma nuvem subindo em um longo movimento para 
cima. Há uma passagem do companheiro em Lucas 24:50-53 . A resposta dos discípulos foi de louvar a Deus pelas 

dez dias até Pentecostes. Eles tinham a vitória em suas almas depois de testemunhar a ressurreição e ascensão. 
 
Houve mais de uma ascensão ? 

 
O problema passagem que os liberais trazer está em João 20:17.  Ele ascender ao céu antes da ascensão do público? 
Alguns pensam que João 20:17, indica que um ou mais materiais antes ao descrito em Atos I. No entanto, o verbo 
traduzido como, "eu ascender", é mais provável um presente futurista, referindo-se à vinda ascensão pública dos Actos I 
e referindo-se a ela com certeza. É como se o Senhor estivesse dizendo a Maria, "Pare de apegar-se a Mim". "Não há 
nenhuma necessidade para isso, como ainda não estou no ponto de ascensão permanente". "Você ainda terá a 
oportunidade de ver-Me". "No entanto, não há dúvida de que eu certamente irá subir para o meu Pai".  
 
A Ascensão é a exaltação do Senhor. Os discípulos viram Cristo foi retomada e poderia vê-lo como o início da vitória de 
março. O Senhor foi glorificado pelo Pai, com a glória que tinha antes da encarnação. Ele foi exaltado acima de todos os 
principados. O Senhor não só foi levantado do túmulo, mas foi elevada ao céu em corpo de louvor e glória. Na 
ascensão, temos o início da glorificação do Senhor Jesus Cristo, que conquistou a vitória no conflito angélico.  
 
Seis pontos sobre a finalidade da exaltação :- 
 
[A]   Ele foi glorificado que ele possa glorificar o Pai. 
 
[B]   Que ele pode ser um Príncipe e Salvador. 



 

 

 
[C]   que ele poderia entrar no céu como um precursor para nós mesmos. 
 
[D] para   que ele pudesse entrar no céu para si mesmo 
 
[E]   que ele pode agir como Sumo Sacerdote em nosso nome. 
 
[F]   Que Ele aguardar a completa sujeição de seus inimigos. 
 
O objetivo era mostrar que a vitória na cruz pode ser mostrado como completa, que a vitória pode ganhar a glória e que 
pode ser apropriada por nós. 
 
 Há um propósito na ascensão do Senhor, que está integrada em nós como crentes como o Senhor Jesus Cristo está 
agindo em nosso nome. A ascensão nos diz que ele chegou no céu em vitória e glória. 
 
O post ministérios da Ascensão do Senhor Jesus Cristo são as seguintes coberturas na medida em que observa-los:- 
 
POST ASCENSÃO ministérios 

 
[A]   grande poder de Deus é mostrado para nós.  
 
[B]   Temos um grande sumo sacerdote 
 
[C] o   nosso grande sumo sacerdote no céu 
 
[D]   no sangue de Cristo podemos ser bold 
 
[E] A   Glória é do Senhor agora e será nossa mais tarde. 
 
[F]   Por causa da Ascensão do Senhor, o senhor recebeu a promessa do Espírito Santo, e o derramou sobre seus 
discípulos crentes e obedientes. 
 
[G]   Ele foi preparar um lugar para nós. 
 
[H]   Por causa de sua exaltação, os crentes vão fazer obras maiores do que Cristo fez, nos dias de Sua 
humilhação.  
 
[I]   o poder do Cristo glorificado está disponível através do poder do Espírito Santo. 
 
[J]   Jesus Cristo foi exaltado acima dos anjos e recebeu um nome que está acima de todo nome, tudo está sujeito 
a ele e se tornou o escabelo de seus pés. 
 
O triunfo final de Jesus Cristo, o Senhor, é ao segundo advento. O Arrebatamento da Igreja será a vitória de março de 
crentes para o céu. O Senhor Jesus Cristo é retratado à direita do Pai, que é uma posição de poder, autoridade e glória. 
O Senhor tem plena glória agora. 
 
Na terra, durante o seu primeiro advento Sua glória estava protegida, agora ele está cheio. Esta é a diferença de Suas 
aparições depois que ele se levantou, e depois ele ascendeu. Isto é mostrado por Paulo o encontro com o Senhor no 
caminho de Damasco. João na ilha de Patmos dá outra idéia do presente. Aqui, ele vê o Senhor ressuscitado e elevado, 
o que faz com que ele a desmaiar. Teria sido ótimo para caminhar com o Senhor na terra, mas ela é ainda maior para 
antecipar a estar com Ele na glória. O Senhor se tornou o rei dos reis e Senhor dos Senhores na sua entrada no céu. A 
maior mudança no céu é a de que um homem está agora sentado à direita do Pai, o Deus-homem, Jesus Cristo. 
 
Deus tornou-se homem para ser um salvador. O Salvador é glorificado por sua vitória e torna-se o nosso Sumo 
Sacerdote. O Sumo Sacerdote conclui seu trabalho e retoma a sua coroa para se tornar para sempre Rei dos Reis. 
 
Ministério presente de Cristo. 

 
[A]   Cabeça da Igreja, 
 
[B]   Ele é o sacerdote para o seu povo  
 
[C]   Ele está preparando um lugar para nós.  
 
O futuro ministério do Senhor. 

 
[A]   ele levante os mortos, 
 



 

 

[B]   recompensar aqueles que crêem nele  
 
[C] a   regra sobre a terra.  
 
No Céu 

 
[A ]   Ele é Sumo Sacerdote,  
 
[B]   Ele concede dons espirituais   
 
[C]   Ele sempre vive para interceder por nós   
 
[D]   Ele aparece para seu próprio na presença de Deus.  
 
Na Terra 

 
[A]   Ele habita em Sua Igreja,  
 
[B],   ele permanece com a Sua Igreja, 
 
[C]   Ele enviou o Seu Espírito para ministrar à Igreja. 
 
Hebreus 10:11-14 dá o plano por trás desta. Devemos ser ansiosos sobre o pensamento do retorno do Senhor, o qual 

foi a motivação que enviou os primeiros crentes em todo o mundo. Ele está aguardando o seu tornando-se inimigos por 
escabelo de seus pés. O victor no mundo antigo se sentaria em seu trono, no campo de batalha e o inimigo teria 
conquistado diante dele e se tornar o escabelo de seus pés. O senhor ganhou o conflito angélico. O sangue de Cristo 
lidou com o pecado. O Senhor está esperando em Seu trono, até o último inimigo é trazido em que estarão sujeitos a 
este sinal de absoluta derrota total. Satanás, o pecado e a morte são o inimigo final.  
 
O escritor aos Hebreus deixa claro que essas coisas são certas. Temos de ter um vislumbre do poder do Senhor Jesus 
Cristo a cada semana. Eles devem estar cientes de que a vitória foi ganha e nós estamos envolvidos em uma 
campanha de esfregar. O Senhor não está mais na cruz; ele é glorificado à direita do Pai. Nossas cruzes estão vazias 
cruzes nas igrejas, porque o trabalho é feito. Quando sofremos pressão que ousadamente deve aproximar-se do trono 
da graça, onde o Senhor Jesus Cristo está sentado na glória, estamos à equipa vencedora. Vê-se, à luz da ascensão e 
desenhar sobre o poder que o Senhor tem para você. 
 

Doutrinas 
 

Cristo: Ascensão e sessão 

 
Ascensão 
 
1.   Jesus em Sua ressurreição percorreu o corpo da terra para o céu. (João 20:17) 
2.   Agora, com Jesus Cristo no céu, Ele deu-nos o seu espírito para residir na terra. (João 7:37-39) 
 
Sessão 
 
3.   Após a sua chegada no céu, Deus, o pai disse: "Senta-te à minha direita" (Salmo 110:1, Hebreus 1:3,13). 
4.   A sessão de Cristo indica a aceitação do primeiro homem, Jesus Cristo, no céu (Efésios 1:20) e garante a 
aceitabilidade de todos os crentes (Efésios 2:6) 
5.   A sessão de Cristo declarou-o superior a todos os anjos (Hebreus 2:6-8, 1 Pedro 3:22). 
6.   A sessão de Cristo produziu vitória no conflito angélico. (Hebreus 1:3-13). 
7.   A sessão começa a sujeição de seus inimigos "debaixo de seus pés" (Salmo 110:1), cumpriu no Segundo 
Advento (Colossenses 2:15, Apocalipse 20:1-3) 
8.   A sessão completa a glorificação de Cristo. (Atos 2:33, Filipenses 2:9) 
9.   Sentado à direita do Pai, Jesus agora ministros como o nosso sumo sacerdote (Hebreus 7:23-25) 
 

Cristo - O ROCK 

 
1.   Cristo é a rocha da salvação. (Êxodo 17:1-7, 1 Coríntios 10:4) 
 
2.   Cristo é a rocha de julgamento. (Isaías 8:14, 1 Pedro 2:8) 
 
3.   Cristo é a rocha da prestação. (Isaías 26:3, 4) Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, 
porque se confia-te. Confiai sempre no Senhor porque o Senhor é a rocha dos séculos. 
 
4.   Cristo é o fundamento de rocha. (Isaías 28:16, Salmo 118:22) 



 

 

 
5.   Cristo é a rocha de fundação da Igreja. (Mateus 16:16, 18, 1 Coríntios 3:11, Efésios 2:20-22) 
 
6.   Cristo é a rocha de destruir o Segundo Advento. (Daniel 2:35) 
 
 

Cristo: Profeta, Sacerdote e Rei  [Ver página 66] 

 
 
 
 
 
 

Lição 18 - O Segundo Advento 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

18 A sua vinda para os seus Santos 
 

João 14:1-4 
I Tessalonicenses 4:11-
18 
I Tessalonicenses 5:6-
10 

Rapture 

 
 
Introdução 

 
Cristo está voltando para o seu povo. Este tem sido um tema controverso desde o início da Igreja. Na Igreja primitiva 
viviam diariamente na expectativa do retorno de Cristo. Este foi o poder e a motivação por trás da igreja primitiva para 
os três primeiros cem anos. Esta é uma forma muito prática doutrina da Escritura, e não algo para ir ao mar. Se você 
tem um ponto de vista bíblico Você irá ser prático em vez de tolos. "Profecia nuts" não tiveram um bom resultado em 
qualquer ponto da história da igreja, mas a aplicação prática da profecia é sempre benéfico! 
 
É importante perceber que você não pode ir a um lugar somente no Novo Testamento para obter uma explicação 
completa sobre a Segunda Vinda. Você deve ir através do Novo Testamento em um sentido cronológico. Por exemplo, 
se o tema é mencionado em Tiago você olhar para James primeiro e, em seguida, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, 1 e 2 
Tessalonicenses, e assim por diante, na ordem em que foram escritos, para que você veja a revelação da verdade 
como os primeiros crentes receberam. 
 
A Promessa 

 
Em João 14:1-4 temos a introdução de o Senhor voltar. Ainda é futuro. A finalidade do conhecimento da Segunda Vinda 

é que você pode ter paz de espírito. É que a história tem um propósito e que Ele está vindo novamente. A história não 
vai terminar com um talvez ou talvez, mas isso vai acabar com um vinda do Senhor. A Ascensão do Senhor não foi um 
motivo de tristeza, mas ele foi para que ele possa retornar em cumprimento de João 14.  
 
A expectativa de que ele iria retornar foi tão forte na primeira igreja que todos eles esperado para estar presente no 
retorno do Senhor. Porque havia uma expectativa de que houve grande consternação em algumas igrejas, quando 
alguns dos crentes começou a morrer. 
 
As cartas à igreja de Tessalônica 

 
A igreja em Tessalônica era um jovem e entusiasta Igreja mas sem muita compreensão da Palavra de Deus, pois eram 
jovens na fé. É por isso que o ensino da Bíblia é tão importante na igreja jovem. Enquanto alguns morreram, outros 
tinham sido martirizados e outros ainda tinham dado os seus empregos à espera do retorno do Senhor. Em 1 e 2 
Tessalonicenses Paulo dá-lhes uma resposta. No capítulo 4 versículos 11 e 12 Paulo lhes diz que como uma parte de 
seu testemunho, deve trabalhar honestamente, ocupando-se de seu próprio negócio. A Segunda Vinda de Cristo não 
deve criar as pessoas que têm um mau testemunho. Você não deve basear-se em um lençol branco acenando com um 
ramo de palma ao redor como muitas pessoas ao longo dos séculos. 
 
Em 1 Tessalonicenses 4:13-18, Paulo diz que ele não teria eles ignorante sobre este evento. No versículo 18 esta 

notícia deve trazer o conforto que faz a ligação com João 14, onde o Senhor disse que os crentes não devem se 
preocupar. Enquanto temos direito vamos receber conforto e não ficar chateado. Por outro lado, se você não tem o 
conforto da Segunda Vinda você entendeu errado.  
 
No plano de Deus você deve agir em conformidade com 1 Tessalonicenses 5:6-22, em vez de os chamados Dez 

Mandamentos. Estamos indo além da Lei Mosaica para algo maior, pois estamos olhando para a frente a algo maior 
que Moisés foi. Moisés estava ansioso para a Cruz; estamos ansiosos para a Segunda Vinda. Moisés tinha o conceito 



 

 

de que o Messias viria. Temos o conhecimento que Ele veio e que Ele está vindo novamente. Se você entender que sua 
vinda é iminente, então você estará mantendo os mandamentos no capítulo 5. 
 
Há muita discussão sobre este assunto. Aqueles que argumentam violentamente sobre isso muitas vezes não meça até 
em suas vidas a 1 Tessalonicenses 4:11-12 ou capítulo 5. Se você se deparar com pessoas como este você deve dizer-
lhes que quando começam suas vidas em ordem você vai sentar e discutir teologia com eles. 
 
Sobre A SEGUNDA VINDA 

 
Existem muitas idéias diferentes sobre a Segunda Vinda. Há o pré-tribulação milenar, pré, pós-tribulação, de meados de 
tribulação e Amillennial. O que não exige a espiritualização das Escrituras é o pré-tribulação, pre vista milenar, que é a 
mais antigamente visão da igreja.  Ele é o nosso ponto de vista em EBCWA também. 
 
 Este foi o ponto de vista de que foi realizada pela Igreja primitiva e conforme melhor acreditamos com a Palavra de 
Deus. Ele pode, portanto, ser classificados como o conservador/posição ortodoxa. A doutrina da Segunda Vinda deve 
ter um impacto em nossa vida. Se não temos entendido mal. 
 
Nos primeiros duzentos anos quase todos os cristãos acreditavam em uma literal vindo de novo, Arrebatamento, 
Milênio, e não foi até Orígenes, Clemente, e Agostinho de Hipona, nos séculos posteriores que você começ a 
interpretação figurativa. É a esses homens que o grupo de teólogos reformados traçar suas origens. Não há melhor 
prova para a visão ortodoxa do que o proposto pelos grupos de reformados. 
 
A Segunda Vinda de Cristo é mencionado 318 vezes nos 260 capítulos da Bíblia e ocupa uma em vinte e cinco 
versículos. Portanto, se você pensa que a Segunda Vinda não é importante em vinte e cinco versículos no Novo 
Testamento diz que está errado.  
 
Não é um extra opcional, embora todas as igrejas liberais passo lateral e muitos evangélicos não ocupam uma posição 
indicada porque é controversa. Como um em vinte e cinco versículos no Novo Testamento lida com este assunto que 
você deve ter pelo menos duas mensagens de um ano sobre este assunto. 
 
Divisão do Segundo Advento 

 
Esta doutrina é composto de dois eventos específicos, a primeira parte é quando ele vem para a sua igreja, o segundo 
quando ele volta com o seu povo. Este primeiro evento é muitas vezes referido como o Arrebatamento e a segunda é 
conhecido como o Segundo Advento. 
 
No segundo advento, nós sabemos exatamente onde ele vai, como o monte das Oliveiras será dividido em dois, quando 
ele chega. Podemos ir para Israel e fique em pé sobre o monte das Oliveiras e dizer ao Senhor que eu sei que isso é 
onde você vai chegar em seu retorno. Zacarias 14:4-5 

 
Há um intervalo de tempo de duração entre eles e este é o lugar onde a tribulação ocorre. Esta é uma causa de 
desacordo entre os dispensacionalistas e os teólogos reformados. É essencial com o assunto que você ensinar algo, 
assim, é importante que você venha a lidar com ele. 
 
Com profecias não cumpridas você tem que ser guiados pelo Espírito Santo e que a Palavra de Deus diz. As Escrituras 
devem ser comparados com as Escrituras e encontrar para fora o que não se encaixam. Há um monte de bons sistemas 
que são internamente consistentes, mas não cumprem a Palavra de Deus. A visão correta será sempre começá-lo fora 
em evangelismo, clam suas dúvidas, e estimular você a levar uma vida santa e fazer a vontade do Senhor. 
 
Em Mateus 24 os discípulos estavam totalmente despreparados para a declaração registrado em João 14. Na antiga 
passagem que haviam sido preparados para a volta do Messias para estabelecer o reino, não que ele estava indo 
embora, como declarou em João 14. Na última passagem, ele é preparar um lugar para eles e levá-los a voltar ao lugar 
que era claramente o céu. Existem, pois, dois eventos separados. Os discípulos, como a maioria, uma vez que, estavam 
confusos por isso. 
 
O contraste entre o Arrebatamento E A SEGUNDA VINDA 

 
A revelação progressiva desta doutrina é importante. Há um contraste entre a vinda do Senhor para os Seus santos e 
vindo com Seus santos. 
 

RAPTURE Segundo Advento 

Cristo vem para seus santos para levá-los a partir da terra 
para o céu 
Os santos vivos são traduzidos 
Os santos ir para o céu 
O mundo está inalterada e continua em pecado 
Trata-se de uma libertação do dia da ira 
 

Cristo retorna à terra para estabelecer o Seu reino 
 
Santos não são traduzidos 
Os santos permanecem na terra. 
O mundo é julgado e justiça é estabelecida. 
Libertação para aqueles crentes que sobreviveram no dia 
da ira. 



 

 

É iminente e pode ocorrer a qualquer momento 
Trata-se de uma verdade revelada somente no Novo 
Testamento 
Isto se refere a apenas aqueles que são salvos. 
Satanás não está vinculada e é muito ativa na terra 
Santos deixe a terra em sua ressurreição corpos 
O Arrebatamento se refere à Igreja 
 
Um momento de conforto 

Precedido por muitos eventos 
Esta é uma doutrina proeminente em ambos os 
Testamentos 
Refere-se a ambos os salvos e não salvos. 
Satanás está vinculado para o Milênio. 
Santos permanecem para repovoar a terra. 
O Segundo Advento e Millennium refere-se a convênios 
com Israel e palestinos davídico 
Uma época de terror para os incrédulos 

 
 
Este é o pré-tribulação view, que contrasta com a visão pós-tribulacional que tem os dois itens que ocorrem ao mesmo 
tempo. EBCWA estamos em crer que a tribulação pré conceito é correto, com base na aceitação literal da profecia 
contida nas Escrituras enquanto o conceito pós-tribulacional depende de interpretação simbólica das profecias.  
 
O senhor poderia vir para nós a qualquer momento, com nada nas Escrituras que exigem cumprimento pode vir diante 
do Senhor para a Sua igreja. A última declaração ou oração na Bíblia diz, "Vem, Senhor Jesus". Eles viveram cada dia 
esperando o Senhor e, por conseguinte, a oração foi legítima. Há também muitos versículos do Antigo Testamento que 
lidam com o segundo advento de Cristo, por isso, aqueles na tribulação terá um calendário para a Segunda Vinda do 
Senhor. Ele será um incentivo para eles.   Vamos estudar estas coisas mais tarde palestras em teologia. 
 
É uma boa idéia sobre este assunto para deixar para trás as nossas vontades em uma declaração de por que 
desapareceram. Haverá mais salvos na tribulação, não só devido às 144.000 Testemunhas de Jeová, e os anjos, mas 
também aqueles a quem temos testemunhado e deixar mensagens para. 
 
 

Doutrinas 
 

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, no mínimo 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 
 
 - O arrebatamento pré-tribulacional :   
 
(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 19 - O RETORNO COM SEUS SANTOS 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

19 Sua vinda com Seus santos 
 

Zacarias 14:1-5 
Apocalipse 19:11-21 
Apocalipse 20:1-15 

Cristo 1ª  e 2 
ª
 Advents 

Tribunal de Cristo 
Grande Trono Branco 

 
 Introdução 

 
O Segundo Advento é um termo usado para os próximos para Seus santos e vindo com Seus santos. No Velho 
Testamento temos muitas referências ao Dia do Senhor. O Dia do Senhor começa com o período da tribulação, 
terminando com a vinda com Seus santos para julgar o mundo. É importante que uma pessoa receba o vocabulário 
correto, o "Dia do Senhor" não é um dia de 24 horas, é, no mínimo, sete anos. 
 
Interpretação 

 
A vinda do Senhor traz à tona a importância da interpretação. A maneira como você interpreta a Bíblia vai determinar a 
maneira que você ver a profecia. Se você tiver uma abordagem literal da palavra de Deus você terá uma abordagem 
diferente à de uma pessoa que não tenha uma abordagem literal. Uma declaração de que é obviamente destinado a ser 
figurativo, é tomado no sentido gramatical normal, e isso significa que você toma-se figurativamente que é claramente o 
que se entende.  "Quando o senso comum, faz com que o senso comum e, em seguida, buscar no outro sentido, para 
você criar um disparate". O Dr. David L Cooper.  
 
Se você tiver uma vista literal que você vai acabar com uma pré-tribulacional, Pré visão milenar da profecia. Tomando 
uma abordagem literal você está permitindo que a Bíblia para interpretar-se, em vez de sobreposição seus próprios 
conceitos sobre ele. Antes de ensinar qualquer livro profético você deve dizer às pessoas que você está tendo uma vista 
literalist. Muitos ministros evitar a área profética, porque ela causa muitos problemas, mas isso é porque eles são 
preguiçosos e não estudo.  No entanto, se um ministro da Palavra de Deus ensina completamente não terão quaisquer 
problemas que o Espírito Santo não pode resolver. 
 
Uso do conhecimento do segundo advento 

 
Na notícia os sinais do fim da nossa era estão começando a ser visto claramente.   Até mesmo os incrédulos podem vê-
las e estão começando a falar deles. O que os crentes fazem quando eles vêem o que está acontecendo. Se você sabe 
o que as Escrituras dizem você não vai ficar chateado com coisas caindo aos pedaços.  
 
Quando as coisas dão errado do ponto de vista económico, como um crente, se você sabe o que é o programa de Deus 
com antecedência, você pode ser relaxado no meio da pressão, simplesmente buscando sua vontade para sua vida. 
Você não está indo para ser sacudido como para o que vai acontecer. No caso de uma guerra nuclear no Médio Oriente 
(Ezequiel 38-39) Você sabe que não vai ser um Inverno nuclear, nem que o conjunto da população do mundo vai ser 
destruído, pois a Bíblia ensina que o Senhor irá voltar, e não vai ser para um mundo radioativo girando em um pôr-do-
sol.  
 
Enquanto que haverá enormes despovoamento no final da tribulação haverá ainda uma percentagem da população que 
vive, e haverá crentes no Senhor Jesus, que irá retornar para resgatá-los. Isto lhe dará muito mais conforto do que os 
Liberais irão receber. Se você ensiná-lo totalmente em sua igreja, você terá um ambiente descontraído grupo de crentes 
que conhecem a sua palavra e a política. Quando vemos os "sinais dos tempos" devemos manter nossas cabeças para 
baixo e continuar a trabalhar para fazer o que o Senhor requer de nós antes de deixar este mundo. 
 
O ensino da Tribulação será de grande importância para aqueles que estão nele, como ele irá dar-lhes um calendário de 
eventos. A correcta compreensão da profecia fará de você um evangelista mais activo. Se não fizer isso, então você 
não tem direito. Muitas pessoas vão dissuadi-lo de profecia na base de que as pessoas que se interessam em se tornar-
se desequilibrado. Cerca de quatro por cento do Novo Testamento contém versículos sobre Jesus Cristo virá com os 
seus santos. Por isso, é muito importante. Também é importante no que diz respeito ao serviço de comunhão que foi 
instituída, "até que Ele venha". 
 
Quando será que ele vai chegar, como é que ele veio? Há uma série de perguntas que podem ser feitas. Muitos cristãos 
passam através dos rituais, mas não pensa sobre o seu significado. Quando o Senhor estabeleceu a comunhão deixou 
muito claro que ele estava vindo novamente. Quando tomamos a comunhão celebramos a morte do Senhor, mas 
também a futura vinda do Rei. Os liberais, lembre-se de um morto mártir, recordamos e antecipar a vinda de um rei.  
 



 

 

A Grande Tribulação é um assunto abordado no Antigo Testamento, pois envolve o resto do agora crer Israel. A 
doutrina sobre este período no Antigo Testamento é tão específico que o povo de que o tempo será capaz de saber o 
dia em que o Senhor voltará. Mateus 24 estabelece que parte do calendário. Os crentes de que dia vai ter enorme 
fiabilidade e vai saber quando as coisas vão acontecer. Isto é essencial por causa da sua situação.  
 
Profético bíblico verdades são a sua sobrevivência manual e são também algo para nos encorajar. Algumas pessoas 
dizem que a Grande Tribulação "não é tão ruim assim" mas eles traem por um comentário que eles não tenham 
estudado o Antigo Testamento e Novo Testamento passagens que descrevem. É o dia de ira, dia de angústia para 
Jacó, e o dia do Senhor.  
 
O DIA DO SENHOR 

 
Esta é uma doutrina que tem sido progressivamente revelado ao longo dos séculos, nomeadamente através dos 
profetas menores, Daniel através de Malaquias. A chave para compreender estas coisas é o livro de Apocalipse, que é 
basicamente a cronologia como é detalhado em detalhe sequencial.  
 
 Na maioria dos casos este período designado como o "Dia do Senhor" abrange o período compreendido entre o 
Arrebatamento para o segundo advento de Cristo. Em Zacarias 14 não é mencionado a última batalha do Armagedom 
campanha que é bastante uma longa campanha. Ela começa com uma invasão que varre através de Israel, com 
exércitos, posição em todo o lugar e é claro que o Anticristo não tem as coisas à sua maneira, e é claro que ele é 
derrotado pelo Senhor no fim. 
 
O Império Romano ressurgido tem uma força de desembarque anfíbio na costa de Megido, que combina com a grande 
Leste do Exército. O resultado é a devastação absoluta e um terrível campanha através de Israel. Em Zacarias 14 
temos uma seqüência de eventos, mas seu sistema de interpretação está indo para cores como você olha as coisas. 
 
Aqui diz que o senhor vai voltar no Monte das Oliveiras, que pode ser equacionada com Atos 1 quando os anjos falam 
da volta do Senhor. Antes disso vai haver um tempo terrível em Jerusalém com a metade da queda da cidade com 
muitas pessoas sendo mortas, violentadas, e devastação em grande escala. Um grande terremoto ocorre fornecendo 
uma rota de fuga para os crentes na cidade ….   Há grande drama neste momento, mas a libertação no final.  
 
O livro de Apocalipse oferece vista de binóculo sobre o que está acontecendo. Apocalipse 19:11 revela o Senhor Jesus 
Cristo chegar em um cavalo branco como a Palavra de Deus. A linguagem aqui vai amarrá-lo de volta para o dia do 
Senhor. Temos aqui o final do período da tribulação. É o Senhor que está se referindo a ele acabar com ela. 
 
Daniel 2 mostra o "rock" o homem fez destruir impérios. É extremamente importante para amarrar todo o drama de 
eventos junto à Maneira de Deus, pois o Senhor vai acabar a dram de rebelião do homem.  Daniel revelou-lhe a 
sequência cronológica dos grandes impérios da rebelião do homem contra Deus, como é que vai acontecer no futuro. É 
evidente que esta visão que ele tem com a passagem de Zacarias.  Zacarias foi o jovem profeta Daniel que brotaram de 
tarifa de Babilônia, quando os exilados voltaram, e ele tinha treinado ele e lhe ensinou tudo o que Deus tinha revelado a 
ele.    
 
A seqüência de eventos que parece ser mais predisse com exatidão pela escritura é, em primeiro lugar, o 
Arrebatamento, seguido pelo período da tribulação, segundo advento, Ressurreição do Antigo Testamento santos e 
mártires Tribulacional, o milênio, a libertação de Satanás, a última rebelião, Juízo Final e, em seguida, para a 
eternidade.  
 
É importante perceber que o plano de Deus não é limitado à terra.  Este universo é apenas uma bolha na eternidade.  
Ao final da presente a terra não é o fim, mas o começo novo. Este mundo não é a última das criações de Deus. Se você 
pensar sobre isso, o pensamento irá esmagar você. Pedro fala sobre como fusão de elementos com grande calor. Não 
é possível que Satanás vai ganhar. 2 Pedro 3:10-18 . 
 
Todo o plano é dada na Palavra de Deus. Devemos ser animado que estamos com o criador e que estamos no lado 
wining. Nós estamos indo em algum lugar não por causa do que temos feito, mas por causa do que Deus tem revelado 
para nós. O plano começou na eternidade passada e vai até a eternidade futura. Esta fase do plano começou com o céu 
e a terra, e irá reiniciar com um novo céu e uma nova terra. 
 
O livro Revelação é a chave, porque nela temos João cronológica da visão que define a norma para a interpretação 
para tudo o resto.  Ele vai fazer sentido para você quando você leu e dominou os outros 65 livros primeiro. 
 

Doutrinas 
 
 

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) 



 

 

 
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). 
 

Tribunal de Cristo 

 
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) 
 

A tribulação ou tempo de angústia para Jacó 

 
Geral Escrituras (Apocalipse capítulos 4-1 9) 
 
1  Limites. 

(A)  Iniciar - Arrebatamento 
(B)  Concluir - 2º Advento. 

2. O  comprimento da idade - 7 anos. (Daniel 9:27) Esta é a seção final da Idade Judaica. 
3.  Meio de Salvação - fé em Cristo. 
4.  As Escrituras - Concluída a Canon. 
5.  Evangelistas - uma corrida especial - os judeus que foram espalhados por toda a terra e falar quase toda 

língua - 144.000 evangelistas (Apocalipse 7). Note-se que a tribo de Dã não aparecer nesta lista - foi a tribo 
que levam em idolatria. 

6.  Grandes decisões - a Tribulação é uma sucessão de decisões que culminaram no 2º Advento. 
7.  a morte os crentes - Céu (2 Coríntios 5:8) 
8.  a morte os incrédulos - tormentos, Hades. 
9.  Sacerdócio - especializada sacerdócio. 
10.  A lei - sem lei (Mateus 5:17) 
11.  Espírito Santo - auxilia os crentes mas não residem. 
12.  Ambiente - Pecadores 
13.  Satanás - no céu ou na terra por 3 1/2 anos, primeiro na terra apenas para segunda 3 1/2 anos (Apocalipse 

12:9) 
14.  rebelião - Armagedom, um worldism politicamente e religiosamente. 
15.  - A Espiritualidade descansar nas promessas de Deus. 
16.  Três conjuntos de sentenças 

(A) a  vedação julgamentos (Apocalipse 6 e 8) 
(B)  Decisões Trombeta (Apocalipse 8). 
(C)  Taças (Apocalipse 15,16) 

17.  Os últimos 7 anos da pós-Dilúvio de civilização. 
18. O  Anti-semitismo no seu máximo. 
 

O segundo advento 

 
1.   Israel sob a dispersão não representa Cristo nesta terra. 
 
2.   Israel é substituído pela Igreja, Corpo de Cristo. (Atos 2:47, 1 Coríntios 12:12-14, Efésios 1:22, 23:2, 16:4, 4, 5, 
5, 23, 24:30-32, Colossenses 1:18, 24, 2:19) 
 
3.   O Corpo de Cristo está sendo concluída inserindo todo o crente da era da igreja em união com Cristo. 
(Colossenses 2:10, Hebreus 2:10) 
 
4.   Quando o corpo é concluída, o arrebatamento da igreja ocorre. (1 Tessalonicenses 4:13-18) 
 
5.   O corpo torna-se então a noiva, e está preparado para o Segundo Advento. 
(A) a noiva recebe uma ressurreição do corpo de Cristo (1 Coríntios 15:51-57, Filipenses 3:21, 1 João 3:1, 2) 
(B) o velho pecado da noiva a natureza é removido. (Filipenses 3:21) 
(C) a noiva é purificado de humano. (1 Coríntios 3:12-16) 
 
6.   A Noiva retorna em triunfo com Cristo no segundo advento. (1 Tessalonicenses 3:13, Apocalipse 19:6-8) 



 

 

 
7.   Depois segue-se a conquista- 
(A) Satanás preso (Apocalipse 20:1-3) 
(B) Os Demônios removida da terra. (Zacarias 13:2, 1 Coríntios 15:24, 25, Colossenses 2:15) 
 
8.   A remoção dos demônios muda o ambiente da terra e causa condições perfeitas durante o milênio. 
(A) Religião removida. 
(B) doutrina falsa removida. 
(C) ambiente perfeito restaurado. 
 
 

Secção D - PNEUMATOLOGIA - ESPÍRITO SANTO 
 
 

Lição 20 - O ESPÍRITO SANTO - PNEUMATOLOGIA 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

20 Espírito Santo Ministério - O.T. 
 

João 14:15-17 
Gênesis 1:2 
Gênesis 6:3 
2 Samuel 23:1-5 
Salmo 51:1-12 

 A Deidade do Espírito Santo 
- 
Espírito Santo - Velho 
Testamento 
Símbolos do Espírito Santo 

 
 
João 14:15-17 - Nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo chama o Espírito Santo "outro Consolador". Aqui João usa a 

palavra grega "allos", ou seja, outro do mesmo tipo, em contraste com "HETEROS", o que significa que outro de um tipo 
diferente. O Senhor está dizendo que o Espírito será a mesma presença como ele foi.  

 
O ESPÍRITO SANTO É Deus 

 
A deidade do Espírito é o mesmo que a divindade do Senhor Jesus Cristo, e a do Pai. A palavra consolador é a palavra 
grega "PARAKLETOS", que significa "aquele que vem junto". Isso significa mais do que conforto, isso significa que a 
pessoa que se comunica, ajuda, conselhos, aquele que levanta, a glória e o levantador da minha cabeça, como o 
salmista diz, "ele é a glória e o levantador da minha cabeça". Salmo 3:3 

 
Ministérios DO ESPÍRITO SANTO 

 
O permanente do Espírito é desde o dia de Pentecostes para sempre. Respeitar significa ficar com você até o fim. Isso 
é exclusivo para esta idade como é apenas para os crentes da era da igreja que o Espírito Santo habita para sempre. 
Esta foi uma grande mudança que não foi compreendido até depois do Pentecostes, quando tornou-se uma realidade. 
Antes disso o Espírito Santo estava com os crentes e pode ser removido. 
 
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo não estava mais ao lado, mas dentro do crente. Ele vem de forma permanente. 
Erroneamente as pessoas perguntam para que o Espírito Santo a descer sobre eles. Se o Espírito Santo está em você 
como ele pode cair sobre você? Deveríamos estar preocupados que estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo 
caiu sobre eles no dia de Pentecostes e habitou-los permanentemente. Se o Espírito não está em você, então você não 
é um crente. Romanos 8:9 .  
 
Em João 14 o Senhor Jesus Cristo introduz os discípulos para este mundo alteração de evento no versículo 17, onde 
ele diz que o Espírito está com você e será [futuro] em você. Davi poderia orar a oração, Senhor não retire de mim o teu 
Santo Espírito, Salmo 51:11 Não, pois não é algo que o Espírito faz agora. Em vez disso, deve ter como objetivo a ser 
preenchido a cada momento, para que não mate ou entristecer o Espírito Santo por desobediência em nossas vidas. 
 
Em João 16:7-17 Ele se expande. Depois da Ascensão do Senhor, temos a sessão de Cristo depois que ele envia o 

Espírito Santo. O Espírito Santo tem um ministério para os incrédulos, assim como ele tem um ministério entre nós. Ele 
está indo para convencer o mundo do pecado, da Justiça e do juízo. O pecado que o Espírito Santo convence do é a 
incredulidade.  
 
EVANGLISM 

 
Quando você está evangelizando, em primeiro lugar, lembre-se de que o pecado que está indo para colocar o 
incrédulo no lago de fogo é a incredulidade, João 16:8-11 , não os pecados que podem ser terríveis, ou mais errado 

que outros para você. 
 
Em segundo lugar , lembre-se que agora que Cristo não está na terra, eles não têm um padrão visível da justiça, para 

que o Espírito Santo convence o incrédulo da injustiça e da necessidade de um Salvador. 



 

 

 
Em terceiro lugar, o Espírito Santo convence do Juízo e dando-lhes o medo do julgamento que se estava diante de 

Deus Todo-Poderoso, eles seriam condenados.  Quando você testemunha de outros alegam estes versos que eles 
serão condenados, do pecado, da Justiça e do juízo. Este é o trabalho do Espírito Santo e a oração será honrado. 
 
O Espírito Santo é chamado o espírito da verdade. Ele é o mestre e revelador da verdade. Ele é o mestre das coisas 
que o Senhor tem dito. O Senhor disse que havia muitas coisas que ele queria dizer-lhes que o Espírito Santo iria 
revelar a eles. Seu trabalho é chamar a atenção do homem para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e não a si mesmo. 
Ele faz isso por meio da Palavra, então, que Ele é o autor, bem como iluminar a palavra. 
 
Na história da Igreja será visto que não foi até o século IV, no Concílio de Niceia, que o caráter do Espírito Santo foi 
plenamente discutido e explicado. Na Igreja primitiva não sublinhar o Espírito Santo em todo o seu trabalho era tão 
óbvia que nunca necessários para discutir sua identidade e definir sua natureza teológica - eles eram muito ocupado 
sendo cheios do Espírito Santo. No entanto é importante que você entenda bem como andar em Sua pessoa e sua 
obra. O Espírito é o que chamaríamos de humildes, e está de pé para trás e ministrando a e do Senhor Jesus Cristo. 
 
Espírito Santo e oração 

 
Nós não rezar ao Espírito Santo. Devemos orar ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos a falar de Deus, o 
Pai, através do Filho, e com o poder do Espírito Santo. Entramos em comunhão, confessando pecados em nossas 
vidas. Então o Espírito Santo nos enche e guias de nossas orações e de vida.  
 
No mundo antigo o início da oração cristã sempre iniciado, "Pai Celestial, eu pequei". Fazemos bem em seguir o 
exemplo de nosso pai espiritual. Com o pecado fora do caminho somos restaurados para um relacionamento funcional 
com o Pai através do ministério do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, devemos agradecer ao Senhor por tudo o 
que o Espírito Santo está nos mostrando. 
 
Não há igualdade na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14. O Espírito Santo é aquele que coloca o 
braço em volta de você e leva-lo através de. Ele é o contato sempre presente com o Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. É 
o Espírito que nos faz perto. Mateus 28:18-20 nos dá a grande comissão e, de novo, é um texto de Trindade. 

 
O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA 

 
Isso mostra que ele é uma pessoa e não uma força. Até mesmo os crentes falam sobre Deus, o Espírito Santo como 
uma influência e não reconhecê-lo como uma pessoa. A rejeição do Espírito Santo como uma pessoa muitas vezes é 
substituído com o conceito de que ele é a personificação do poder para o bem, enquanto Satanás é a personificação do 
mal. Essa negação tem ocorrido ao longo da história da Igreja. Isso é falso e um erro perigoso que Satanás está usando 
hoje, com o renascimento do paganismo em muitos lugares. 
 
É importante perceber que ele é uma pessoa e digno de receber o amor e a honra, e que você não está roubando o 
Espírito Santo de seu amor e adoração. Ele é uma pessoa que é infinitamente divino, santo, amoroso, e quer se 
apossar de nós, para que Ele possa nos usar.  
 
Contudo, se você pensa que o Espírito como uma potência que você pode considerar que é um poder que você deseja 
obter para o uso. Esta é a diferença entre aqueles que estão na área e evangélicos pentecostais extremas. O ponto de 
vista bíblico não é que o Espírito é uma energia para nós para usar, a verdade é o oposto; o espírito sendo uma pessoa 
quer começar a preensão de sua vida e dá força para a sua vida. A questão se resume a adoração. Nós não pedimos 
ao Espírito Santo que caem sobre nós como moedas de um centavo do céu, mas se queremos que o Espírito Santo 
para nos controlar e trabalhar em nós. A única queda que deverá ter lugar está caindo de joelhos em oração. O conceito 
que está sendo ensinado nas Cartas do Novo Testamento é andar no Espírito e sendo guiados por Ele. 
 
Se queremos compreendê-lo como uma pessoa, então vamos tratá-lo como uma pessoa? Sabemos que a comunhão e 
a comunhão do Espírito Santo como os discípulos sabiam que a comunhão do Senhor Jesus Cristo enquanto na terra? 
Devemos ter um minuto a minuto a pé com o Espírito Santo como os discípulos tinham um minuto a minuto a pé com o 
Senhor.  Nós não somos chamados para o drama, mas a cada momento a comunhão e obediência à direção do Espírito 
Santo. 
 
Ele veio para que pudéssemos ter comunhão com Ele. Esta é a resposta para os muitos problemas que os crentes com 
os dons do Espírito Santo. A questão não é dramática, buscando sinais e maravilhas; a questão é se você está vivendo 
um momento por momento a comunhão do Espírito Santo e aceitar o que ele tem para você, não fazer exigências dele.  
Haverá piedoso, fruto de uma vida.  Gálatas 5:14-26. A extrema pentecostais podem ser repreendidos por você neste 
caminho, e espero que eles vão buscar a caminhada com Deus que show! Somos chamados a ser luz.  Alguns 
momentos de grandeza no qual eles podem ou não ser espiritual, mas estamos a mostrar o momento pelo momento 
santa comunhão com o Senhor através do Espírito Santo. 
 
A doutrina da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor, é de grande importância na Igreja. É que vai definir o tom de adoração, 
serviço, e espiritual, e até mesmo a saúde mental na igreja.  



 

 

 
É uma doutrina muito importante. Muitas igrejas conservadoras têm sofrido por causa de uma falta do ensino nesta área 
e, em seguida, as pessoas têm ido para a extrema igrejas pentecostais, onde muitas vezes obter astray conduzido 
sobre o papel do Espírito Santo. Muitas pessoas no extremo igrejas pentecostais são fisicamente e mentalmente 
desgastado pela perseguindo as manifestações espirituais.  Eles falaram em línguas, visto milagres e cura, e ainda 
assim eles são pressionados, ainda à espera do Espírito a queda, ou no seu entusiasmo apaixonado que eles têm ido 
para a imoralidade.   
 
Estes necessitados espiritualmente os fiéis precisam de saber o tranquilo no seu Espírito consolador diariamente em 
comunhão com o Espírito Santo, ao invés de muitas vezes o drama das falsas igrejas que chase experiências em vez 
de santo serviço e centrada na adoração. Aqueles que estão em busca de piedoso ensinamento bíblico igrejas onde a 
verdade de andar no Espírito é plenamente e com rigor ensinou.  Devemos ser luz para aqueles que tropeçam na 
escuridão do pecado nesta área.  Gálatas 6:1. 
 
Nota - No grego o espírito está no neutro, mas por estar no neutro não significa que o objeto é um "ele". Sempre que o 
Espírito Santo é falado sobre há um pronome pessoal. É interessante que a palavra para criança brephos também está 
no neutro, mas obviamente não é uma coisa. As outras palavras para uma criança, teknon e paidion também estão no 
neutro. 
 

Doutrinas 
 

A Deidade do Espírito Santo: 

 
1.   O Espírito Santo é Deus, o terceiro membro da Trindade. 
 
2.   O Espírito Santo é o Senhor Deus  (Isaías 6:8, 9, Atos 28:25, Jeremias 31:31-35, Hebreus 10:15).  
 
3.   Ele tem as características de Deus: 
 A) Soberania 1 Coríntios 12:11 
B) todo o saber (1 Coríntios 2:10, 11) 
C) todo poderoso (Gênesis 1:2) 
D) em todos os lugares (Salmo 139:7). 
 

Espírito Santo: MINISTÉRIO NO ANTIGO TESTAMENTO 

 
1.   No Antigo Testamento, o Espírito Santo não residem em todos os crentes, porque Cristo ainda não tinha sido 
glorificado (João 7:39).  Em vez disso, ele só veio em cima de alguns santos do Velho Testamento para executar 
funções especiais. 
A) José, um crente que foi um primeiro-ministro. (Gênesis 41:38) 
B) Os crentes que eram artesãos ocupados na construção do Tabernáculo. (Êxodo 28:3, 31:3) 
C) Os crentes envolvidos na administração. (Números 11:17, 25) 
D) um crente que era tanto um líder político e militar - Josué (Números 27:18) 
E) Alguns Juízes:  OTNIEL (Juízes 3:9, 10), GIDEÃO (Juízes 6:34) Jefté (Juízes 11:29) Sansão (Juízes 13:24, 25, 14:5-
6, 15:14) 
F) os reis de Israel (1 Samuel 10:9, 10, 16:13) 
G), Daniel (Daniel 4:8, 5:11, 6:3) 
H) os governantes pós-exílio (Zacarias 4:3, 12-14) 
 
2.   Os crentes em Israel poderia ser disciplinado pela remoção do Espírito: 
A), Saul (1 Samuel 16:14) 
B) Davi (Salmo 51:11) 
 
3.   Um crente poderia obter o Espírito Santo, mediante pedido, mas não como uma presença residente. (2 Reis 
2:9, 10, Lucas 11:13) 
 
4.   Jesus deu o Espírito Santo sem pedido aos discípulos antes da ascensão. Finalidade:  para sustentar-lhes o 
provisório de dez dias antes da era da igreja iria começar. (João 20:22) 
 

Símbolos DO ESPÍRITO SANTO: O ESPÍRITO SANTO 

 

Há uma série de símbolos para o Espírito Santo na Bíblia. 
 
1. Pomba. (Mateus 3:16) 
 
2. O óleo. (Êxodo 35:28) 
 



 

 

3. A água. (João 7:38-39) 
 
4. Vento. (Atos 2:2) 
 
5. Incêndio. (Atos 2:3) 
 
6. Junta. (Efésios 1:13, 4:30) 
 
7. Promessa. (Efésios 1:14) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 21 - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

21 Espírito Santo Ministério - 
Disposições transitórias 
 

João 16:8-11 
Lucas 1:12-17 
Lucas 2:25 -26 
Lucas 11:9-13 
Mateus 12:22-37 
Marcos 3:22-30 

Espírito santo ministério de 
Jesus 
- Pecados contra o Espírito 
Santo 
 

 
Introdução 
 

Este período ocorreu entre o ministério de João Batista e o dia de Pentecostes. Este é um momento de grande 
mudança espiritual, durante o qual o Senhor preparou as pessoas para as mudanças que estavam vindo. Agora temos 
uma posição em Cristo com a habitação o ministério do Espírito Santo e nós estamos em uma posição superior em 
comparação com os santos do Velho Testamento. A maioria dos cristãos não entendem o que eles têm hoje, e como é 
superior a frames de tempo anterior. 
 
Três etapas a expansão do ministério do Espírito Santo são dados nos Evangelhos 
 
Fase 1 - Lucas 11:9-13 - quando o Senhor diz aos discípulos para pedir que o Espírito Santo, que era algo que não 

tinha ocorrido no Antigo Testamento. Este foi apenas após o comissionamento dos doze no versículo 8. Como o povo 
saiu à volta da nação para pregar, curar, para levantar os mortos e expulsar demônios, uma dramática e tributar serviço 
espiritual, eles vieram de volta sabendo que eles precisavam de mais poder para fazer o trabalho. Isso deu a Jesus a 
oportunidade de ensinar o princípio do empoderamento pelo Espírito Santo.  
 
Eles percebem que há grandes inimigos para ser combatido e recursos interiores maior do que o homem pode fornecer 
é necessário. Ele diz, portanto, pedir ao Espírito Santo. É interessante notar que nenhum dos evangelhos divulgar se 
algum dos discípulos levaram a oferta. Era tão novo que todos eram um pouco hesitante sobre fazê-lo. 
 
Fase 2 - João 14:16-17 - onde ele explicou que o Espírito Santo estaria neles, em vez de com eles. Este é de cerca de 

um ano mais tarde do que a passagem em Lucas. Eles percebem que o Espírito está com eles, e que eles precisam de 
mais e o Senhor diz que haverá mais. Ele explica que, no dia de Pentecostes, o Pai enviará o Espírito Santo, e que eles 
não vão ficar comfortless.  
 
O que é visto aqui é que os recursos para enfrentar o inimigo depois da Cruz/Ressurreição terá de ser melhor do que 
era no momento anterior, e o senhor está indo para atualizá-lo, enviando o espírito para residir. Em vez de ser com eles 
em uma base temporária, não é, então, vai ser uma habitação permanente do Espírito Santo. 
 
Fase 3 - João 20:21-22 -  onde o Senhor lhes deu o Espírito Santo para ajudá-los até Pentecostes. É claro que o 

Senhor é tarefa dos discípulos com a substituí-lo, como o seu testemunho no mundo; uma tarefa que temos hoje. Isso é 
mostrado claramente em Mateus 28:20 que é a grande comissão. Como é dado tanto aqui como em Mateus 28 é de 
grande importância.  
 
O Senhor diz que ele está enviando-os para fora, mas não em sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Esta 
temporária gifting do Espírito vai durar para os dez dias até a dar plena do Espírito Santo na festa de Pentecostes. 
 
Primeiro, diz ele, pergunte ao lado que ele vai rezar, e, em terceiro lugar, ele sopra sobre eles para dar-lhes um 
empoderamento temporária. 



 

 

 
Lucas 24:49 - Trata-se de poucos dias depois de João 20. É evidente que o que estava acontecendo em João 20 era 

temporária até que a habitação do Espírito Santo. 
 
Atos 1:4-8  - Lucas é o autor de atos e, assim, o livro de Atos a seguir. Como a cruz/Ressurreição é o ponto central da 

história humana para o Pentecostes é o início deste novo período da história humana. A expansão de ministérios do 
Espírito Santo desde Pentecostes são muito importantes, intrinsecamente relacionadas com o conflito angélico.  
 
Intensificação do conflito Angélico 

 
A atividade de Satanás e de seus anjos desde a cruz/Ressurreição tem sido grandemente intensificada sobre o que era 
antes. A Cruz/ressurreição é a derrota de Satanás estrategicamente. Uma derrota estratégica significa que o inimigo é 
batido, mas ele não está terminado. A grande batalha foi ganha, mas há um monte de campanhas a ser ganho pouco 
antes de ele finalmente é eliminado completamente.  
 
Satanás sabia de sua derrota total na Cruz que ele terminou, e foi a partir desse momento que ele entrou no top gear 
com o mal. Se o cristão não compreender a necessidade absoluta de viver e andar no Espírito, eles estão em apuros, 
pois eles não têm os recursos para lidar com Satanás. Em muitos aspectos, os santos do Velho Testamento tinha, é 
mais fácil do que nós, mas nós temos mais recursos. Por isso, é importante que tenhamos conhecimento deles e usá-
los.  
 
Muitos crentes falham porque eles não andam em estreita comunhão com o Espírito. A vida cristã normal deve ser 
vivido no poder do Espírito Santo. Pessoas que não fazem isso por um único motivo, o pecado que leva-los fora do 
controle do Espírito Santo. Como um crente, devemos aprender a viver e andar no enchimento do Espírito Santo.  
 
Os fundamentalistas têm medo de que, se eles ensinam sobre o Espírito Santo o seu povo se tornará extreme 
pentecostais. No entanto, se você não ensinar que será falta de poder espiritual. Por isso ensino totalmente você 
também pode ajudar a Pentecostais fora de seus problemas em verdadeiro poder espiritual e serviço também. Você não 
tem nada a temer Se você ensiná-lo honestamente. A igreja Pentecostal na estrada provavelmente ensina este assunto 
de forma errada e você pode ajudá-los. 
 
O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO NA VIDA DE NOSSO SENHOR 

 
O Senhor disse que os crentes iriam produzir obras maiores do que ele fez. O que faz este estranho versículo significa? 
Isto é baseado no fato de que, enquanto o Senhor tinha um ministério de cerca de três anos, que foi totalmente apoiado 
pelo Espírito Santo, os crentes de hoje podem ter 30 anos para alcançar os perdidos.  
 
O problema para nós é que não usamos o nosso tempo para o ministério, das quais apenas 15% pode estar sob o 
poder do Espírito. Qualquer trabalho feito no poder do Espírito Santo é de primeira classe e cópias de trabalho do 
Senhor Jesus Cristo. 
 
A sua maior missão de um ministro é para obter o seu povo dos bancos e na rua no enchimento do Espírito Santo. A 
dificuldade vai ser com as pessoas que não querem ser obediente à Palavra de Deus, ou são apenas preguiçosos. 
 
A sustentar a obra do Espírito Santo foi deliberadamente mal interpretado pelos fariseus que disse que Jesus estava 
possuído por demônios e usando os poderes de Satanás. Este foi o pecado imperdoável naquele dia. 
 
O Pecado Imperdoável 

 
Pentecostais, muitas vezes fundamentalistas acusar de blasfêmia ao Espírito Santo quando criticam os pentecostais 
formato de serviço - este é um mau uso das Escrituras. Cuidado com este argumento, para você encontrar muitas vezes 
que aqueles que chorar mais alto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo são para matar ou sofrendo o Espírito em 
sua própria vida. 
 
O pecado imperdoável em Jesus dia foi a acusá-lo de ser e satânicos para rejeitá-lo como Salvador. Ele não está 
fisicamente presente hoje para fazer uma coisa dessas, pessoalmente, mas o pecado imperdoável permanece como a 
total rejeição a Ele como Salvador.   Nenhum crente pode cometer esse pecado, como eles têm o aceitou como 
salvador.  O mais grave pecado na vida do crente de hoje é a têmpera, luto e resistindo ao Espírito Santo. Um crente 
não pode cometer o pecado imperdoável. Estamos a viver a vida santa, resistindo ao pecado. 
 
O DIA DE PENTECOSTES 

 
Em Atos 1:8-14 eles estavam a ser batizado(identificado) no Espírito "não muito depois destes dias". Foi-lhes prometido 

poder depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam esperando o Espírito Santo vir sobre eles desde o 
tempo de João 14 e Lucas 24:49; esperando que Ele capacitá-los para o resto de seu ministério na terra. 
 



 

 

Em Atos capítulo 2 temos um registro do evento. O Espírito veio sobre eles é que eles foram resididos 
permanentemente como um grupo pela primeira vez neste período, Atos 2:1-4 .   Nasce uma nova era que dia e em 

que vivemos! 
 
Estas pessoas como resultado sair e pregar o evangelho em muitos idiomas que foram compreendidos por pessoas 
presentes naquele dia, e muitas pessoas se converteram como resultado de ouvir o evangelho. No versículo 4 que 
estão cheios do Espírito Santo e do versículo 5 em diante, ele mostra o que aconteceu. 
 
O batismo do Espírito Santo, ocorrido no momento que une os cristãos com o Senhor Jesus Cristo. O batismo do 
Espírito Santo, ocorre em um ponto no tempo, ou seja, o ponto de salvação quando estamos unidos com Cristo. O resto 
do Novo Testamento lida com o efeito do que aconteceu a partir desse momento, o nascimento da Igreja.    
 
Também estamos cheios do Espírito Santo e a salvação é algo que perdemos quando pecamos. Estamos ainda 
habitados, mas nossa velha natureza pecaminosa (OSN) está no controle. Se você está trabalhando para o Senhor, 
para não depende se você está em comunhão com Ele ou não. 
 
Se nós estamos indo viver para Cristo, devemos fazê-lo na força do Espírito Santo, se você não estiver cheio, você irá 
falhar. 
 
 

Doutrinas 
 

Espírito Santo: O MINISTÉRIO DE JESUS CRISTO 

 
1.   O ministério do Espírito na manutenção de Jesus Cristo foi profetizado no Antigo Testamento. (Isaías 11:1-3, 

42:1, 61:1-3) 
 
2.   O nascimento virgem só foi possível por obra do Espírito Santo. Mateus 1: 18,  20, Salmo 40:6, Hebreus 10:5. 
 
3.   O Espírito Santo foi dado sem medida (constante) de enchimento sem entraves para a humanidade de Cristo. 
(João 3:34) 
 
4.   O Espírito Santo estava relacionada com o batismo de Jesus. (Mateus 3:16) 
 
5.   Sustentada pelo Espírito Santo Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. (Mateus 12:18, 28, Lucas 
4:14,15,18) 
 
6.   O Senhor reconheceu o trabalho do Espírito em suas obras e milagres. Mateus 12:8 (citando Isaías 44:1), 18, 

28,  Lucas 4:14-21. 
 
7.   Sustentando o ministério do Espírito Santo foi retirado do Senhor quando Ele levou os nossos pecados na 

cruz. Mateus 27:46, Salmos 22. 
 
 8.   O Espírito Santo teve uma parte na ressurreição de Jesus Cristo. (Romanos 8:11, 1 Pedro 3:18) 
 
9.   O ministério presente do Espírito Santo a Jesus Cristo  (João 7:39, 16:14) 
 
10.   O mesmo sustentar o ministério do Espírito Santo é passada para nós a salvação, e somos ordenados a fazer 

uso deste ministério para crescer. Gálatas 4:19,  5:16,  Efésios  3:16, 17, 5:18, Romanos 13:14.  
 

Espírito Santo: Os pecados contra o espírito 

 
1.   Resistindo ao Espírito Santo (incrédulos) (Atos 7:51, João 16:8-11) Esta é a proteção de condenação o 
ministério do Espírito Santo. 
 
2.   A blasfêmia contra o Espírito Santo (incrédulos) (Mateus 12:31) O propósito do Espírito Santo foi para revelar 
a pessoa de Jesus Cristo.  Os fariseus rejeitaram esta alegando que ele estava possuído por demônios. 
 
3.   Mentir AO ESPÍRITO SANTO (os crentes) (Atos 5:1-3) um pecado de falsa motivação. - Ananias e Safira. 
 
4.   Luto O ESPÍRITO SANTO (os crentes) (Efésios 4:30) qualquer pecado que o crente comete. 
 
5.   Saciar O ESPÍRITO SANTO (os crentes) (1 Tessalonicenses 5:19) Um crente que não está permitindo que o 
Espírito Santo para exercer toda a sua influência. 
 
6.   Pecado Imperdoável (Mateus 12:22-32) 



 

 

A) Rejeição de Jesus Cristo como Deus e Salvador é o único pecado que não pode ser perdoada.  Apocalipse 20:10-15. 
Esta descrença é mostrado em Mateus 12:24, negando a pessoa e o poder de Jesus. 
B) é impossível que um crente para cometer o pecado imperdoável. (Isaías 1:18, Isaías 44:22, 1 João 1:7) 
 
Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 22 - O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO NO NOVO TESTAMENTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

22 Espírito Santo Ministério - TE 
 

João 14:16-17 
João 20:22 
Lucas 24:49 
Atos 1:1-9, 2:1-4 

H S  - Novo Testamento 

 
Espírito Santo NO ANTIGO TESTAMENTO 

 
Nós vemos uma mudança na obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, em comparação com o trabalho na Igreja e 
na transição com o ministério do Espírito Santo durante o período do ministério de Cristo. 
 
 Como a cruz é o ponto focal no drama da redenção para o Pentecostes é o ponto de viragem no ministério do Espírito 
Santo na vida dos crentes.  
 
Os evangelhos realmente pertencem ao período da história ainda cobertos pelas regras do Antigo Testamento ou a 
dispensação dos judeus do que os dos novos ou dispensação da Igreja. A exceção é João capítulos 14-17, Sermão do 
Monte, onde Jesus fala da idade que está chegando no dia de Pentecostes. 
 
Nos Evangelhos o Senhor Jesus Cristo é ensinar os discípulos a se tornar apóstolos ou enviado, não só para Israel, 
mas também para todo o mundo. Este ministério do Espírito Santo que nós agora desfrutar que longed para desfrutar. 
Temos uma posição espiritual superior do que eles fizeram, do que Isaías e Jeremias fez. 
 
Muitas pessoas não conseguem viver até a tremenda posição que temos em Cristo, os santos do Velho Testamento 
desejava tê-lo mas não estamos usando-o. O pensamento de que deve purificar-nos, e fazer-nos ansiosos para os 
serviços que são selados, guiado, capacitado, habitados e batizado. Os três anos antes de Pentecostes, durante o 
ministério de Jesus Cristo, o Senhor, foi um momento de transição. 
 
A mudança começa em João 14:16-17 . Antes de Pentecostes, o Espírito Santo os crentes freqüentemente assistida 

por um tempo limitado para ter uma função especial no plano de Deus, desde Pentecostes, o crente é residida para 
sempre, Ele não está conosco, mas em nós. Como você vê isso determinará como você ver a espiritualidade e a Bíblia.  
 
É de recordar que um monte de coisas que são ditas antes de Pentecostes vão ser diferentes depois de Pentecostes 
ocorreu. Uma vez que a Cruz e a ressurreição ocorreu crentes deixaram de ser cordeiros para trazer um sacrifício físico. 
Hoje em dia nós obedecemos as Escrituras por confessar os nossos pecados a Deus, não por matar animais e 
derramamento de sangue.  
 



 

 

Como cristão você não vá para LEVÍTICO para encontrar para fora o que você faz sobre o pecado, mas isso não 
significa que você não leia Levítico como um livro que apresenta a morte do Senhor Jesus Cristo na Cruz. Em Levítico 
agora nós descobrir coisas maravilhosas sobre o Senhor e o seu sacrifício; sobre o que eles significam.  No entanto, 
não podemos ir até lá para saber o que devemos fazer hoje sobre o pecado 
 
Do mesmo modo, o ministério do Espírito como visto antes da cruz não é relevante para nós hoje devido à mudança 
que ocorreu no Pentecostes.  Se você estiver indo para viver como um cristão deve fazer agora, você deve levar em 
conta a Cruz e o Pentecostes.  
 
Temos uma posição superior de crentes antes em que temos uma posição em Cristo e o Espírito está em nós. Estamos 
em uma posição onde podemos realmente espiritualmente previamente no serviço, mas não é porque não sabemos o 
que a Bíblia ensina, não acreditamos, ou aplicá-lo em nossas vidas. 
 
Este tópico é vital em nossas vidas, especialmente com alguns no moderno movimento Pentecostal que ligam o Velho e 
o Novo Testamento e obtê-lo errado. Portanto, é essencial que você ensina a verdadeira doutrina do Espírito Santo para 
as pessoas para que elas não se confundem. Temos, portanto, de entender o nosso lugar no plano de Deus. Somos 
membros do Corpo de Cristo e a noiva de Cristo. Devemos viver como o corpo e a noiva. O ponto central deste é o 
ministério do Espírito Santo, como é desde Pentecostes, não como era antes. 
 
Temos de analisar novamente o ministério do Espírito, nas três fases em que se desenrola:- 
 
[A]   o ministério do Espírito Santo nos tempos do Antigo Testamento,  
 
[B]   O ministério de transição durante o ministério terreno do Senhor,  
 
[C]   o ministério do Espírito Santo durante a era da Igreja.  
 
Em Gênesis 1:2 O Espírito Santo é dito a trepidar, como uma galinha esvoaçantes suas penas sobre seu ninho sobre a 

face das águas. É claro das Escrituras que o Senhor Jesus Cristo é o Criador. Então, por que o Espírito Santo 
esvoaçantes sobre as águas. Em Deuteronômio 32:11 vemos o co operative obra do Espírito em relação ao Senhor 

Jesus Cristo na criação. O Espírito é envolvido na criação com o Senhor Jesus Cristo.  

 
Ele também está envolvido em Apocalipse 2 Pedro 1:21, 2 Samuel 23:2, Miquéias 3:8 . Em cada caso, o Espírito 

Santo está envolvido com a falar ou a escrita da Palavra de Deus. 
 
Antes de Pentecostes, o Espírito Santo ainda condenados a necessidade de confiar no Senhor Jesus Cristo, mas como 
ele foi revelado no momento. Isto é visto em Gênesis 6:3 onde antes do dilúvio, o Espírito tinha um ministério que 

estava sendo ignorada. O Senhor mostrou que havia um limite para o que o Senhor estava disposto a fazer. O Senhor 
disse que o Santo Espírito não contenderá sempre com o homem. Este versículo diz que eles tem 120 anos, mas é 
claro que o homem não tem tempo agora. Progressivamente, a vida foi cortada. Gênesis 6:3 tratadas com um tempo 
quando o homem estava vivendo com 900 anos de idade.  
 
O Espírito esforça-se com o homem que ele precisa encontrar a Deus, porque uma vez que ele está morto é demasiado 
tarde. A palavra "Procurar", para julgar ou condenar. Hoje temos em média 70 anos para responder ao evangelho. 
 
 Temos não só a prova de que o sangue de Cristo abrange todos, potencialmente, mas que o Espírito se esforça para 
com todos. Com exceção dos oito que foram salvos no momento da enchente, o Espírito Santo lutaram com talvez 
milhares de pessoas para 120 anos, mas eles o rejeitaram.      
 
Este ministério de convencimento do Espírito Santo continua de uma forma mais pormenorizada em João 16:8-15 . 
Outra área em que o Espírito Santo tem sido universalmente envolvidos em mais de história do homem é a 
regeneração. O Espírito Santo é o agente da regeneração.  
 
No Salmo 51:11-12 Davi fala de sua experiência de caminhar com e não para andar com o Espírito Santo. Trata-se do 

tempo de Davi é terrível pecado de adultério com Bate-Seba, seguido pela organização do assassinato de seu marido, 
Urias, o heteu.  Davi estava sob grande convicção e percebeu que ele estava sob condenação pelo Espírito e que tinha 
uma terrível influência sobre o Espírito em sua vida. 
 
Neste Salmo, o Salmo 103:8-16 temos o Antigo Testamento forma de 1 João 1:9 . Aqui ele suplica a bondade amorosa 

e terna misericórdia de Deus ter tratado com seu pecado. Ele observa apaixonadamente, "reconheço o meu pecado, 
minha transgressão está sempre diante de mim". Nos versículos 10-12 Davi pede ao Senhor para criar nele um coração 
novo. Tudo o que ele tem agora é a convicção e a pressão.  
 
No versículo 11 ele diz não ter o Espírito Santo de Deus. Este foi um pedido de Davi, de boa fé, mas não para nós hoje. 
Após este tempo, David passou a escrever mais dos Salmos e, portanto, era controlada pelo espírito novamente. Se 
nós o pecado na igreja que não estão em risco de o Espírito Santo ser tirado de nós, pois ele está em você 
permanentemente.  



 

 

 
No entanto, se você tem pecado em sua vida, ele não pode fortalecer, encorajar ou ensinar a você mesmo que ele 
ainda habita, mas convence-lo de seu pecado. No entanto, Davi poderia perder o Espírito Santo. 
 
A amplitude do trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento. 

 
Três áreas importantes: - 
 
Ele foi habitação certos crentes: José: Gênesis 41:38, Josué 27:18 :Números, Daniel em  Daniel 4:8, 5:11-14,  

 
Ele veio em cima de alguns: Números 24:2, Juízes 3:10, 11:29, 1 Samuel 10:10, 2 Crônicas 15:1 

 
Ele encheu a Bezalel Êxodo 31:3, 35:31 

 
Nem todos os crentes no Antigo Testamento experimentou os ministérios do Espírito Santo, além da regeneração.  

 
Após a regeneração normal do Velho Testamento crente entendeu a Palavra de Deus e a aplicou a suas vidas. Além 
disso, tentou manter a Lei Mosaica e, claro, muitas vezes, falha.   Quando o pecado ocorreu trouxeram sacrifícios de 
animais e, em seguida, através de cada ano eles mantiveram as festas e festivais como um testemunho de que eles 
acreditavam que o plano de Deus para a história.  No Novo Testamento somos salvos pelo mesmo meio, mas que não 
traga uma oferta melhor, aceitar a morte de Cristo na cruz, confessar o pecado e crescer por andar no Espírito. Os 
crentes do Velho Testamento não foram solicitados a andar no Espírito.  1 Pedro 1:10-13 . 
 
No Novo Testamento somos salvos da mesma forma, não podemos trazer uma oferta, mas simplesmente aceitar a 
morte de Cristo na cruz por nós, e crescer por andar no Espírito. Os crentes do Velho Testamento não foram 
regularmente convidado a andar no Espírito. Como mostrado acima, algumas pessoas receberam uma unção especial 
ou a unção do Espírito Santo que veio sobre eles a funcionar de uma maneira especial. Quando o trabalho foi sobre o 
Espírito foi tirado deles, e eles simplesmente esperou para o Messias que viria.  
 
Muitos hoje dizem que gostariam de voltar à simplicidade da lei mosaica, mas estamos em uma posição superior tanto 
como fazer tal um pensamento bastante inadequada. É clara a razão pela qual os apóstolos disseram que os profetas 
do Velho Testamento ansiavam para ver este dia.  Você está andando no Espírito e ciente de seu ministério em sua 
vida em uma base diária?  
 
Um estudo aprofundado essas doutrinas nos dá uma boa informação para aqueles que estão envolvidos em 
movimentos de santidade moderna para ajudá-los e capacitá-los na verdade sobre o ministério do Espírito Santo. Você 
está muito ocupado sendo conduzido, ensinou, encorajados, corrigidos, condenado, e fortalecidos pelo Espírito Santo 
para se preocupar com manifestações errôneas. No Velho Testamento não havia nenhum batismo, habitação ou 
ministérios do Espírito. 
 
A única pessoa que sabia era assistido pelo Espírito Santo para toda a sua vida foi João Batista que as Escrituras nos 
dizem foi atendido fora da "EK" desde o ventre de sua mãe. 
 
É razoável supor que, a partir de Pentecostes em diante, haveria uma maior ação do Espírito Santo que em idades 
anteriores, e é isso que vemos através da história da Igreja. 
 
Dois exemplos de pessoas na época de Cristo, que foram assistidos pelo Espírito Santo - Zacarias - Lucas 1:11 e ss., 
Simeão, o sacerdote, Lucas 2:25 que esperou a vida toda para ver o Messias e para dar uma única profecia que está 
gravado na escritura e que foi uma fonte de grande bênção como Maria lembrou-o.  Simeão é toda a vida culminaram 
neste evento para o qual ele teve a assistência do Espírito. 
 

 Doutrinas 
 

Espírito Santo: MINISTÉRIO NO NOVO TESTAMENTO 

 
1.   Para o INCRÉDULO 
 

A) cinto (2 Tessalonicenses 2:7) 
Se os incrédulos foram idade desenfreado na Igreja a um sistema mundial que Satanás está tentando estabelecer viria. 
Após o arrebatamento da igreja ele virá. 
 

B) condenação (João 16:7-11) 
I) o pecado - a barreira que permanece na incredulidade. 
Ii) - A justiça de Deus é totalmente justo, o homem é apenas relativamente justos e necessidades a justiça de 
Deus para a salvação. 
Iii) Julgamento - Satanás e todos os incrédulos são julgados. 
 



 

 

C) a regeneração (João 3:5) 
O homem sem o espírito não pode compreender as coisas espirituais. O Evangelho é espiritual, o Espírito Santo faz 
com que o evangelho se torne uma realidade para o incrédulo quando se acredita e é "nascer de novo" ou regenerado. 
(1 Coríntios 2:14) 
 
2.   Para o crente a salvação 
A) Regeneração (João 3:1-16, Tito 3:5) 
B) o batismo (Atos 1:5, 1 Coríntios 12:13, Efésios 4:5) Somos batizados em união com Jesus Cristo e tornar-se parte do 
corpo de Cristo.  Isto não é para ser confundido com o enchimento do Espírito Santo. 
C) Habitação (Romanos 8:9, 1 Coríntios 6:19, 20) a salvação do crente é residida pelo Espírito. 
D) a vedação (2 Coríntios 1:22, Efésios 1:13, 4:30). Este ministério se relaciona a seu futuro com Deus, a garantia da 
segurança eterna. 
E) a distribuição dos dons espirituais (1 Coríntios 12:11) Cada crente recebe um dom espiritual no ponto de salvação 
para funcionar no corpo de Cristo. 
 
3.   Para o crente DEPOIS DA SALVAÇÃO (Espiritualidade) 
O ministério do Espírito Santo após a salvação é o meio pelo qual nós vivemos a vida cristã ordenada por Deus  
(Efésios 2:10, 5:18) 
A) o enchimento do Espírito Santo (espiritualidade através da confissão do pecado e a entrega da vida). (1 João 1:9 
Efésios 5:18) 
B) o caráter de Jesus Cristo é produzido pelo crente quando ele é enchido com o Espírito. (Gálatas 4:19, 5:22, 23) 
C) glorificação de Cristo (João 7:39, 16:14, 1 Coríntios 6:19, 20) 
D) o cumprimento da lei. (Romanos 8:2-4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 23 - ESPÍRITO SANTO - REGENERAÇÃO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

23 H.S. Ministério - a regeneração João 3:3-8 
Tito 3:5 
Efésios 5:25-26 
João 6:63, 3:13-36 
João 6:40-48 
Efésios 4:20-24 
Colossenses 3:10 

A regeneração 

 
Introdução 

 
Esta é a obra do Espírito Santo, que nos muda de incrédulos a crentes e, portanto, filhos/filhas de Deus. Isso cria uma 
paródia entre aqueles que não acreditam que eles precisam de um Salvador. O INCRÉDULO tem de perceber que só 
Deus pode dar a força e a vontade de vir a novidade de vida. 
 
A regeneração  

 
 Em João 3:3-9 , vemos que a regeneração significa nascer de novo. O Espírito Santo é o agente da regeneração. 

Nota-se que existem dois ministérios do Espírito Santo, convencendo o ministério e o habilitando o ministério. É por isso 
que o homem que rejeita o evangelho é sem esperança no Dia do Juízo. Essa pessoa também tem rejeitado e 
desprezam a obra do Espírito Santo.  
 
Ele tem três coisas contra ele, ele ignorou a Palavra de Deus, ele ignorou o testemunho da criação, o plano de Deus, 
que é, sem dúvida, trabalhar fora, ele ignorou o comando para crer no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ele tem 
sido ativamente rejeitar Deus em três pessoas. 
 
O ministério do Espírito Santo 

 
Romanos 1:16-32 - tendo deixado de lado o ministério de Cristo em sua vida a rejeição mostra que não há esperança. 
Outra passagem que reflete esse ministério é 2 Coríntios 3:6.  "A letra mata, mas o espírito vivifica". 
 



 

 

Certifique-se de você tomar a avaliação em contexto. Ele não significa que uma avaliação das Escrituras mata e o 
espírito vivifica. O contraste é entre a palavra escrita a tinta e a palavra escrita no coração. É o Espírito que traz a carta 
à vida. 
 
A Palavra de Deus justamente traz julgamento, mas o Espírito dá vida a aqueles que aceitam a reencarnação. Nenhum 
volume de pregação, independentemente do modo como é ortodoxa vai regenerar a menos que o Espírito Santo 
trabalha. É ele e só ele que faz o homem uma nova criatura.  
 
Regeneração é a doação de uma nova natureza, a natureza de Deus. 2 Pedro 1:4. É o Espírito Santo que dá isso para 
nós, faz-nos participantes da natureza divina. Isso é feito através da Palavra. Para colocá-lo em uma palavra: o coração 
humano é o solo, o pregador ou professor é o semeador, a palavra de Deus é a semente, o Espírito de Deus vivifica a 
semente, e a natureza divina é o resultado. 
 
Não por obras feitas na justiça por nós mesmos, mas por sua misericórdia, nós somos salvos. Podemos fazer nenhuma 
obra de justiça a nós mesmos, nada podem fazer um incrédulo pode satisfazer a Deus. A Sua justiça é como trapos de 
imundície aos seus olhos. 
 
Analogia de máquina de lavar 

 
Ambos, Paulo e João usou a mesma analogia de lavagem. A imagem de limpeza e água vem através de. Cuidado com 
pessoas que tentam torcer em regeneração batismal, que são salvos por imersão total. Regeneração batismal não é 
ensinado aqui. Não há pecados lavados quando são batizados. É um sinal de algo que já aconteceu com você. É uma 
imagem ou um memorial. Paulo continua com este conceito em Tito 3:5, Efésios 5:25-27, João 6:63 .  
 
Estas passagens precisam ser amarradas em sua mente. A ligação de água e regeneração é dada em 1 João 5:5-6. 

Aqui a água é a Palavra de Deus e o espírito é o Espírito Santo. O trabalho de regeneração envolve a Palavra de Deus 
e o Espírito Santo. Os dois entram juntos em uma única forma, na vida do crente se eles aceitarem o Senhor Jesus 
Cristo como seu Salvador.  
 
A regeneração tem lugar quando o Espírito toma a palavra e a anima em sua vida pela graça, em uma relação de filho 
ou filha de Deus. 
 
Estamos em erro se equiparar o enchimento com o batismo do Espírito. É claro das Escrituras, que o batismo do 
Espírito Santo, ocorre no ponto de salvação enquanto o enchimento do Espírito Santo ocorre em todos os momentos 
quando não há pecado não confessado em sua vida. Esta confusão ocorre também nos escritos de outra forma muitos 
bons professores da Bíblia que permite a infiltração de pontos de vista extremistas que podem trazer emocionalmente 
com base comportamentos pecaminosos.  Somos chamados a piedade e que vem da Bíblia saturada, Espírito Santo 
ensinou os crentes, não entusiasta refrão cantores.  Temos sido habitados na salvação, mas o dia-a-chamada é para 
ser santo, confessar o pecado, e assim a cada momento cheio e capacitados pelo Espírito Santo. 
 
Confissão 

 
A Escritura ordena-te para ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18 . Como um crente, você têm sido habitados, mas a 

questão é se você mate/entristecer o Espírito Santo hoje, ou você vai ser obediente, lidar com qualquer pecado que 
separou você de comunhão e ser cheio do poder do Espírito Santo para viver para a glória do Senhor Jesus Cristo?   Se 
você está cheio do Espírito Santo é até você. O Espírito Santo está em você como um crente, ele precisa ser solto em 
sua vida a cada dia - este é "enchimento". Isso é feito por meio da confissão dos pecados conforme 1 João 1:9 . 
 
A maioria das questões que lhe serão colocadas no ministério estão a fazer com o povo não saber o significado das 
palavras que eles usam, tais como a regeneração, Expiação, propiciação e similares.  Qualquer pergunta que você está 
perguntado nesta área, por favor, certifique-se de que o autor da pergunta significa, em primeiro lugar!  Você deve 
perguntar-lhes o que eles entendem por qualquer termo que eles usam, para garantir que eles estão conscientes do seu 
verdadeiro significado doutrinal, e que eles estão corretos. 
 
É claro que a nossa relação com Deus é espiritual e só pode ser alcançado através do renascimento, e então o Espírito 
Santo Agência do momento.  Romanos 8:26 .  Recebemos uma nova natureza, temos vindo a renascer, estamos re-

criada, somos ressuscitados; existem muitas implicações para o ato de regeneração. 
 
Através do nosso relacionamento com o Salvador agora temos relacionamento com Deus; nós nascemos novamente e 
viver eternamente com o Senhor. No entanto, nosso corpo vai desmoronar, mas louvar a Deus, temos um corpo de 
ressurreição. Somos regenerados para a eternidade. Devemos  sempre louvar o trabalho do Espírito Santo para que 
dura para sempre.   O desafio é permitir que o Espírito Santo para "encher".  Note que é um comando em Efésios 5:18, 
por isso é errado dizer, "Espírito Santo Vem!"  é um comando - isso significa que você faz algo, você não pedir ao 
Espírito para fazer qualquer coisa!   Você faz o que você disse e ele sempre vai encher você!   O que você faz?  
Confessar tudo o que trouxe uma sombra entre você e o Senhor Jesus, e o Espírito vai capacitar e o Senhor Jesus irá 
restabelecer a plena comunhão. Apocalipse 3:15-22 . 
 
A nossa nova natureza 



 

 

 
Temos uma nova natureza em Cristo Jesus, o qual tem a capacidade de adorar, obedecer e servir a Deus no poder do 
Espírito Santo. Nós podemos produzir o poder do Espírito Santo em verdadeira justiça e santidade. Temos tirado o 
velho e colocar no novo. Somos novas criaturas em Cristo. Somos desafiados a cada dia para viver digno do dom que 
nos foi dado o dom da vida eterna.  Nós somos ditos para lidar com o inchaço males da OSN e confesse e abandone-
os. 
 
Se reconhecemos que tudo o que temos como um crente é algo que recebemos de Deus, podemos orar para que o 
Senhor nos ajude a viver digna de tão grande salvação.  Ele responde esta oração através dos ministérios do Espírito 
Santo.  Se uma pessoa lhe deu tudo que você não pôde retribuir-lhe. Tudo o que nos foi dada em Cristo Jesus. Não 
vemos a nossa posição em Cristo na maneira como as escrituras dizem que é e será para sempre?   Culto e poderoso 
Espírito Santo poder despertar o fluxo da compreensão destas coisas e agir sobre eles. 
 

Doutrinas 
 

Regeneração: NASCER DE NOVO 

 
1.   Geral - As Escrituras (João 3:5-8) "Necessário vos é nascer de novo [nascida de cima]  (v7). Você é nascido 
do Espírito. (V8) que, em seguida, tornar-se novas criaturas em Cristo. 
 
2.   O homem natural não pode compreender o fenômeno espiritual (1 Coríntios 2:14). Ele não tem a capacidade 
de entrar no reino de Deus. (João 3:5). Eles são incapazes de agradar a Deus. (Romanos 8:7, 8) 
 
3.   Novo Nascimento é uma criação do Espírito Santo. (João 1:12, 2 Coríntios 5:17, Efésios 2:10, 4:24). Através 
do Espírito Santo, nos tornamos conscientes de que somos co-herdeiros com Cristo. (Romanos 8:16, 17) 
 
4.   A exigência de que o novo nascimento é a crença em Cristo, que ele é crucificado e ressuscitado. (João 1:12, 
3:16-18,36). Novo nascimento ocorre no instante da crença. 
 
5.   Através do novo nascimento (Regeneração) o crente vive em Cristo, e Cristo no crente. (Gálatas 2:20, Efésios 
2:10, 4:24, 1 Pedro 1:23-25, 1 João 5:10-12). 
 
6.   Uma vez que você nasce você não pode ser feto. 
 
 

Lição 24 - ESPÍRITO SANTO - Habitação e vedação 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

24 H.S Habitação e Vedação 
 

Romanos 8:9-11 
1 Coríntios 6:19-20 
2 Coríntios 5:5 
Efésios 1:13, 14 
Efésios 4:30 

Habitação de Cristo 
A vedação 

 
Introdução 

 
Há um número de ministérios do Espírito Santo que ocorrem no ponto de salvação, e um número mais tarde. Dois que 
ocorrem no ponto de salvação são a habitação e o selo do Espírito Santo. A primeira vez que isso aconteceu foi no dia 
de Pentecostes. João 14:16,17. Em Pentecostes, exclusivamente os ministérios do Espírito Santo para a Igreja, período 
da história do mundo foram criadas, incluindo a selagem, batizando, a concessão de dons, de habitação e de 
reabilitação. Isto ocorreu no dia de Pentecostes exclusivamente dentro de pessoas que tinham sido crentes por um 
número de anos e, portanto, a mistura de sua maturidade com estes completamente nova "Igreja" dos fenômenos, o 
efeito foi dramático.  
 
Esta combinação de maturidade e os dons do Espírito Santo não ocorre agora, como estes são dadas no ponto de 
salvação quando não ocorreu crescimento espiritual. Hoje em dia, até que uma pessoa tem crescido não percebem que 
presente(s) foram dadas pelo Espírito Santo.  No dia de Pentecostes, os crentes maduros recebeu os dons, mas eles já 
sabiam suas tarefas e funções, e as palavras de Jesus, todos bem conhecidos dentro de seus corações e mentes. 
 
 Isto é ainda mais evidenciado pelo fato de que o apóstolo Paulo advertiu contra deixando um novo crente ministro. Que 
é para o nosso período de história mundial muito importante fazer a distinção entre o batismo, enchimento e selagem do 
Espírito Santo.  
 
Somos diferentes com bons homens, e desafiamos todos os alunos a estudar cuidadosamente todas as escrituras antes 
de "saltar para conclusões".  Ambos R A torrey e Martin Lloyd Jones combinam, e, portanto, acreditamos, confundir 
estas características do Espírito. Isso não apenas abre a porta ao extremo movimento Pentecostal, mas convida-o. O 



 

 

resultado é, você vai ter pessoas pedindo o Espírito Santo, pedindo para ser preenchido, em vez de obedecer à Palavra, 
e andando no enchimento do Espírito Santo.  Deixe-nos ser muito claro aqui, pois temos de estar andando em 
verdadeiro poder neste mundo tenebroso.  Temos este direito, assim que nós estamos seguindo ordens 100% nestes 
dias escurecimento que são maneira mais perigosa do século XX! 
 
Isto é mostrado em Romanos 8:9-11 - que mostra a habitação o ministério do Espírito Santo. Este é a prova de a 

pessoa ser um crente. Se você não são habitados pelo Espírito Santo - você não é um crente! O Espírito permite-lhe 
lidar com o pecado, a comunhão com o Senhor Jesus, elimina o medo da morte, e produz a certeza da ressurreição.  
 
Ministérios do Espírito Santo 

 
Em 2 Coríntios 5:5 O Espírito Santo é chamado de o "penhor da nossa herança". Era um depósito de dinheiro sério em 

um item no mundo antigo, mas ao contrário de nós, hoje em dia, quando você colocar para baixo dinheiro sério você 
possuiu o item. Foi uma aliança e o item nunca poderia ser perdido. 
 
1 Coríntios 6:19-20 diz respeito ao lidar com o pecado em sua vida. Que o corpo é o templo do Espírito Santo. Aviso 

prévio é o templo, que é uma estrutura permanente e não temporária, o tabernáculo, que está em vista aqui. 
 
A habitação do Espírito Santo 

 
O Espírito Santo é um dom de Deus para todos os crentes, um dom que não é ganho, ou merecia, ou pediu. Em Cristo 
Jesus somos todos os destinatários do presente. Isto é pura graça como em pecado nenhum de nós merece nada.  
 
1 Coríntios 2:14, Romanos 8:9, Judas 19 mostram que se você não tem o Espírito Santo você não salvos.  Deve 

notar-se que o pecado os crentes ainda são continuamente habitados pelo Espírito Santo, mas eles estão sob a sua 
convicção. Este fato é diferente do ensino de Armínio (o adversário de Calvin) que disse que poderia perder o espírito e 
a nossa salvação.  
 
É permanente? 

 
Rever os pecados dos Coríntios em 1 Coríntios é difícil imaginar qualquer pecado que não cometeu, especialmente 
quando você pensa do crente que estava a cometer incesto com a mãe no capítulo 5. Muitos afetados pelos 
ensinamentos de armínio no movimento Pentecostal acreditar você está perdido se você pecar, mas desafios que esta 
igreja. O Movimento Keswick também fez um monte de presente também. Acreditamos que é uma falsa opinião de 
cartas como o Corinthians. Pense sobre isto em relação aos dois comandos para os crentes, nem sofrer, nem extinguir 
o Espírito. Você não pode entristecer ou extinguir o Espírito Santo, a menos que você estiver envolvido em relação com 
o Espírito! A habitação permanente do Espírito Santo também está relacionado com o selo do Espírito Santo. Agora 
bons homens diferem entre nós, aqui, um deles, John Wesley, portanto, vamos ser educados uns com os outros! 
 
Se você não ensinar a têmpera e luto do Espírito Santo você está indo perder a igreja a confusão pela sua mistura de 
muitas escrituras e conceitos que não pertencem juntos.  Agora parar e refletir que muitas boas pessoas será diferente 
com você, e, portanto, ensinar como você são condenados, mas fazê-lo com humildade e coerência, respectfulness. 
 
Algumas vezes durante a sua caminhada cristã você está indo estar cientes da falta de vigor espiritual em sua vida. É 
mais provável porque você se afastou do Senhor e triste ou apaga o Espírito Santo, de alguma forma, mas ele 
permanece dentro.  Algo deve vir entre você e a vida ativa comunhão com o Senhor e o Espírito. Isto é que falaram de 
têmpera, e é compensada pela confissão do pecado e a obediência à Palavra.  Com o pecado, limparam o Espírito 
Santo pode inteiramente função novamente, você não precisa pedir-lhe para fazer isso, ele vai….apenas confessar! 
 
A resposta para o problema de têmpera do poder do Espírito Santo é a de lidar com o seu pecado e re-estabelecer-se 
com o Senhor. Se você não sabe essas doutrinas, contudo, você vai ser presa fácil de falsa doutrina. Se eu tenho 
pecado na minha vida, o senhor não me teria ouvido; isto é-nos dito claramente no Salmo 66:18 .   O pecado rompe a 

comunhão espiritual e pára de funcionar.  A falta deste conhecimento manterá o crente confuso vindo junto e dizer-lhe 
que você não tem o Espírito Santo e tentando convencê-lo de que você ou eles precisam do batismo do Espírito Santo.  
Muitas pessoas estarão olhando para o dramático "presentes" como evidência da presença do Espírito, que devem 
estar a olhar para o enchimento do Espírito, que sempre vai levar a "frutos" em suas vidas. Mateus 7:13-23, João 16:8-
11, Gálatas 5:16-23, Efésios 5:18 . Devemos examinar a nós mesmos e ver o que vem entre nós e o Senhor.  2 

Coríntios 13:5. 
 
Atos 5:32 . Note que este versículo e perguntar, não é obediência parte de habitação? - Se você pegar o versículo fora 

do contexto pode parecer essa maneira.  Pergunte-se que estão sendo falado?   É a incrédulos; os fariseus. 
 
As pessoas querem ensinar os outros a perguntar para o preenchimento também dizer que a Bíblia está cheia de 
referências ao fortalecimento temporário do Espírito Santo.  Isto é verdade, mas apenas antes de Pentecostes.  Em 
João 14:16 O Senhor profetizou que tal condição cessaria.  Estamos  agora resididos permanentemente desde 
Pentecostes, e o desafio diário é deixar que o Espírito solto em nossas vidas, mas que é através da obediência à 
Palavra e a confissão do pecado e a rejeição! 
 



 

 

Os Samaritanos 

 
Uma área de confusão ocorre para alguns sobre a doação do Espírito para os Samaritanos, que parece ser seletiva e 
subseqüente à salvação. Que tem causado algumas pessoas para ir fora em um tangent e buscar uma segunda 
bênção. Os samaritanos eram um caso especial, onde o Senhor queria provar-lhes que sua nova fé cristã não era um 
rival para a igreja em Jerusalém, e provar aos crentes judeus que os samaritanos eram em nada inferior a eles. Estes 
dois grupos de pessoas tinha odiavam tão profundamente por tantos séculos que era necessário unir. Este atraso do 
Espírito Habitação reflecte a "necessidade" de uma vez por todas para ilustrar que os Judeus e os samaritanos eram 
agora um em Cristo.  O batismo/habitação do Espírito Santo foi adiada até que os apóstolos judeus foram salvos com os 
samaritanos, e isso acabou com a possibilidade de desenvolvimento de duas igrejas, em vez de um. 
 
Quando éramos jovens considera que não foram necessariamente como consciente dos ministérios do Espírito Santo 
em nossa vida.  Espero, como você tem amadurecido na adoração e serviço você está agora muito mais consciente.  
Como nós crescemos nos tornamos conscientes do poder do Espírito. Este não é no entanto uma segunda bênção. 
Este é um aspecto da maturidade e deve ser a experiência de todo crente. 
 
Você precisa de bom ensino bíblico para continuar poderosamente com sua vida cristã. Como você amadurece, você 
será capaz de fazer mais e mais em sua vida. A imposição de mãos foi uma foto da delegação de autoridade apostólica. 
Isso foi para mostrar que eles estavam a seguir os apóstolos de Jerusalém, de onde veio a política. Judas 3 . 
 
O que sobre a situação em Atos 19 - O que significa esta passagem mostra?  Assim que ouviu falar do Senhor Jesus 
Cristo foram salvos, batizados e receberam o Espírito Santo. Os apóstolos iriam passar horas com os novos crentes 
dizendo-lhes sobre as escrituras e logo depois que eles foram batizados. Na Igreja primitiva não havia evidência para 
esperar muito tempo depois de salvação para ser batizado. 
 
A permanência da habitação do Espírito Santo é visto no selo do Espírito Santo. O Espírito Santo introduz o crente em 
união com Cristo. Essa pessoa é, então, a vontade de Deus e nada vai separar a pessoa dele. João 8:31-32, 10:27-30 . 
 
Uma pessoa que pecados vai perder as recompensas que teria ganho em serviço espiritual através desse tempo de 
separação, e perdem a sua função e de alegria, mas não a sua salvação.  Se eles persistem em pecado até o final, 
então eles podem até mesmo ser sujeito ao pecado para a morte (1 João 5:16-17), mas nunca vai perder a sua 
salvação. Muitas vezes as pessoas procuram desculpas para seus pecados, mas as pessoas devem sempre estar 
ciente da obrigação de uma vida cheia do Espírito, sem ela não vai conseguir nada de valor espiritual neste mundo, e 
Rob si de recompensas no próximo. 1 Coríntios 3:12-15, 2 Cor 5:9-15 . 
 
Selo do Espírito Santo 

 
Todos os crentes são selados com o Espírito Santo, Efésios 1:13,14, 4:30 - A estanqueidade é permanente até o dia da 

redenção, até que o Senhor traz para você o lar de glória. 
 
Selos foram um sinal de nobreza no mundo antigo e mostrou propriedade com segurança. Um pai e um filho teria o 
mesmo anéis de sinete, o que indicaria a propriedade de qualquer artigo que foi selado. Deus coloca seu selo sobre 
você no ponto de salvação. Uma vez que a marca de propriedade é em você, você é seu, e ninguém pode mudar isso - 
Romanos 8:38-39 . A vossa vida está escondida com Cristo em Deus (Colossenses 3:3) como você é selado no 
momento da salvação. Atos 2:38.  O selo é para o dia da redenção. Romanos 8:23, Efésios 4:30. Estamos agora a 

posse de Deus e a sua responsabilidade. 
 
Ramificações da junta são a segurança e a pureza; um selo significa que você estava seguro na propriedade de quem 
realizou a vedação, e a pureza aspecto foi visto na vedação do vinho. Devemos ser como um crente estável, segura na 
nossa posição, e santo. Há muitas pessoas instáveis que estão presos por uma extrema metodista 
pentecostal/miradouro de perfeccionismo.  Você também vai querer ser puro; você vai desejá-lo, mas você precisa de 
abordar este assunto biblicamente, e ajudar aqueles que tropeçam devido aos seus pontos de vista emocional. O 
mundo precisa ver os cristãos estável. Ore por um testemunho claro e estável para o seu confuso irmãos nas igrejas 
que ensinam coisas a respeito do espírito que os tornam instável. 
 

Doutrinas 
 

Habitação DE CRISTO 

 
1.   A profecia da habitação do Senhor Jesus Cristo. (João 14:18-20) 
 
2.   Há uma distinção entre a habitação do Senhor Jesus Cristo e a habitação do Espírito Santo. 
 
3.   O Senhor Jesus Cristo habita para comunhão (Gálatas 2:20), e um sinal de posição do crente. (Romanos 
8:10) 
 



 

 

 4.   Em contrapartida, o Espírito Santo habita para ensinar, orientar, capacitar, direto e correto. (João 14:26, 16:8-
15, Romanos 8:11, 1 Coríntios 6:19-20) 
 
5.   O objectivo da habitação é que o crente pode crescer na comunhão com o Senhor, aprendendo a conhecer e 
a amar mais. (Colossenses 1:27, Efésios 3:17-19) 
 
6.   Temos comunhão com o senhor dentro como nós permitimos que o Espírito Santo para nos ensinar através da 
Palavra. (João 6:63, 8:31-32, Colossenses 3:16) 
 
7.   A habitação do Espírito Santo é permanente, mesmo que ele pode ser extinto ou triste, mas o Senhor Jesus 
Cristo pode ser bloqueada da alma pela presença do pecado ou uma atitude negativa em relação a palavra. (2 Coríntios 
13:5) 
 
8.   Quando o Senhor está bloqueado, o Espírito Santo convence o crente, o crente é miserável, com o senhor 
batendo na porta para a admissão. (1 João 1:9, Apocalipse 3:19-20) 
 

A VEDAÇÃO 

 
Um selo tem diversas implicações:- 
 
1.   Santificação. Êxodo 28:36-38 -  exemplo: selos em documentos oficiais os distinguem de documentos 
normais. 
 
2.   A identificação. Ezequiel 9:4 -  Utilização do anel de sinete em 1 Reis 21:8; Ester 8:8-10 
 
3.   A posse de bola. 2 Coríntios 1:21-22 -  Exemplo: um "mar!" em um livro. 
 
4.   A utilização. Efésios 1:12-14 - Exemplo: número de conta no banco. 
 
5.   Glorificação. Efésios 4:30 - Exemplo: letras são carimbados e selados para chegar a seu destino. 
 
6.   Preservação. Apocalipse 7:3 -Exemplo: Fechaduras nas portas ou a junta sobre o túmulo de Cristo. 
 
7.   Destino. Apocalipse 22:4  
 
Notas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 25 - O BATISMO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

25 Espírito Santo - Batismo 
 

Efésios 4:5 
1 Coríntios 12:12-13 
Efésios 5:18 
Atos 1:5 
Gálatas 3:26-28 

Batismo do Espírito  Santo 
Em Cristo 

 
Introdução 

 
Em Efésios 4:5 é-nos dado o mote da igreja primitiva - de "Um só Senhor, uma só fé, um só batismo". Esta não é a 

água do batismo, que embora seja importante, não é a que todos os crentes compartilham. Muitos crentes não têm 
tempo ou oportunidade para ser batizado em água. O único batismo todos participamos é o batismo do Espírito Santo, 
que marca o início da associação do crente com Cristo.  É nossa entrada em união com Ele. 
 
A universalidade deste batismo é dado em 1 Coríntios 12:12-13 . Este evento é comum a todos os crentes na Igreja. 

Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, em união com Cristo, então você não é um crente. Isto é claramente visto 
no grego e, por isso, é importante analisá-lo e compreendê-lo e viver dentro de sua realidade. 
 
Batismo - o que é? 



 

 

 
Baptizo, o verbo grego, significa a batizar. Ele está no aoristo indicativo, Aoristo passivo significa um ponto de tempo no 
passado, passiva, nós recebê-lo ao ponto de salvação, e o modo indicativo significa que é uma realidade. Você como 
um verdadeiro crente algum tempo no passado receberam o batismo do Espírito Santo, você não ganhar ou merecer, foi 
dado a você. Nada foi feito para recebê-lo. Foi graça todo o caminho. Não há excepções. Até mesmo os mais pobres 
crente tem recebido o batismo do Espírito Santo. Alguns falaram em línguas em atos, alguns não, então deduzimos 
então que esses dois fenômenos não eram necessariamente associados, mesmo na mais antiga igreja. 
 
O significado de "Baptizo" é imergir ou mergulhar, para lavar. No entanto o primeiro significado é o de identificar um 
objeto com outro, de modo que o primeiro objeto é alterada e identificados com o segundo . Um exemplo 

histórico foi o batismo da caça lanças dos soldados gregos do exército de Alexandre, o grande. No dia de Alexandre, o 
Grande, antes de o exército liderado fora para a Turquia moderna, muitas das tropas gregas não tivesse sido em uma 
batalha. A fim de melhorar o seu desempenho, as lanças de caça que eles levaram com eles foram imersas em um 
balde de sangue de porco, na convicção de que mudou a natureza da caça lança em uma lança do guerreiro, 
identificando-a com o sangue. 
 
Por analogia, uma vez que faziam parte do mundo, mas através do Espírito Santo na convicção, levando a nossa 
salvação, o Espírito Santo tem nos identificados com Cristo, de modo que nós foram alterados em parte de seu corpo. 
Isto mostra a importância do batismo do Espírito Santo. 
 
Definição 

 
O batismo no Espírito Santo é obra do Espírito Santo no momento da salvação pela qual ele entra o crente em união 
com Cristo, na Igreja do Corpo de Cristo. Isto dá-lhe a sua identidade como um cristão. Eu sou um membro da igreja, eu 
sou um membro do Corpo de Cristo. Isso é feito para que nossa relação de amor pode crescer com ele e nele. Isso abre 
o canal de bênção para nós, porque ele nos diz respeito à sua igreja, o seu corpo na terra. 
 
A sua atitude para com o batismo do Espírito Santo, que vai determinar a sua atitude para com a igreja local. A igreja 
local é baseado na realidade do batismo do Espírito Santo. A maioria dos pentecostais estão tentando obter seus 
batizados pelo Espírito Santo, considerando que o ensino bíblico é que todos nós fomos baptizados, de uma vez por 
todas pelo Espírito Santo para a igreja.  O que eles realmente significam para dizer, e o que todos nós precisamos, a 
capacitação "cheio do Espírito Santo". 
 
Origem da Igreja 

 
Uma das principais razões para a confusão nesta área é porque algumas pessoas acreditam que a igreja começou na 
tenda de Abraão ou com o ministério de João Batista. Isso torna muito mais difícil a compreensão da obra do Espírito na 
era da Igreja, em vez de compreender que a Igreja começou em um dia específico, no Pentecostes, onde o primeiro 
batismo do Espírito Santo.  A Igreja começa no Pentecostes - não antes. 
 
O batismo é muitas vezes tomada como um sinônimo para o enchimento do Espírito Santo, mas isso é para confundir 
as coisas.  O batismo ocorre de uma vez por todas, mas o recheio é de estar ocorrendo a cada dia.   Como resultado do 
batismo nos tornamos crentes, e como resultado do enchimento do Espírito estamos equipados para adorar e servir. 
Muitos dos problemas que ocorrem são porque os cristãos não entender o quão especial são através dos ministérios do 
Espírito, mas não confundi-los.  
 
É importante para o estudo não age por si só. Em Pentecostes, tudo acontece de uma só vez e é, portanto, única. Eles 
são selados, habitados, regenerados, batizados, cheio, e tendo em conta os dons espirituais, mas todos eles são 
crentes maduros no primeiro dia. A hora seguinte e, no dia seguinte, Peter está pregando a mensagem. Esta não é uma 
situação normal, pois foi o ponto de partida, com crentes maduros no Senhor.  Os salvos como resultado da pregação 
de Pedro são como nós quando salvos, batizados pelo/no Espírito e, em seguida, recebendo os ministérios do Espírito 
Santo, como nós, através do crescimento ao longo do tempo. 
 
Em Efésios 5:18 nos é dito que como cristão você não deve ficar bêbado, mas ser cheios do Espírito Santo para poder 

de motivo. Este é um comando, (presente, passiva, imperativo), você são ordenados a deixar que isso aconteça para 
você habitualmente.   Uma tradução literal seria "continuar a deixar que o Espírito encha você!"  
 
Leia 1 Coríntios 12:13 .  Agora, se você pensar que o batismo e o enchimento do Espírito é o mesmo, você tem um 

problema para o seu ponto de vista aqui, e eu quero que ele resolveu - para nós deve ser preenchido diariamente, 
diariamente não batizado. Você só precisa de uma vez por todas, ser batizado, mas você precisa ser habitualmente 
cheio. Temos de tratar com o pecado em nossas vidas e deixar que o Espírito Santo nos controlar. A lança foi apenas 
mergulhado no sangue uma vez e isso fez-lo na mente do soldado uma batalha lança para sempre. Não há comando na 
Escritura para ser batizado pelo Espírito Santo, que é a obra do Espírito no momento de salvação. 
 
Leia Atos 1:5 - quando não ocorrer na vida do indivíduo? Este é dez dias antes do tempo quando eles estão indo para 

receber o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha batizado antes que qualquer um e todos estavam 
ansiosos para a festa de Pentecostes. 
 



 

 

Os resultados do batismo do Espírito 

 
Dois resultados do batismo do Espírito Santo - em primeiro lugar , junta-se a nós para o corpo de Cristo em 1 
Coríntios 12:13 que haja muitas variedades no corpo. A unidade é o batismo do Espírito. É apenas um relacionamento 

com o Senhor que permite que você para ter um  relacionamento com outros crentes. Você é parte dele e, portanto, se 
juntou a outros crentes. Este é o nosso co crucificação com Cristo. Em segundo lugar , identifica-nos com a morte, 

ressurreição e glorificação do Senhor.  
 
Estamos na Terra para aprender mais sobre o que significa estar em união com Cristo, para adorá-Lo e servi-Lo, e 
trazer glória eterna ao Seu santo nome através do nosso trabalho cheios do Espírito Santo. Se você estiver em um 
relacionamento íntimo tão maravilhoso como este é, você tem uma grande responsabilidade em anexo.  A todos os que 
recebem "muito", espera-se muito!  Lucas 12:19-48 . 
 
Todo relacionamento tem responsabilidades; seja, marido e mulher, pais e filhos, o gestor e o trabalhador. A 
responsabilidade para nós em Cristo é para ser obediente.  João 15:9-17 . A responsabilidade é do Senhor para nos 

manter seguros. Devemos também conhecer e amar mais. Isso vai modificar a forma como você pensa sobre o Senhor, 
o resultado é que você deve andar digno de acordo com sua vocação. Efésios 4:1, Colossenses 1:10, 1 
Tessalonicenses 2:12, 2 Tessalonicenses 1:5, 11. 
 
O enchimento do Espírito Santo permite trabalhar e é a evidência de um passado o batismo do Espírito Santo. Muitos 
cristãos têm desperdiçado muito tempo tentando emocionalmente "trabalho" a emoção que acho que deveria estar 
presente no batismo do Espírito Santo.   Estamos perante a escolha nesta questão - ser bíblica e andar em santidade e 
dignos, ou ser falso e emocionais da prática da religião.  É por isso que você pode ter pessoas do "Louvai o Senhor" 
show de televisão e ainda estar em graves pecados sexuais e financeiros.   Se você estiver indo para se concentrar em 
experiências emocionais e dependem de emoções em vez de verdade bíblica, você não vai ter o Espírito controle a sua 

vida.  A questão é a obediência ao Senhor e lidar com o pecado! 
 

Doutrinas 
 

Batismo do Espírito Santo 

 
1.   O batismo do Espírito Santo é mencionado em (1 Coríntios 12:13) "através de um espírito somos todos 
batizados em um só corpo". O batismo do Espírito une os crentes no Corpo de Cristo no momento da salvação. 
 
2.   O batismo do Espírito é diferente de outros ministérios:  habitação, enchimento, selagem, regeneração, 
distribuindo dons espirituais, que também ocorrem no ponto de salvação. 
 
3.   A base da unidade e da união dos crentes é alcançado pelo batismo do Espírito (Efésios 4:5) "Um só Senhor, 
uma só fé, um só batismo " - nós temos uma fé no único Senhor e receber um batismo, que nos une no Corpo de Cristo. 
 
4.   A implicação do batismo do Espírito Santo é dada em (Gálatas 3:26-28) - todos os crentes estão unidos e 
"iguais" em pé diante de Deus. 
 
5.   O batismo do Espírito fornece identificação com Cristo  - como o Corpo de Cristo, nós compartilhamos de tudo 
o que ele tem (por exemplo, justiça, heirship, sacerdócio, realeza, etc) (Efésios 1:3, Colossenses 2:12) 
 
6.   O batismo do Espírito Santo foi prometido por Jesus Cristo. (João 14:19-20, Atos 1:5) 
 
7.   O batismo do Espírito Santo não ocorreu nos tempos do Antigo Testamento. Ela é exclusiva para a era da 
Igreja.  Apenas a Igreja os crentes são "em Cristo" - isto é, uma parte do corpo (e) a noiva de Cristo. (Colossenses 1:25-
26) 
 
8.   O batismo do Espírito começa a era da Igreja. Em (Atos 1:5) Jesus disse: "Vós sereis batizados com o Espírito 
Santo, não muito depois destes dias" (10)". Em (Atos 2:3) não menciona o batismo do Espírito é feito mas o lado 
experiencial destes acontecimentos são descritos. Em (Atos 11:15-17) Pedro diz que eles receberam o batismo do 
Espírito Santo como era no princípio e citações (Atos 1:5). 
 
9.   O batismo do Espírito não tem nada a ver com o batismo com água, nem com o falar em línguas.  O batismo 
no Espírito não é uma experiência; ela não pode ser vista, sentida, ou experiente, ocorre instantaneamente no momento 
de salvação. (Aorist tensa exclui a experiência - "de uma vez por todas") (l Coríntios 12:13) 
 
10.   A incidência de línguas no dia de Pentecostes foi porque muitas nações estavam presentes em Jerusalém 
naquele tempo. Línguas preenchidos dois requisitos, a evangelização e o primeiro aviso da segunda expulsão dos 
judeus da terra que ocorreu em 70 AD. (Isto foi avisado antes da primeira expulsão em Isaías 28:11). 
 

"Em Cristo" - Verdade POSICIONAL! 

 



 

 

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). 
 
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) 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 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) 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) A filiação (João 1:12; 1 João 3:1,2) 
f) Heirship (Romanos 8:16,17) 
g) Santificação (1 Coríntios 1:2,30). 
h) Unido (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) 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) Ela não está relacionada ao 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) Sabe-se apenas através da Palavra de Deus. 
f) É obtido no total no ponto de salvação. 

 
 
 
 



 

 

 

Lição 26 - ESPÍRITO SANTO - ENCHIMENTO 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

26 Espírito Santo - Enchimento 
 

1 Tessalonicenses 5:19 
 Efésios 4:30 
Gálatas 5:16 
Hebreus 4:1-4, 
Romanos 12:1-2 
2 Timóteo 1:6 
Hebreus 12:5-13 
1 João 1:9 
Gálatas 5:16, 22-23 
Efésios 5:19-21 

Espírito Santo - Enchimento 
 Espiritualidade 

 
Introdução 

 
Em Efésios 5:18-21 nos dizem ser "cheios do Espírito". Este é no presente que exige ação contínua, todos os dias da 

nossa vida como crentes até que são chamados para o céu. 
 
Definição - é o estado espiritual, onde o Espírito Santo está cumprindo tudo o que Ele veio fazer no coração e na vida 

de cada crente. João 10:10. 
 
O enchimento do Espírito não ocorrer antes do Pentecostes, mas era sempre temporário e limitado, e foi observada 
somente em um pequeno número de indivíduos antes do início da era da Igreja.  
 
No entanto, desde Pentecostes, o Espírito Santo habita em todos os crentes do Novo Testamento. Todos, portanto, tem 
a oportunidade de ser diariamente cheios do Espírito Santo e pode agora ser diariamente, obediente ao comando, em 
Efésios 5:18. 
 
Efeito DO ENCHIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 

 
Existe uma diferença observável na vida diária e o caráter dos cristãos, que são cheios com o Espírito Santo. 
Infelizmente, poucos são os que podem ser caracterizados desta forma. Este é baseado no fracasso do homem, e não a 
falta de disposição por Deus.   Deus quer-nos a viver a vida sobrenatural e conseguir tudo o que Ele criou para nos 
atingir. 
 
Com Satanás tão freneticamente ativo no mundo desde a cruz e a ressurreição, somos informados diariamente para ser 
cheio do Espírito Santo. Isto é muito importante em um momento em base a intensificação da fase do conflito Angélico 
desde a ressurreição.  Você precisa ser espiritualmente guiados por Deus como você caminhar por este mundo atual, 
especialmente como "Um Mundo" governo impulso cresce diariamente.   
 
Os pastores, se você pode obter sua congregação para viver sob o controle/enchimento do Espírito Santo você está 
indo ter uma maravilhosa e poderosa igreja; ativo, abençoado e muito produtivo.  Se você estiver indo para conseguir 
tudo o que vai acontecer, você nunca precisará buscar fundos, haverá a evangelização e o crescimento espiritual, a 
bênção e o impacto.  
 
Se você não insistir na obra do Espírito Santo no seu povo, você terá um hino cantando social club. Será que as 
pessoas que precisam de aconselhamento obediente, vida espiritual, e não a sabedoria dos homens, e você terá uma 
bagunça em suas mãos que você pode chamar de uma igreja.  Sem o poder dinâmico do Espírito Santo em sua igreja, 
você terá que usar todo o "ponto de vista humano" truques de "crescimento de igreja" para levar as pessoas a dar e 
servir.  
 
É importante que as pessoas venham à igreja para conhecer, amar, adorar e servir ao Senhor sem coerção humana. Se 
você ensinar sistematicamente, versículo por versículo, salientando o enchimento do Espírito Santo, eles virão e culto, e 
dar e servir livremente. Se eles não estão interessados em adoração e serviço é um sinal de que eles não estão cheios 
com o Espírito Santo. Se as pessoas não vêm adorar o pastor deve olhar para si mesmo como para saber se ele é 
realmente ensinar ou não.  
 
Na igreja, você deve consultar o enchimento do Espírito Santo a cada semana. O Espírito Santo é a dinâmica da vida 
cristã. Se você não tem o Espírito Santo em sua vida, você não é um cristão. Este tópico, e sua atitude, vai determinar 
como você está indo para executar a sua igreja, ou como Deus está indo para torná-lo realmente "run". 
 
O segredo do crescimento da igreja poderosa espiritualmente real é para o indivíduo a orar a oração, "haja um 
reavivamento neste lugar Senhor e deixe-a começar comigo".  Pastor - começa com você - você deve andar com o 
Senhor no Espírito, estudar e ensinar a Palavra de forma sistemática.   Como você vê as pessoas vêm vivo, você, em 



 

 

seguida, pedir-lhes a rezar esta oração diariamente. Duas ou três pessoas podem mudar de uma igreja ou de uma 
nação, quando eles estão cheios do Espírito Santo. 
 
O enchimento do Espírito Santo, em contraste com a maturidade espiritual. 

 
O enchimento do Espírito Santo irá ocorrer se você é maduro ou não.  De fato maturidade cristã ocorre como nós 
gastamos muito tempo no enchimento do Espírito Santo.  O enchimento do Espírito Santo deve ser a vida cristã normal.   
É só em que estado que você está indo para crescer espiritualmente. O mais longo e mais frequentemente você está 
sob o controle do Espírito Santo o mais rápido você vai amadurecer e mais portas serão abertas para servir o Senhor. O 
bebê crente não gastar muito tempo trabalhando sob o poder do Espírito Santo.  
 
 Espiritualidade não é, portanto, a mesma maturidade, mas a espiritualidade conduz à maturidade; é o caminho para 
uma maior e mais serviço e adoração. Você está somente espirituais, se as regras de Deus em sua vida como ele 
pretendia que fosse. Você são espirituais, se não há pecado em sua vida e você está andando no Espírito está 
enchendo. 
 
Três condições para o enchimento do Espírito.  

 
[A]   Não extingais o Espírito - 1 Tessalonicenses 5:19,  
 
[B]   E não entristeçais o Espírito - Efésios 4:30,  
 
[C]   andar no Espírito - Gálatas 5:16 e não cumprir os desejos da carne. 
 
Não extingais o Espírito .  
 
Não põr para fora o fogo, é o significado literal do grego. Não abafar a obra do Espírito Santo pela atividade da mente 
humana.   Existem três componentes a um incêndio; o chamado "triângulo de fogo" =  combustível, ar e calor.  
 
Se você quiser colocar o fogo você eliminar apenas um dos três itens, remova o combustível, o ar, o calor e o fogo 
apaga-se. Um grande exemplo de um cristão ficar frio é dado pelo membro que é tirado de um brilhante fogo. Como o 
membro é retirado do fogo e deixava de lado ela deixa de brilhar e se torna frio. Não importa o quão forte você é um 
cristão, se você perder o seu fervor espiritual e comunhão você esfriará.  Ficar no meio do fogo, e não mate o Espírito. 
Às vezes torna-se difícil na vida cristã, mas temos de manter o calor e rodeiam-nos com outros crentes "quente".  
 
Podemos também ir frio pode se nós não temos nenhum combustível ou o combustível errado, e este é o alimento 
espiritual da Palavra de Deus. Em João 14-16, o Senhor diz que o Espírito Santo vai levar você a toda a verdade, e o 
Espírito Santo é como o "ar", o "pneuma", dando vida à Palavra de Deus e o crente que heeds.  É importante alimentar 
sobre a Palavra de Deus, e não apenas histórias de pessoas, no entanto, as experiências vividas, que podem ser 
móveis, porque eles não são o combustível para o Espírito Santo, eles são o combustível para suas emoções. Somente 
a Palavra de Deus irá reforçar a você, e você como um crente.  
 
A terceira maneira de colocar um incêndio está a roubar-lo do ar; também se você não respirar você não vive.  Inalar e 
exalar de ar é um bom retrato do crescimento espiritual.  Como você está tomando na Palavra de Deus, através do 
Espírito Santo que os ministérios são "inalar", e você exhale deixando a Palavra de Deus trabalhar através de você 
transformar cada detalhe de sua vida diária. Depois de respirar por meio de uma boa mensagem você respira para fora 
com um grande hino no final do serviço, e o serviço na sua comunidade para refletir o papel do Senhor para sua vida. 
 
Paulo diz a Timóteo, "reavivar o dom que há em ti", 2 Timóteo 1:6 - literalmente Ele está dizendo, mantenha o fogo 

espiritual, e o fogo é até maior, mais poderoso chamas. Jogar mais combustível doutrinal sobre o fogo. Pode ser 
sufocada pelos cuidados do mundo, as preocupações da família e dos amigos, a pressão de trabalho, especialmente se 
você está cercado por pagãos o tempo todo. Não deixe-se sufocada pelo mal do mundo, mas stoke os incêndios dentro 
e deixe seu calor mantenha o mal na baía. 
 
Romanos 12:1-2 recorda-nos que todos nós temos de nos comprometer a nossa vida espiritual. "Apresentar-se um 

sacrifício vivo" é uma boa imagem de lançar-se em um modo de viver - dedicar tempo e energia para o trabalho de 
Deus, não distrair um disparate.  Mergulha esta nova vida espiritual porque hoje é um dia que você nunca terá 
novamente. 
 
E não entristeçais o Espírito - 
 
Efésios 4:30 mostra que você fazer isso quando você tem pecado em sua vida. Você lidar com ela rapidamente, 
usando 1 João 1:9 . Se você não usar esse versículo você estará sujeito a Hebreus 12:5-13 , o que nos dá a descrição 

da disciplina divina. Você vai estar vivendo sob o poder do Espírito Santo em bênção, ou sob a disciplina divina. No 
pecado, você será infeliz, porque o Espírito está amortecido, miserável, porque o Espírito é triste, triste por causa da 
disciplina divina. É por isso que os crentes carnais/DESOBEDIENTES são os mais miserável e detestáveis de pessoas 
sobre o planeta! 
 



 

 

Andar no Espírito -  
 
A palavra usada por Paulo "andar" significa "para avançar em fileiras", fazendo uso dos ativos que você tem que lutar 
contra o inimigo.  
 
O que isso significa?   Isso significa - acreditar na palavra, alimentam-a diariamente, e aplicá-lo. A vida cristã é difícil, 
pois estamos em mundo de Satanás e estão rodeados por mal, o mundo, a carne e o diabo.  Se você não andar no 
Espírito, você vai estar andando com o inimigo. Você quer tornar-se forte no enchimento do Espírito Santo ou você está 
sendo espancado. Você tem que ter a coragem para lutar, intestinal e você tem o equipamento, a armadura do Espírito - 
Efésios 6:10-18 ), de modo a usá-lo ou você vai se tornar um acidente.  Há uma batalha a ser travada lá fora, e o 

Senhor quer vencedores. O Senhor venceu no Calvário. Você está nele, você é um vencedor - para viver e como uma 
luta contra o pecado e o mal.  
 
Características do enchimento do Espírito Santo 

 
Quais vão ser as características do enchimento do Espírito Santo? 
 
[A]   à semelhança de Cristo , o fruto do Espírito Gálatas 5:22-23 . Não se impressione com sinais e porque 

algumas pessoas estão indo ser dito para afastar-se do Senhor no dia do juízo, porque eles são incrédulos, mesmo que 
eles tenham feito milagres em nome do Senhor.  - Mateus 7:13-23 . Muitas pessoas afirmam milagres. Mesmo quando 

os milagres eram legítimos não foi nada a dizer além do fato de que eles tinham o poder. A questão é saber se o poder 
é de Deus ou não. É o fruto e não os sinais que são importantes, por sua fruta você reconhecê-los.  
 
[B]   Você terá um envolvimento evangelístico , se eles não têm qualquer desejo de almas, se eles não estiverem 
envolvidos no ensino da Palavra de Deus há algo errado. 
 
[C]   louvor, adoração, gratidão e submissão Efésios 5:18 ff- mostra a base de submissão que os cristãos devem 

ser mutuamente submisso. A base de submissão é o enchimento do Espírito Santo em Efésios 5:18. Uma vez que você 
está submisso um ao outro pode ser submissa a maridos e esposas como você estão em submissão ao Espírito. Nós 
como ministros precisa levar como exemplos. 
 
Características do enchimento do Espírito:- 

 
[A]   o poder do Espírito 
 
[B] a   santidade de vida 
 
[C]   Ministérios do Espírito 
 
[D]   ensinar-lhe coisas maravilhosas 
 
[E]   Guia em todas as coisas 
 
[F]   Certeza de Salvação 
 
[G] A   verdadeira adoração do Senhor. 
 
[H]   boa comunhão de oração. 
 
O grande problema da igreja é a de cristãos que têm crescido frio. A obediência é a resposta para a frieza espiritual; não 
aquecer o nosso espírito e alma pela obediência a palavra revelada de Deus e deixar que o Espírito solto novamente 
através da confissão de nossos pecados. Não ser distraído por estranho e coisas estranhas, pois Deus está em linha 
reta para a frente. O diabo não precisa ir após a maioria dos crentes para que eles viagem-se facilmente pelo pecado e 
a preguiça. Se você conseguir alguém trasfego "palavras de sabedoria" em uma maneira complicada que você sabe 
que não é do Senhor porque o Senhor é claro e sucinto. O Senhor não está em dramáticas ou coisas estranhas; ele é 
transformado em espírito e vida, vivendo a louvar o seu nome. 
 
Muitas das curas que ocorrem na chamada "cura" os serviços são encontrados ao longo do tempo ter sido psicológica 
ou fraudulentas.  Se forem seguidos clinicamente por eles são mostrados a não ser curar a todos.  Que dizer de alguns 
casos, verdadeiras curas milagrosas ocorrem em todas as épocas da história, mas não estamos a ser enganados, 

ou ridículo aos olhos dos perdidos, afirmando coisas que são claramente não é verdade. Sempre buscar a confirmação 
de cada "fato" nessas áreas.  Eu próprio fui milagrosamente curado pela oração, e confundia minha especialistas que 
não esperava-me a viver! 
 
Outras vezes a cura não ocorrerá e não deve destruir a nossa fé.  Paulo para o final de seu ministério não era capaz de 
curar seu amigo mais próximo que ele tinha de deixar para trás em Trôade. 2 Timóteo 4:20 . Os milagres sempre foram 

raros, mas ocorrem; é importante, no entanto, ser cético quando as reclamações são feitas e sempre verificar fatos, ou o 
nome do Senhor e a fé será realizada em menosprezo pelo incrédulo que vai ver através de falsos milagres facilmente!  



 

 

 
Paulo era, quando a vontade do Senhor para a cura, foi capaz de realizar grandes milagres de cura, e ele usou o 
ministério de cura para apresentar o evangelho. Ele não curar para curas, mas trabalhou milagres quando o Senhor 
abriu a porta, e foi sempre um propósito evangelístico.   Ele também teve uma visão do céu que lhe foi dito para não 
falar sobre ele e mantido em silêncio sobre o que ele viu.  Paulo não estava em drama, ele foi em obediência ao Espírito 
Santo e a palavra; por isso devemos ser!  Atos 5:16, 8:7, 19:11-12, 28:8-9. 
 
A Palavra de Deus transformando vidas se movendo no poder do Espírito Santo é importante, e não quaisquer outros 
sinais e milagres.  Onde estão bone fide, eles vão sempre levar a mais pessoas para o evangelismo e estudando a 
Palavra e crescendo através da obediência a ele. O enchimento do Espírito Santo é importante, e a evidência de que é 
fruto de santidade na vida.  Pessoalmente, tenho sido milagrosamente curado pela oração e então eu acredito em 
milagres, mas vejo que a obediência é a chave aqui, e ouvir o que Deus está fazendo, nós não exigem a nossa será 
feito, mas buscar a Sua vontade. 
 

Doutrinas 
 

Espírito Santo: O ENCHIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 

 
1.   O Espírito Santo habita em cada crente. Somos ordenados a permitir-lhe para encher (ou controle) totalmente 
nossas vidas  (Efésios 5:18). 
 
2.   O enchimento (controlo) do Espírito pode ser quebrado por: 
A) Luto do Espírito (Efésios 4:30) - o pecado, fazendo algo que você não deve. 
B) matar o Espírito (1 Tessalonicenses 5:19) - não fazer algo que você deve matar (como um incêndio, permitindo que a 
chama para sair). 
 
3.   O enchimento (controlo) do Espírito pode ser restaurado pela confissão de pecado e total rendição a fazer a 
vontade de Deus (1 João 1:9) 
 
4.   O Espírito produz o caráter de Cristo no crente: (Gálatas 4:19, 5:22, 23, Efésios 3:16, Filipenses 1:17, 20, 21, 2 
Coríntios 3:3) 
 
A) o fruto do Espírito: 

I)   Gálatas 5:22-23 - Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e auto-
controle. 

Ii)  Romanos 14:17 - A Justiça, a paz, a alegria. 
Iii) Colossenses 3:12-15 - compaixão, benignidade, humildade, mansidão, paciência, perdão, de amor, de paz, 
de gratidão. 
Iv) 1 Tessalonicenses 1:3 - a fé, o amor, a paciência, a esperança. 

 
B) alegria em Cristo (Filipenses 3:1, 4:4). 
C) Amar uns aos outros (João 15:12, Romanos 12:10, Efésios 5:2). 
D) Lutar pela fé (Filipenses 1:27, Judas 3). 
E) Colocar todos os pecado (1 Coríntios 5:7, Hebreus 12:1). 
F) Abster-se de qualquer aparência do mal (1 Tessalonicenses 5:22). 
G) Submeter-se a lesões (1 Coríntios 6:7). 
H) Submeter o temperamento (Efésios 4:26, Tiago 1:19). 
I) afastando os ímpios (2 Tessalonicenses 3:6). 
J) abundantes na obra do Senhor (1 Coríntios 15:58 1 Tessalonicenses 4:1). 
K) mostrando um bom exemplo (1 Timóteo 4:12, 1 Pedro 2:12). 
L) após o que é bom (Filipenses 4:8, 1 Timóteo 6:11). 
M) aperfeiçoando a nossa santidade (2 Coríntios 7:1, 2 Timóteo 3:17). 
N) odiando impureza (Judas 23). 
O) a superação do mundo. (1 João 5:4-5) 
P) a adornar o evangelho. (Filipenses 1:27, Tito 2:10) 
Q) Perdoar ferimentos. (Romanos 12:20) 
R) que vivem pacificamente com todos. (Romanos 12:18, Hebreus 12:14) 
S) visitando os aflitos. (Tiago 1:27) 
T) com outros simpatizantes. (Romanos 12:15, 1 Tessalonicenses 5:14) 
U) honrar os outros. (Romanos 12:10) 
V) apresentar às autoridades. (Romanos 13:1-7) 
W) Sendo o conteúdo. (Filipenses 4:11, Hebreus 13:5) 
X) Andar de maneira digna do Senhor. (Colossenses 1:10, 1 Tessalonicenses 2:12) 
Y) andar em novidade de vida. (Romanos 6:4) 
Z) Caminhar como filhos da luz. (Efésios 5:8) 
Aa) glorifica Cristo em seu corpo. (Filipenses 1:20, 21) 
Bb) Cristo está em casa em seu corpo. (Efésios 3:16,17) 



 

 

Cc) Um estilo de vida, que honra a Deus na presença de homens. (2 Coríntios 3:3) 
 
5.   O enchimento do Espírito Santo em cada crente só ocorre em duas dispensações:  
A) Igreja Efésios 5:18, Gálatas 5:22,23 
B) Millennium - Joel 2:28, 29 (caracterizado pela ecstatics) 
 

Consulte a página 33 ESPIRITUALIDADE [acima] 

 
 
 
 
 
 
 

Lição 27 - ESPÍRITO SANTO - OUTROS MINISTÉRIOS 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

27 Espírito Santo - Outros ministérios 
 

1 João 2:26-28 
Romanos 8:9-18 
Salmo 119:105 
Romanos 8:26-28 
1 Coríntios 12:7-13 

H S - Consolador, Professor 
Orientação 
Dons Espirituais - dons 

 
Os outros ministérios do Espírito Santo compõem, dando de dons espirituais, ensino, orientação, Segurança, e a 
oração. Ao escolher amigos e os oficiais da igreja, temos de olhar para estas coisas evidentes em suas vidas. Nem 
todos os cristãos podem ser confiável. Muitos estão fora da comunhão carnal e a maior parte do tempo, e esses crentes 
são frequentemente menos confiável do que um honesto pagão. Mateus 7:13-23 é uma importante passagem sobre 

este assunto, assim como o são as palavras de Jesus, João 8:39-47. 
 
1 Coríntios 3:11-15 mostra que as únicas coisas que vale a pena fazer são aqueles feitos sob o poder do Espírito 

Santo, que produz o que é chamado de ouro, prata e pedras preciosas na vida do crente obediente. 
 
Dons Espirituais 

 
Recebendo presentes acontece a salvação. A maioria dos crentes desconhecem o dom que o Espírito Santo lhes deu 
no ponto de salvação como precisa de maturidade para discernir.  Neles podemos crescer espiritualmente. 
 
Muitos crentes nunca sabe o dom que o Espírito Santo lhes tem dado, porque nunca atingem a maturidade e usá-lo 
corretamente sob o enchimento do Espírito. 
 
A palavra grega para os dons espirituais é "carisma" ou dons de graça. É uma capacidade dada por Deus para o 
serviço. Um talento natural que um tem como um incrédulo, como a capacidade de cantar pode ser usado, mas não é o 
dom espiritual que é concedida a salvação. Se você é um empresário bem-sucedido não significa que você será um 
grande diácono, se você for um orador público não significa que você será um grande pastor ou deve ser um pastor. Se 
você não tiver sido dado o dom de pastor ou professor na salvação, você não é um pastor ou professor.  Você só vai 
saber como é "crescer" no Espírito. 
 
Se uma pessoa aparentemente tem um dom que precisa ser verificado de acordo com as Escrituras, a fim de garantir 
que estejam de acordo com as exigências comportamentais tais como é especificado em as Pastorais.  1 Timóteo 3, 
Tito 1. O Senhor pode usar pessoas que são dotados do Espírito Santo e regularmente preenchidos independentemente 
da sua visível talentos naturais. Um bom exemplo é o Moisés que tinha um stutter. Ele não era um talentoso orador 
público, naturalmente, mas tornou-se no poder e dons do Espírito Santo, o pastor de Israel. Não há perigo de o 
ministério ter uma pessoa com grande habilidade natural na posição errada na igreja e não andando no poder do 
Espírito Santo. Muitos dos liberais deste talento natural de fundo. 
 
Em 1 Coríntios 12 é evidente a partir de versículos 7-13 que ninguém deve pedir os dons do Espírito Santo, 

conforme o Espírito Santo dá soberanamente como quer. O Espírito sabe que presentes são necessárias em cada 
lugar. Ele fez a seleção no momento da salvação, é tarde demais para pedir. Você não pedir um presente, se você não 
é mais um dom. O Espírito Santo procura pelos corredores do tempo sabia precisamente o que seria o seu dom e como 
você deve usá-lo. 
 
O extremo movimento Pentecostal é baseada em pedir os dons do Espírito, principalmente o dom de línguas. Isso tudo 
é distração e desnecessária.  Cada novo crente recebe pelo menos um dom e nós seremos sempre abençoados por 
descobrir o que o Espírito tem dado.  Cada dom é necessário para a igreja a função. O Espírito Santo decide quais dons 
são necessários, em que mistura, de modo que cada igreja possa funcionar. Não temos necessidade de adivinhar o 
Espírito Santo; ele sabe o que a igreja precisa e o que a nossa parte no plano é!  É por isso que é fundamental que 



 

 

estamos abertos para ser levado a diferentes igrejas em diversas ocasiões, para satisfazer as necessidades locais em 
termos de plano de Deus. 
 
Se você tiver 10 pessoas em sua igreja você vai ter todos os dons que são necessários. Você só precisa ter o povo na 
igreja cheios com o Espírito Santo a função. Aqueles que usam seus dons espirituais, sob o poder do Espírito Santo, 
estão satisfeitos.  
 
Em diversas áreas, todos os crentes são disse para a função. Por exemplo, todos nós somos ditos para testemunhar, 
mas não é um dom de evangelismo que permitirá uma especial capacidade nesta área. Todos nós somos ditos para dar 
e rezar, mas há presentes para dar a uma pessoa um ministério especial nessa área. 
 
1 Coríntios 14 :1ff diz que a congregação deve a expressão do desejo os melhores dons de comunicação com 

crescimento educacional/benefícios porque é aqueles que permitem que as pessoas para saber mais sobre o Senhor e 
crescer. A palavra "desejo" está na terceira pessoa do plural, de modo que toda a congregação é que deve esse desejo 
e não um indivíduo.  
 
Neste capítulo Paulo deixou claro que ele estava tentando coibir o uso de línguas na igreja de Corinto e promover o dom 
de pregar e ensinar. 
 
Ministério de ensino  
 
1 João 2:26-28 é um comentário sobre João 16, que se refere ao ministério de ensino do Espírito Santo. É importante 

notar que o Apóstolo João termina esta passagem com a importância de permanecer em Cristo. Nós temos que usar 1 
João 1:9.  
 
Você não precisa ser ensinado por outros como ao seu presente, como você tem o professor dentro de você quem é 
que vai levar você a toda a verdade. Não há nenhuma mentira na obra do Espírito. Há, porém, foram e são sedutores. 
Este é o ponto que João está trazendo em foco. Se você não estão sendo ensinadas pelo Espírito Santo, que você está 
sendo ensinado pelo outro lado e recebimento de mundanismo ou ponto de vista humano. Quem não levou/ensinado 
pelo Espírito Santo é enganado sobre o que está acontecendo e são levados para longe da verdade.  
 
João não é executado para baixo os professores mas dizendo que o Espírito Santo está em você, e precisa estar no 
controle, se você estiver indo para compreender as coisas espirituais. João, por exemplo, foi comunicar a verdade a 
eles pelo Espírito Santo. O homem é o meio de comunicação, o Espírito Santo é o necessário e desde sempre força 
dinâmica envolvida no ensino. Quando você sair para ensinar a Palavra de Deus em sua própria força sozinho você irá 
falhar porque é você e não o Espírito Santo.  A vida cristã não é para ser vivida na força humana, mas na força 
sobrenatural. 
 
Oração a saturação é necessário quando você ensina a Palavra, de modo que é na verdade o Espírito Santo 
trabalhando através de suas palavras.  Quando você ensina de uma maneira cheia do Espírito Santo você nunca será 
esgotado pelo seu ministério de ensino - você vai se sentir edificados e abençoados depois de qualquer sessão de 
ensino.  O fruto do ministério do Espírito Santo através de você será sempre de alegria e de paz.  Cuidado com os 
professores da Bíblia que precisam de descanso após a pregação - por que eles estão trabalhando em sua própria força 
- o Espírito Santo sempre nos eleva.  Todo dom quando exercido o poder do Espírito Santo abençoa a pessoa a usá-lo. 
 
Orientação 
 

Você vai ter pessoas próximas a você no ministério buscando orientação quanto ao que Deus quer que eles fazem no 
dia-a-dia, buscando a orientação divina. Você deve ser sincero e cuidadoso em suas palavras, e garantir que eles têm 
lidado com qualquer pecado e são espirituais, antes mesmo de começar a explorar a sua decisão e os desafios 
envolvidos. 
 
Orientação não sai como vácuo; orientação vem fora de um contexto. Orientação depende do ministério de ensino do 
Espírito Santo, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e seu próprio crescimento espiritual e o crescimento espiritual 
e discernimento da pessoa em busca de orientação. Em Romanos 8:9 -18 somos informados de que somos guiados 

pelo Espírito de Deus são filhos/filhas de Deus.  Este é o lembrete de que o pai sempre irá orientar os seus filhos, e o 
nosso desafio continua a ser o mesmo todos os dias - para permanecer na obediência amorosa e comunhão com o 
nosso Pai, de modo que ouvir a sua orientação.   Se você não tratar com o pecado em sua vida você não pode receber 
orientação do Pai, através do Espírito Santo. Depende, portanto, de orientação sobre as condições de vida e de espírito 
de fraternidade.  
 
Sendo guiados pelo Espírito Santo, é um dos sinais de ser um filho de Deus. Pode ser conduzida de duas maneiras, 
pelo ouvido/nariz como um mau andava na escola conforme Hebreus 12, Isaías 37:29, led ou pelo olhar e pela audição 
da verdade rapidamente como um bom aluno com uma atitude madura. Salmo 32:5-9 . Você tem que conhecer o 

Senhor Jesus Cristo, a fim de bem através de companheirismo em sua palavra que você sabe que a sua política. 
Quando sua mente está saturado com a doutrina da Bíblia você está olhando nos olhos do Senhor. Cada decisão que 
você faz é, portanto, feita à luz da eternidade. É a proximidade de sua comunhão que determina o quão bem você está 



 

 

indo ser guiado. Temos de perguntar o que é a política do Senhor nesta matéria, e discernir o que é importante, o que 
estamos a fazer e, em seguida, fazendo com que a nossa decisão sobre essa base.  
 
No Salmo 119:105 temos a palavra hebraica para a luz que é a palavra para um pouco de luz, como uma lanterna, em 

vez do sol. Por conseguinte, temos luz suficiente para ver o próximo passo, mas não necessariamente uma visão clara, 
milhas à frente. Você só vê o que você precisa ver como você caminhar por esta vida, mas precisam estar cientes de 
que aquele que fornece a luz sabe a imagem completa. Não espere para ser uma fantástica visão do futuro.  Isto vem 
raramente para os servos de Deus.  Enquanto Paulo sabia que o Senhor queria que ele vá para o oeste não há nada 
para dizer que ele sabia com antecedência o que o Senhor queria que ele a fazer. Paulo não sabia o que iria acontecer 
com ele em um período de cinco anos, apenas o próximo passo, e assim como o apóstolo caminhemos com o Senhor 
no caminho que ele preparou para nós.  Jeremias 10:23-24 , 2 Timóteo 1:9-12 . 
 
Não se preocupe Paulo para onde estava indo, ele sabia que o Senhor como seu companheiro, e não deveria 
preocupar-nos onde nós vamos, enquanto comunhão com nosso Senhor na estrada. Ageu 2:4-5.  O Senhor irá mostrar-
lhe o que você precisa saber quando você precisa saber. Sua vida é tecida em plano do Senhor, e é seu tempo na 
tomada de decisões que conta. Se você está andando com ele você será não tropeçar. Você deve estar disposto a ser 
orientado se a progredir na vida cristã. 
 
Em Atos 11, Pedro foi a orientação através da oração em v 5, pelo pensamento, a Palavra de Deus e circunstâncias 

providenciais v 10-11, o enchimento do Espírito v 12, e através da comunhão com outros v 13-14. 
 
ASSURANCE  
 
Isso é algo que não pode ser separado dos outros ministérios do Espírito Santo - Romanos 8:16 . Quando o Espírito 

Santo orienta você, você vai ter certeza e conforto interior. Esta confiança cresce à medida que você amadurece na vida 
cristã.  
 
A preocupação normal do jovem crente é se você é salvo ou não.  Como um cristão maduro no entanto este não é um 
problema, como você pode olhar para trás sobre o desempenho de Deus em sua vida e sua comprovada fidelidade. 
Todos os ministérios do Espírito Santo são reais na vida do crente que anda com o Senhor, e não há garantia de 
crescimento através do tempo.  
 
Uma vez que você tenha sido um cristão por um longo tempo e ter experimentado não só a bênção do Espírito Santo, 
mas o ministério convincente quando você tem sido fora da comunhão, você sabe que são salvos e guardados em uma 
base permanente. 
 
 Muitos dos pentecostais têm um falso sistema pelo qual eles dizem que eles vão te dar certeza de salvação. Convidam-
vos a ter uma pessoa colocar as mãos em você e então você "falar em línguas", indicando-lhes que você está salvo.  
Esta é uma falsa segurança, e somos chamados a dar a verdade real sobre a certeza de que todos nós podemos ter, 
pentecostais e não-pentecostais.  Assurance não está dependente de qualquer "dom" mas na presença residente de 
Deus conosco significava, na maioria das vezes, pelo fruto do Espírito Santo, e o uso de qualquer dom multiplica 
sempre frutos. 
 
Você pode ter uma experiência humanamente gerado, ou a coisa real que baseia-se na comunhão do Espírito Santo e a 
integração com o seu espírito.  Você pode estar doente, deprimido, ou na dor, mas você sabe que você está em um 
relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, porque ele é real e ativo em sua vida. Assurance também pode ser visto em 
2 Timóteo 1:12, onde Paulo, pouco antes de sua morte, diz que ele é absolutamente convencidos de que Deus é capaz 
de mantê-lo. Esta é a garantia de que as pessoas devem ter quando enfrentamos a morte. Você só tem que se 
integração com o Senhor, de andar com ele.  
 
Morrendo a graça é também uma característica deste. O Senhor garante que você vá através do vale da sombra da 
morte. Um dia todos nós vamos caminhar pelo vale da sombra da morte, e precisamos andar em comunhão com ele, e 
temos de ter caminhado em comunhão por anos antes. Você não pode ligá-lo como alguns ativar "línguas". Quando 
você está sob pressão, você não pode produzir uma ação emocional e mudar as coisas.  Que vivem diariamente a 
comunhão com Deus muda as coisas.  Muitos chamados "gigantes espirituais" de crack sob pressão, porque eles 
dependiam de uma experiência emocional, em vez de a presença real do enchimento do Espírito Santo.  Tais falhas de 
fé são um péssimo testemunho aos incrédulos que zombam do evangelho e continuam na incredulidade. 
 
Oração  
 
Nós vemos o Espírito Santo ajudar-nos em nossa vida de oração em Romanos 8:26-28 . Este não é, obviamente, o 

dom das línguas, já que não podem ser pronunciadas. Quando você está passando por coisas muito profunda para 
palavras, o Espírito está orando por você. Às vezes, você pode chegar a uma situação onde você não pode rezar você 
está tão estressado, e você tem que deixá-lo para o Senhor, e você tem a certeza de que o Espírito Santo vai orar por 
você. O Espírito não cessa de interceder por nós. Também temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 
João 2:1-2 

 

Doutrinas 



 

 

 

Orientação: A VONTADE DE DEUS 

 
1.   Três categorias de vontade na história 
A) Vontade Divina (soberania) 
B) será angelical. 
C) a vontade humana. 
 
2.   Principais áreas da vontade de Deus (1 João 3:23) 
A) para o incrédulo - salvação (2 Pedro 3:9) 
B) Para o crente - Espiritualidade (Efésios 5:18) 
 
3.   Cristo tem livre arbítrio (Mateus 26:42, Hebreus 10:7, 9) 
A) Nenhum livre-arbítrio na humanidade implicaria nenhuma vontade livre em Cristo. 
B) Os princípios básicos da orientação divina, no entanto, é baseado no fato de que o homem possui livre arbítrio para 
escolher a favor ou contra Deus. 
 
4.   Tipo de vontade de Deus como relacionadas com a raça humana (ex. Balaão) 
A) Directiva (Números 22:12) -o que Deus dirige. 
B) permissiva (Números 22:20) - que Deus permite 
C) Ignorar (Números 23) - Quando Deus se sobrepõe a 
 
5.   Princípios de orientação 
A) Conhecimento dos princípios bíblicos no crente (Salmo 32:8, Provérbios 3:1-6, Isaías 58:11, Romanos 12:2) 
B) Entrega e enchimento do Espírito Santo (Romanos 6:13, Romanos 12:1-2, Efésios 5:17-18, 1 João 1:9) 
C) o crescimento - para comer carne e não dependem de leite (1 Coríntios 3:1-4) 
 
6.   Categorias da vontade de Deus 
A) será do ponto de vista de Deus - o que Ele quer que eu pense? 
B) vontade de Deus - o que Ele quer que eu faça? 
C) Zona geográfica - vontade de Deus onde Ele quer que eu seja? 
 
7.   Um exemplo da vontade de Deus (Atos 11) - a orientação de Pedro 
A) orientação através de oração (vs 5) 
B) Orientação através da mente (vs 6) 
C) Orientação através da palavra (vs 7-10) 
D) orientação através de circunstâncias providenciais (vs 11). 
E) Orientação através do preenchimento do Espírito (vs 12). 
 F) orientação através de companheirismo e a comparação dos dados (vs 13-15) 
G) orientação através de lembrar as Escrituras (vs 16). 
 

Espírito Santo: Consolador 

 
O Espírito Santo é o Consolador (PARÁCLITO = um chamado para ajudar ao lado) 
 
1.   Ele permanece para sempre com os santos. (João 14:16) 
 
2.   Ele habita nos santos e é conhecido por eles. (João 14:17) 
 
3.   Ele ensina os santos. (João 14:26) 
 
4.   Ele transmite esperança. (Romanos 15:13, Gálatas 5:5) 
 
5.   Ele nos dá o amor de Deus. (Romanos 5:3-5) 
 
6.   Ele testifica de Cristo. (João 15:26) 
 
7.   Ele comunica alegria para o Santos. (Romanos 14:17, Gálatas 5:22, 1 Tessalonicenses 1:6) 
 
8.   Ele edifica a igreja. (Atos 9:31) 
 

Espírito Santo: Professor [Ver página 11] 

 
 

Dons: DONS ESPIRITUAIS 

 



 

 

1.   Três passagens geral lista de dons espirituais (Efésios 4:11, 1 Coríntios 12:28-30, Romanos 12:3-8). 
 
2.   O propósito dos dons espirituais é para servir e edificar a igreja (Efésios 4:8-13) 
 
3.   Os dons são dados pelo Espírito Santo no momento da salvação (1 Coríntios 12). 
 
4.   Alguns dons eram temporários (1 Coríntios 13:8-10) e outros permanente (1 Coríntios 12:28 cf. 1 Coríntios 

13:8) 
 
5.   Um dom temporário foi usado para o cânone das Escrituras foi concluída. O propósito dos dons temporários 

foi a função no lugar de um cânone das Escrituras, (1 Coríntios 13:8-10), até a morte do último apóstolo. 
 
6.   A operação de um dom espiritual depende inteiramente do enchimento do Espírito Santo para ser eficaz (Atos 
2:4) 
 
 

Secção E - AS IDADES DA HISTÓRIA DO MUNDO 
 
 

Lição 28 - DISPENSAS 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

28 Dispensas Efésios 3:1-5 Dispensas 

 
Definição 
 

Dispensação é um termo bíblico, e é definida como um período da história do mundo do ponto de vista de Deus. É um período 
de tempo dentro da história humana, durante a qual Deus com o homem tem diferenças significativas em comparação com 
outras vezes. 
 
Este é um assunto que gera uma grande quantidade de calor de teólogos reformados.  Porque gera muito calor de crentes 
evitá-lo, mas essa não é a maneira bíblica.  Somos chamados a estudar honestamente todo o conselho da Palavra de Deus e 
evitar nada. O tema é um tema bíblico como mostrado em Efésios.  O que precisamos fazer é ver o que Deus nos revela sobre 
o assunto. 
 
A palavra "dispensação" é usado porque é a tradução da palavra grega "oikonomonia", o que significa um período de 
administração ou gestão. Trata-se, em primeiro lugar, uma palavra que descreve um período de tempo quando um grupo ou 
uma pessoa é colocado no comando das coisas, na economia de Deus, e mais tarde a responsabilidade diante do Senhor é 
passado de uma pessoa/grupo para outro. 
  
 Em primeiro lugar , um conceito de uma dispensação é nunca ser forçado para a história. As Escrituras mostram onde as 

divisões, não devemos fazer nossas divisões.   Em o registro bíblico Deus faz as distinções; homem simplesmente reconhece-
los. 
 
Em segundo lugar é uma categoria não espiritual, político, racial ou social. Há dispensações espiritual e também políticos as 

idades. No meio da dispensação judaica, a meio caminho entre Davi e a Cruz, temos a chamada "Era dos gentios", com início 
em 605 a.C., um novo fenômeno político, mas a dispensação permanece o mesmo. A idade dos Gentios é o período de 
dominância da nação gentio, e ainda vivemos nesse período da história, mas agora estamos espiritualmente na Igreja 
Idade/dispensação. 
 
Mordomia   

 
Em cada parte da história há um grupo de pessoas que são responsáveis perante Deus pela sua Palavra e plano, e que 
defendem como "seu povo" no mundo naquele tempo. Estes são aqueles que são responsáveis por Deus para levar a tocha 
da verdade doutrinal. Esta tocha vem de Israel para a Igreja no dia de Pentecostes, e finalmente vai voltar para Israel 
novamente quando a Igreja é removida da terra no Arrebatamento.   Como veremos mais adiante o período da Tribulação é na 
verdade uma re-partida de Israel da idade. 
 
Há um número de coisas que não mudam como as idades/mudança de dispensações salvação, no entanto, ser um.  A 
salvação é pela graça através da fé, e esse foi o mesmo para Adão, Moisés, Davi, e ainda é o mesmo hoje. A forma como 
expressamos nossa fé mudou, como deixamos de cortar gargantas do cordeiro sobre o altar em nossas igrejas. Cada 
"DISPENSAÇÃO" tem a sua própria maneira de expressar a fé, mas o objeto permanece o mesmo - a pessoa e a obra do 
Salvador.  Há uma maneira diferente de expressar a nossa fé nos dias de hoje, mas o objeto da fé permanece a mesma, como 
vemos que Cristo foi o cordeiro que morreu de uma vez por todas, pelos nossos pecados. 
 



 

 

Em Israel os crentes cresceu através da aplicação da lei mosaica, através de sacrifícios e a celebração do santo dias, 
enquanto nós crescemos pela tomada na doutrina da Bíblia e crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, dado sob o 
poder do Espírito Santo. 
 
Grandes mudanças ocorreram mesmo a partir dos Patriarcas a lei no Sinai, então com a lei, dando lugar à Igreja no dia de 
Pentecostes. A família foi mudado para o altar o altar no Sinai, com seu sacerdócio especializados, um tabernáculo e lei que 
complementa-lo. Esses são marcos importantes na história humana e marcam mudanças em o que a Bíblia chama de 
dispensações.  Não ouço os homens, ouvir a Palavra de Deus sobre este assunto. 
 
Se você ignorar este assunto você está privando-se de uma importante ferramenta no estudo da Bíblia, e um aspecto 
importante da história bíblica. A menos que você ver as mudanças que ocorreram, você não está indo para ser capaz de dividir 
bem a Palavra da Verdade sabendo o que os versículos que se aplicam a você e aplicadas de forma mais cedo, ou um período 
de tempo futuro .  2 Timóteo 2:15-16, 3:14-17 .  Na teologia reformada os teólogos negam dispensações como um conceito 

teológico, mas praticam em seus serviços; para não matar um cordeiro na mesa na frente da igreja. 
 
O plano de Deus tem desdobrado em etapas, mas todas precisam ser estudados e compreendidos. "Bíblica" que são os 
dispensacionalistas não cortar passagens da Bíblia e jogue-os fora. É uma questão de avaliar onde estamos em relação a este 
plano de desdobramento de Deus e trabalhar em conformidade com as regras que regem a nossa idade/estágio no drama da 
redenção/história.  Nem todas as práticas do passado hoje são legítimos. Por exemplo, se você aplicou Levítico 2 para hoje 
você iria construir um altar e começar a cortar gargantas do cordeiro. A razão por que não fazer isso hoje em dia é porque 
estamos vivendo na era depois da Cruz/túmulo vazio e o Pentecostes. Uma nova era/DISPENSAÇÃO tem despontado com 
novos métodos para exprimir a mesma fé salvadora que Moisés fez.    
 
Cada época ou dispensa tem um teste diferente e expressão de fé. Em cada período da história, o homem é deficiente, 
necessitando a graça, a misericórdia e a fé, se é um ambiente perfeito ou não.   Em todas as idades existem testes que os 
homens falham. No jardim era a árvore, na idade de Israel era a lei, durante a era da Igreja é a Cruz e o nosso pecado. 
 
É essencial que nós, orientar-nos para nossa época na história. É importante compreender que a história tem um ponto de 
término e vai acabar em devido tempo. Tudo faz parte do plano de Deus que está acontecendo em algum lugar. Você não 
pode ler Gênesis a Apocalipse sem a idéia de que Deus tem um plano, e ele está indo trabalhar para fora para a glória do 
Senhor Jesus eternamente. 
 
Ao saber de sua área na história, você sabe onde você está e onde os outros no passado. Você pode também estar ciente do 
clima espiritual em que você vive.  Desde a cruz, houve um aumento na intensidade da atividade satânica, porque ele sabe 
que seus dias estão contados, e a menos que você compreender os ativos que você tem, e as promessas que foram dadas a 
você, em sua idade/dispensação da igreja, você está indo ser um acidente no conflito angélico.  Tiago 4:7-10, Apocalipse 
12:12 . 
 
Quando você perceber onde você está e, em seguida, voltar para as dispensações anteriores e ver como ele era para pessoas 
naqueles tempos você vai começar a se tornar um teólogo. Na época de Galileu, quando afirmou que a terra não era o centro 
do universo os tolos os líderes da igreja rejeitaram a verdade porque pensavam de si mesmos como mais importante do que 
eram realmente. Com uma correta compreensão das várias dispensações no entanto o entendimento deles vai colocar você no 
seu lugar e humildade e serviço adequado será o resultado. 
 
Somos sacerdotes reais, e membros da família real de Deus, na era da Igreja - e esta dignidade da posição nunca foi 
apreciado pelos crentes antes. 1 Pedro 2:9-10.  Nós não somos o "ser tudo e no final todos" mas o clímax da história. Tem de 
ser direito orientação para os crentes em história passada, e os do futuro. A verdadeira teologia, deve fazê-lo humilde e 
agradecido. Esta é a diferença entre a teologia em espírito e em verdade, e a teologia dos livros e manuscritos. Teologia 
bíblica tenderá para adorar e não argumentos de divisão. 
 
Alguns cristãos têm alegado promessas que não têm qualquer direito de reclamação. Por exemplo, o antigo Afrikaner 
reivindicar para a África do Sul foi o desvio da conquista de Canaã por Josué. Como eles atravessaram o rio Laranja 
acreditavam que eles estavam atravessando o Jordão e alegaram a terra e matou os cananeus que estavam lá, na forma da 
ficha de habitantes. Esta foi a premissa teológica que criou o Orange Free State e o Transvaal. Era falsa teologia, e hoje, 
felizmente, tem sido posta de lado, com preto e branco, servindo ao Senhor juntos em uma nova África do Sul.  
 
Esta foi uma falsa aplicação de uma passagem da Escritura que era para os Israelitas, e não para os membros da Igreja. 
Como outro exemplo, houve coisas que Noé foi dito para aplicar que ainda são aplicáveis hoje enquanto existem alguns que 
não são. O altar e o sacrifício não são, mas comer carne é. O direito de aprender a fazer distinções e aplicativos de acordo 
com seu lugar no drama da redenção é o que a teologia é toda sobre. 
 
Tanto o hyper dispensacionalista e dispensacionalista dividir erradamente a palavra da verdade, e Satanás tenta fazer com 
que as pessoas o caminho estreito da verdade. Se o inimigo pode fazer-nos aplicar as passagens erradas em nossa vida, ou 
parar a verdadeira aplicação da passagem, então ele ganhou, pois estamos distraídos e fora do caminho de Deus para nós em 
nosso tempo e fase da história. 
 
Os três princípios de aplicação são Dispensacional Bíblico - 
 



 

 

[A]   O princípio da interpretação literal - onde o Senhor escolheu para nos falar usando a linguagem que deve ser 
interpretada usando os padrões normais da gramática. 
 
[B]   A crença na revelação progressiva ao longo dos séculos desdobrar mais e mais detalhes e completar a sua 
revelação escrita quando John previsto sua caneta em Patmos no AD 96. 
 
[C]   Supercession - onde mais tarde a revelação de muitas maneiras substitui aquelas coisas que foram antes, mas não 
eliminá-lo como instrução, ele fornece um novo contexto para a aplicação. 
 
Por exemplo - no que se refere à Lei mosaica - existe uma trilogia em Gálatas, romanos e Hebreus, que explica a mudança da 
lei mosaica para a nova dispensação da Igreja. A Lei Mosaica foi substituída pela lei do espírito de vida em Cristo Jesus. 
Instruções anteriores podem não se aplicam necessariamente no período seguinte.   Como um crente na Igreja se você está 
vivendo em um nível mais baixo do que o que é necessário você é legalista e que vivem fora da etapa com o tempo em que 
você deveria estar vivendo. 
 
A estimativa do número de dispensações em que a Bíblia é dividida pode variar dependendo de como as pessoas estão 
tentando precisa ser sobre as mudanças que ocorreram examinar (abaixo). Dispensas são particularmente importantes com 
sua visão profética.  Se você sabe o que aconteceu no passado dá-lhe uma apreciação muito melhor do que vai acontecer no 
futuro. Se você sabe o que Deus tem feito no passado, você pode ter certeza de que ele fará no futuro. 
 
Uma vez que você tem, a partir da escritura, visto que dispensas significam, você tenderá a achar que você tem uma opinião 
diferente da profecia.  A partir deste estudo, você irá obter uma perspectiva Milenar, pré-tribulacional. 
 

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. 
(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         Igreja Judeus    Judeus     Millennium 
Adão,       Abraão   Pentecoste   Arrebatamento     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) a  Civilização 
  Pré       -      milenar de inundação inundação 
  Adam        Noah         2º Advento 
 
(B)  Dispensação 
          Judeus, gentios e Igreja      Millennium 
  Adão,        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) 
 
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 3:17-4:12, 11:8-40) 
 
5. A idade judaica é interrompido na crucificação de Jesus Cristo (Daniel 9:26-27, 11:36-45).  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) 
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 2:7-10) 
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. 
 
Dispensas - 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) 
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. 

 

Lição 29 - Os convênios 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

29 Convênios 
 

Gálatas 4:21 - 5:1 
Hebreus 7:1-12 

Convênios 

 
Introdução    -  conhecer o nosso lugar na história 

 
Os convênios são contratos entre Deus e o homem. Existem oito contratos ou acordos, que foram progressivamente revelado 
desde o jardim do Éden, para depois da Cruz. Convênios caracterizam as dispensas e são as bases para compreendê-las. 
 
Dispensas são progressivas e desdobramento em etapas. Dispensações diferentes = = convênios diferentes rituais 
diferentes. Os rituais só temos em nossa dispensação são da mesa do Senhor e o Batismo. Em outros períodos da história 
tem havido diferentes rituais e procedimentos operacionais diferentes para a fé para ser vivida/expresso. Lembre-se o objeto 
da fé permanece o mesmo, e a fé é sempre pela graça, mas a forma como a fé se expressa é diferente. 
 
Em Gálatas 4:21 - 5:21 vemos que é importante para obter a sua vida espiritual e seu testemunho no lugar que deveria ser. 

O grande ataque do inimigo não está obtendo-nos a cometer pecado grosseiro (para a sua antiga natureza de pecado vai 
fazer isso), mas começá-lo fora da pista; para fazer você viver de uma forma que não é certo para o seu período de história. 
Os crentes não precisam de ajuda de Satanás ao pecado; todos temos naturezas velho pecado. 
 
Onde Satanás realmente é na área de distração e desperdício de tempo.  Ele pode ser dependia para tentar levá-lo a pôr em 
prática as coisas que não se aplicam agora e colocar de lado as coisas que fazemos. Os Gálatas haviam retornado sob a 
antiga dispensação, que não se aplicam a eles, como membros da Igreja. Eles estavam sob uma nova dispensação com uma 
nova aliança no lugar. No entanto, eles estavam indo para trás e começando a viver sob a aliança mosaica novamente. Paulo 
está dizendo aqui que eles haviam nascido sob a antiga dispensação, mas que havia falecido. Eles eram como Hagar, em 
cativeiro como escravos, mas agora eles eram filhos.  A mensagem era clara - não voltar ao antigo, firmes na área onde 
Cristo tem livre.  Hebreus 7:1-12 

 
Este é um problema que continua até hoje, porque algumas pessoas não diferenciam entre as dispensas e convênios e 
identificar quais as regras/normas/práticas se aplicam a eles agora e quais não. A espiritualidade do Velho Testamento 
dependiam da lei sendo mantidos, e festas, sendo praticado, enquanto Igreja espiritualidade depende de andar no 
enchimento do Espírito Santo e obedecer os comandos que vêm através do Senhor através da Palavra, ensinado pelo 
Espírito. 
 
Antes que o tempo mudar Dia de Pentecostes, Moisés era o único o crentes seguiram, mas desde Pentecostes é o Espírito 
Santo, que foi o guia. Você precisa entrar no plano, onde/quando você viver, e viver com as alterações, e não voltar atrás em 
algo que já não se aplica. 



 

 

 
O plano eterno de Deus é revelada na Escritura e centros em solenes convênios e promessas que Deus tem feito. Pelo 
menos oito convênios são registrados, a maioria deles sob a forma de uma declaração de propósito divino que certamente 
será cumprida. Aqui estamos discutindo a revelação do plano de Deus para a humanidade. Não é só a ver com a nossa 
salvação, mas, por excelência, a sua glória. A história é o cumprimento do propósito eterno de Deus. 
 
Convênios bíblica 
 

Com a visão bíblica você tem convênios convênios condicional e incondicional. Convênios condicionais são aqueles em que a 
ação de Deus em resposta às ações do homem. Ele garante que Deus fará sua parte, uma vez que parte do homem tem sido 
feito. Se a parte humana não seja cumprida, Deus não é obrigado a cumprir a sua parte. Os convênios são condicionais e 
Mosaico Edênico convênios. 
 
Convênios incondicional 

 
Existem seis convênios incondicional que são dependentes do caráter de Deus sozinho e será cumprida. 
 
Os Oito Convênios Bíblica 
 

[A]   - Edênico Gênesis 1:26-31, 2:16-17 - Condicional pacto com Adão. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim 
e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem falhou e ele foi retirado do Jardim do Éden. No momento 
em que ele comeu da árvore morreu espiritualmente - e o pecado e a morte entrou na criação. 
 
[B]   pacto adâmico - Gênesis 3:16-19 - uma aliança incondicional que Deus declara que o homem é muito vai ser por 
causa do pecado. Ainda estamos sob o pacto adâmico, e durante toda a história o homem será, como se manifesta e deixa 
claro que o salário do pecado é a morte.  Somos pecadores e precisamos de um Salvador.  Outras coisas que tornam isso 
claro: Deus diz a Adão que ele vai morrer e ganhar o pão com o suor de sua testa, e que os seres humanos também vão ter 
problemas no parto. Nós também têm agora o senhorio do Macho sobre a fêmea, e temos sistemas de autoridade de base na 
própria sociedade. 
 
[C]   Noahic - Gênesis 9:1-18 - uma aliança incondicional que introduz novos princípios de governo humano para refrear 
o pecado. Esta pode ser classificada como o post diluvian aliança, que também estamos ainda sob. Esta é a passagem onde 
você tomar os vegetarianos que não crêem que os cristãos devem comer carne. Eles teriam sido correta antes do Dilúvio, 
mas não depois. Sob esse convênio todas as carnes e legumes são disponíveis para comida.  A pena capital está incluído, 
bem como para a autoridade para usar para eliminar o mal as pessoas antes de se ferir outros. 
 
[D]   Abraão - Gênesis 12:1-4, 13:14-17, 15:1-7, 17:1-8 - uma aliança incondicional. Esta é uma das grandes revelações 
de Deus, considerando a história e profunda contém profecias.  Sobre a posteridade vai ter muitos filhos.  Ele também 
prometeu uma grande nação e uma promessa de bênção espiritual que virá através de sua linha. 
Messias vem através dele. 
 
[E]   Mosaico da aliança - Êxodo 20:1-31:18- pacto condicional dada por meio de Moisés, para os filhos de Israel. Se 
Israel obedeceu eles foram abençoados se não eles foram disciplinados. 
Levítico 26 e Deuteronômio 28-31. 
 
[F]   Aliança Palestina - Deuteronômio 30:1-10 - Um pacto incondicional lidar com a posição final de Israel na terra. Este 
ainda tem de ser cumprida e será durante o milênio. É a crença no que está fazendo com que Israel a adoptar a postura 
política que se faz neste momento. 
 
[G]   aliança davídica - 2 Samuel 7:4-16, 1 Crônicas 17:3-15 - Uma aliança incondicional que prometeu a Davi um 
governante que iria reinar sobre os judeus para sempre. Isto está relacionado com a posição do Senhor Jesus Cristo no 
milênio e o reino eterno.  (Se você obter  a visão bíblica convênios claramente em sua mente, você vai entender melhor a 
profecia. A profecia dada por Deus sempre se encaixa com os convênios.) 
 
[H]   a Nova Aliança - Jeremias 31:31-33. Estes são dois pactos incondicionais aqui; um para Israel e outro para a Igreja. 
Não poderia, portanto, ser dito para ser bíblico nove convênios. A de Israel será cumprido no milênio. - Jeremias 31.   O Novo 
Testamento parte da Nova Aliança lida com a Igreja e é dada em Mateus 26:26-29, Marcos 14:22-24, Lucas 22:19-20, 1 
Coríntios 11:23-34. Ambos os lados desta aliança vêm do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. 
 
 
Convênios teológico 

 
Estas são duas escolas conservadoras da interpretação desses convênios, ou sistemas teológicos; os teólogos 
dispensacionais e a aliança. Estamos em desacordo com a "teologia do pacto", que, em nossa opinião, deixa algumas coisas 
ocultas. 
  
Na definição do propósito eterno de Deus, a Aliança teólogos têm avançado a teoria de que é a vontade de Deus propósito 
central para salvar os eleitos, os escolhidos para a salvação desde a eternidade passada. E, desse modo, ver a história como 



 

 

principalmente o trabalho fora do plano de Deus da salvação.  Nos países em desenvolvimento que têm esta doutrina 
teológica básica exposta três convênios.  A base teológica da aliança é o sistema de eleição, através da qual a graça 
soberana de Deus, e todas as obras da história do mundo é visto como o trabalhar para fora do plano de Deus para salvar 
apenas alguns.  Discordamos crença na Expiação Ilimitada dentro do plano de Deus.   
 
(Nossa opinião difere a Teologia do Pacto em que vemos a Deus como o principal objectivo trazer glória a seu nome.  
Lembre-se de que discutir estas coisas, que se trata de um desentendimento entre os irmãos, e por isso vamos ser educado, 
pois estaremos no céu.) 
 
Os seus três convênios são: 
 
[A]   um pacto de obras, que é dito ter sido feita com Adão onde Adão obedeceu e fez o que Deus disse. 
 
[B]   uma aliança feita entre Deus, o Pai, e Deus, o Filho, em relação à salvação do homem na eternidade passada, um 
pacto de redenção. Isto é conhecido como decretos divinos. 
 
[C]   o pacto da graça de Deus na salvação de Jesus Cristo como mediador. 
 
Embora esses conceitos têm a verdade em seu coração, não é a salvação dos eleitos, que é o objetivo final do plano de 
Deus, embora, obviamente, é uma verdade. O objetivo final do plano de Deus é para mostrar a Sua glória eternamente . 
 
Ele faz isso não só por salvar os homens, mas também por sua relação com, e o que ele faz, com Israel, a Igreja e os 
poderes gentios que se opõem a ele na história.  Até mesmo o destino eterno dos perdidos vai trazer glória a Deus.  A 
doutrina da eleição e predestinação é a força por trás de Teologia do Pacto; estes são analisados a partir de uma perspectiva 
bíblica abaixo.  Teologia dispensacional, no entanto salienta como central a doutrina do caráter de Deus, e identifica o 
conceito de que Deus não é somente soberano, mas há outros igualmente importantes características que não podem ser 
separados.  Em vez de os três convênios do outro grupo, o teólogo dispensacional, identifica os oito convênios, que dão os 
propósitos de Deus, e inclui o plano de salvação, sempre não meritório, pela graça através da fé. 
 
A base da Teologia do Pacto - A Teologia do Pacto é a base da teologia Reformada Holandesa, bem como alguns batistas. 
Eles estão na base do décimo quinto e décimo sexto século reformadores que fez graça realmente compreendida, mas 
acreditamos que eles começ sidetracked os seus pontos de vista de eleição/soberania.    
 
Foi a redescoberta do ensino dos livros de Gálatas e Romanos que kick-começado a reforma. Os reformadores salientaram a 
convênios e construído um sistema sobre eles, mas eles não discernir as dispensações.  Teologia do Pacto tem a tendência 
de ir em dois sentidos; vai para o legalismo ou liberalismo. A maioria das denominações que têm ido para o liberalismo têm 
sido aqueles que têm sido baseadas em Teologia do Pacto, com base em cinco pontos o legalismo e o Calvinismo.  
 
Infelizmente o Calvinismo tende a fazer você quer um céptico ou um disco legalista se realmente compreendido. Somos 
lembrados das palavras do Senhor, "Pelos seus frutos os conhecereis". (Mateus 7:15-23).   Se sua vida não é manifestar o 
fruto do Espírito, que é provável que a pessoa não é teologicamente correto.  Se o nosso comportamento não se assemelham 
os Apóstolos não estamos de pé na tradição apostólica e no ensino. Judas 3. 
 
O teólogo dispensacional, vai concordar que existem convênios, e que eles são importantes, e que eles estão trabalhando 
para fora da história, mas que a Aliança teólogos não vão suficientemente longe e aceitar as mudanças dispensacionais que 
ocorreram. 
 
O movimento da Nova Era 

 
Outro uso indevido dos convênios, embora provavelmente não é um consciente, é feita pelo chamado "new age". Eles têm a 
noção que se comermos comida vegetariana e pensamos o direito coisas que irá eliminar a guerra e o mal, e as pessoas 
viverão em harmonia. Esta é uma mentira satânica, e tem sido em torno desde o início - o primeiro assassino, como Adolf 
Hitler foi um vegetariano. Gênesis 4:1-8.  Ela garante nada! Eles pensam que eles podem voltar para a Aliança Edênica, que 
foi cancelado quando o homem pecou.  Antes de  criticá-los isoladamente, precisamos ser lembrados de que é apenas como 
mal a ser legalista e a viver sob a lei mosaica, que tem sido posta de lado, como 100% cumprido em Cristo. 
 
Estamos todos ainda sob o pacto adâmico. Todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Quando o homem 
pecou e caiu ele foi retirado do Jardim do Éden. É importante distinguir os convênios. Os cristãos são vegetarianas ou 
expressar uma preferência pessoal comer, teologicamente são misturados, como eles não entendem que estão em aliança.  
É muito importante que as pessoas saibam com o que podem contar em relação às dispensas e convênios. 
 
 

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 
 
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) - mas, mais especificamente, para os filhos de 
Canaã.  A maldição é quebrada sempre pela salvação por qualquer membro deste grupo ampliado. 
 
6.   Os semitas corridas vai ser a fonte de riqueza espiritual (Gênesis 9:26,27). 
 
7.   Os grupos Japhetic será politicamente 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 

 
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 o 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 em seu Reino Milenar, Ezequiel 40ff, Apocalipse 20. 
 
 
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) 
 
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.   Ele tinha três partes principais que foram indivisíveis (todas tinham que ser cumpridas - não apenas a primeira 
seção): 
 
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). 
 



 

 

 
 
 
 

Secção F - ANGELOLOGIA e SATANOLOGY 
 

Lição 30 - Anjos 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

30 
 

Anjos e seu papel 
 

Mateus 22:30, 13:39, 
Mateus 25:31 
1 Coríntios 4:9 
1 Pedro 1:10-12 

Anjos 
 

 
Introdução 

 
Não estamos sozinhos neste planeta - temos outras criaturas que aqui raramente são chamados de anjos. Quem são 
eles? O que é o seu destino? Como eles se relacionam para nós? Este é um estudo muito importante. É um dos mais 
difíceis por causa de sua reflexão sobre o que realmente é de Satanás e a sua política, e muitos alunos encontrar 
quando eles estudam ele têm problemas! 
 
Muitos seminários não cobrem este assunto. Eles acreditam em discos voadores, mas não acreditam em anjos. No 
entanto, este é anulada em nosso mundo cada vez mais evidente demonstração do trabalho dos anjos caídos 
operatória chamados de demônios.  As forças de Satanás são menos sutil em seu trabalho como nós aproximar-se o 
fim desta idade atual, portanto, mais pessoas estão falando essas coisas, hoje em dia, na 21 

st
 century do que sempre 

antes. 
 
O conflito é algo em que estamos envolvidos, e lutar bem, na nossa idade, para que possamos ter um impacto para o 
nosso Senhor, devemos conhecer a nossa posição e conhecer nosso inimigo completamente. Esta é a luta de poder 
entre Deus e Satanás, que Deus vai ganhar, que começou antes da criação do homem. Se você é um crente no Senhor 
Jesus Cristo, é importante que você saiba onde você está, como suporte, e o que fazer para ser um vencedor em vez 
de um acidente. 
 
Há uma crescente consciência de outra dimensão, que foi antecipada pelo movimento Nova Era e pelos filmes de 
Spielberg, especialmente. A partir de Star Wars e afins, a teologia de muitos incrédulos toma uma forma que algum tipo 
de força é com eles, uma força do bem. Existe também uma grande expectativa por um grande número de incrédulos de 
extra terrestres fazendo contato com a humanidade.   Temos de contrariar esta idade nova crença com a verdade 
bíblica. 
 
Vemos aqui no temas, ANGELOLOGIA, a demonologia, e escatologia. O que podemos ver em movimento em torno de 
nós na mudança de crenças dos nossos vizinhos é uma tendência significativa. Satanás tem uma máquina de 
propaganda que vai no momento, e as pessoas envolvidas estão a preparar o mundo para algo. A este respeito, é 
importante ensinar a demonologia bíblica apropriada, escatologia, ou profecia. 
 
Esta área da teologia também vai ser atacado por convênio de teólogos que vai olhar para baixo, e, infelizmente, em 
suas crenças, tendem para o liberalismo. Enquanto as pessoas podem negar anjos a Bíblia torna claro por sua atividade 
relataram que eles existem. 
 
As declarações bíblicas sobre a existência dos anjos 
 

Há mais de 300 versículos nas Escrituras que se referem a anjos em 34 livros separados desde Gênesis até 
Apocalipse. Há 65 referências a anjos do Apocalipse sozinho e 100 no Antigo Testamento. Se você crer na Escritura 
você tem que acreditar em anjos como criaturas reais. Não tome a sua teologia do pintor Rubens, que mostrou como a 
gordura anjos bebês cor-de-rosa com asas, ou de Hollywood, ou da sua própria cultura fotos deles, mas o seu ponto de 
vista da Bíblia, e deixá-lo corrigir seus pontos de vista. 
 
Alguns dos anjos são vistos ajudando os servos do Senhor, abrindo as portas da prisão. Comentaristas como lidar com 
os anjos em seus comentários, muitas vezes, lhe dará uma indicação do ponto de vista teológico que eles têm. Um bom 
versículo para verificar para fora de comentadores é Mateus 22:30 . Se você acredita que Jesus Cristo, o Senhor, é o 

homem de Deus, ele não irá dizer-lhe qualquer coisa falsa. Ele  se refere a algo que deve ser verdade, que os anjos não 
se casam nem são dadas em casamento.   O senhor entende, não é? 
 
Grego e Hebraico Nomes 
 



 

 

Anjos é da palavra grega "Heritage", que significa mensageiro. No hebraico é "MALAK", significando o meu mensageiro, 
que a palavra de Malaquias é formada. Nas Escrituras a palavra anjo ou mensageiros podem ser humanos ou anjos, e 
por isso temos de Exegeta a passagem cuidadosamente, mantendo-a em seu próprio contexto.  
 
Velho Testamento 
 

O Antigo Testamento, que fala de anjos, mais de 100 vezes, sempre apresenta-os como criaturas reais. Em 34 
ocorrências de anjos na Torá como fazem as coisas no caráter com seu serviço como mensageiros especiais de Deus.  
 
Como exemplos, Abraão reuniu-se e comeram com anjos Gênesis 18, um anjo executou o juízo sobre Israel 2 Samuel 
24:16, Isaías refere-se a um serafim, Isaías 6:2, Ezequiel a um querubim Ezequiel 10:1-3; Daniel 9:20-27 fala de 
Gabriel, e Michael 10:13, 12:1, Zacarias menciona anjos como agentes de Deus  [capítulo 1] e nos Salmos 34:7, 91:103, 
11:20 eles são mostrados como servos de Deus. 
 
Novo Testamento 
 

O Novo Testamento fala de anjos cerca de 165 vezes, com 65 referências no livro do Apocalipse. Este é mais do que 
qualquer outro livro na Bíblia. 
 
Os evangelhos atestam que o ministério dos anjos, para Cristo, em seu nascimento, vida, ressurreição, ascensão 
Mateus 2:19, Marcos 1:13, Lucas 2:13, João 20:12, Atos 1:10-11. 

 
No livro de Atos temos-lhes abrir as portas da prisão Atos 5:19, 12:5-11 , direcionando o Filipe e Cornélio em ministério 
8:26, 10:1-7 , encorajando Paulo durante uma tempestade em sua viagem a Roma. Atos 27:23-25. 

 
Há também claras referências aos anjos nos escritos de Paulo - Gálatas 3:19, 1 Timóteo 5:21 O escritor aos Hebreus 
1:4, 1 Pedro 1:12 Pedro e Judas 6. 
 
Os ensinamentos de Cristo 
 

Os anjos estavam presentes para ajudar Jesus Cristo depois da sua tentação no deserto Mateus 4. Ele ensinou que os 
seres humanos, depois da ressurreição, como os anjos não procriam, Mateus 22:30, e que eles iriam separar os bons e 
maus, Mateus 13:39, e irá acompanhar o Senhor Jesus Cristo no segundo advento, Mateus 25:31. 
 
Mesmo com esta esmagadora evidência bíblica de vários comentaristas irá adotar os conceitos que Jesus Cristo quer, 
[A]   foi acomodando crenças primitivas do povo, 
[B]   é filho de seu tempo, estava confuso, limitada ou um mentiroso. 
[C]   realmente não sei 
[D]   estava dizendo a verdade, o que é a verdade. 
 
É de notar que alguns comentadores razoavelmente boa, caso contrário, terá um ou outro dos quatro conceitos acima. 
Ele realmente separa bons comentaristas dos outros. 
 
Os anjos são relevantes hoje? 
 

São os anjos ainda está ativo? É importante para nós a estudá-los? "Sim", é a resposta para ambas as perguntas. Com 
a mídia que você veja a fixação do homem moderno com as criaturas, portanto, é importante estudar as criaturas super 
real. 
 
1 Coríntios 4:9 - Paulo diz que nós estamos aqui, na terra, no palco, somos um espectáculo para homens e anjos. 
Hebreus 12:1ff também.  Ambos estão nos observando. 1 Pedro 1:10-12 menciona, que estas coisas, com as quais 

estamos envolvidos, os anjos estão interessados e estão conhecendo as coisas através de nós. Os anjos são 
entusiasticamente interessados em todos os recursos do plano de Deus. Como Pedro e Paulo estão descobrindo as 
coisas, então são os anjos - eles não são oniscientes. 
 
 

Doutrinas 
 

Anjos 

 
1.   Existem dois tipos de anjos: 
A) Eleger Anjos (1 Timóteo 5:21) - aqueles que optaram por permanecer com Deus. 
B) - os anjos caídos que se rebelaram contra Deus e seguiram a Satanás: 

 I) os presos (Judas 6, 2 Pedro 2:4) - aparentemente ativo na terra antes do dilúvio (Gênesis 6). 
Ii) demônios, atualmente ativas na terra (1 Coríntios 10:20,21, Marcos 5:1-20) 

 
2.   Existem várias ordens no reino angélico. 



 

 

A) Os Querubins (mais alta) -. (Gênesis 3:24, Êxodo 25:19-20) querubins eram originalmente os defensores da 
santidade divina. Lúcifer (Satanás) foi um querubim (Ezequiel 28:14) 
B) Serafins - (Isaías 6:2). Serafim significa queimar. 
C) Principados, potestades e poderes - pode referir-se a autoridades humanas, mas geralmente se refere a anjos (e 
geralmente a anjos caídos).  (Efésios 3:10, 6:12, Colossenses 1:16). Eles controlam determinados segmentos da raça 
humana, eles podem controlar a voz e a mente. (Marcos 5:1-20). 
D) anjos ministradores 

I) anjos da guarda. (Hebreus 1:14).  Proteger e ajudar os crentes. 
Ii) Os anjos das águas. (Apocalipse 16:5). A água é usada como uma prisão. Abismo (Grego), refere-se a uma 
prisão debaixo d'água. 
Iii) Os anjos do abismo. (Apocalipse 9:1,11). Um anjo que tem uma responsabilidade especial para o abismo. 
Iv) Anjo de fogo. (Apocalipse 14:18). 
V) Os anjos do juízo. (Apocalipse 8:2, 15,16) ch - trombetas e taças. 
Vi) Watcher anjos. (Daniel 4:13). 

 
3.   Aparição de anjos: 
A) Os anjos podem aparecer como seres humanos (Gênesis 18:1-2, Hebreus 13:2) 
B) Os anjos são descritos como tendo asas, muitos olhos, muitas faces (Isaías 6:2, Ezequiel 1) e muitas vezes brilhar 
com luz brilhante (Mateus 28:2-3). 
C) Lúcifer (Satanás) era a mais bela criatura que nunca vem da mão de Deus (Ezequiel 28:12-17) 
D) Os anjos não são bebês de gordura cor-de-rosa com asas, ou criaturas de pele vermelha com chifres e cauda 
bifurcada. 
 
4.   Nome: Anjos 
A) Lúcifer, filho da manhã, era o querubim sobre o trono de Deus (Isaías 14:12).  Seu nome é agora Satanás, o 
acusador/caluniador (Apocalipse 12:10) 
B) Gabriel anjo um mensageiro (Daniel 8:16, 9:21, Lucas 1:19,26) 
C) Michael um anjo (Apocalipse 12:7, Judas 9) e o anjo guardião de Israel. (Daniel 10:21, 12:1) 
 
5.   Anjos e encarnação de Cristo. 
A) no seu nascimento - (Lucas 2:9-15) 
B) a sua tentação - (Mateus 4:11) 
C) na sua ressurreição (Mateus 28:2) 
D) em sua ascensão - (Atos 1:10) 
E) no Segundo Advento - (Mateus 13:37-39, 24:31, 25:31, 2 Tessalonicenses 1:7) 
 
6.   Os anjos e o Homem 
A) Os anjos estavam assistindo no momento da criação. (Jó 38:7) 
B) Os anjos estavam presentes quando Deus deu a Moisés a lei. (Gálatas 3:19, Atos 7:53). 
C) Os anjos estão observando-nos agora. (1 Coríntios 4:9, Efésios 3:10, 1 Timóteo 5:21, 1 Pedro 1:12). 
D) Os anjos eleitos alegrar-se sempre que alguém é Salvo (Lucas 15:7-10). 
 
7.   Muitas vezes revelações de Deus foram mediados por meio de anjos -  
A) A Lei de Moisés - Êxodo 3:2, Gálatas 3:19, Atos 7:53, Hebreus 2:2 
B) anúncios proféticos de Daniel - Daniel 7:16, 8:16-26, 9:20-27, 10:1-12:13 
C) o Profetismo anúncios a Zacarias - Zacarias 1:9, 2:3, 4:1,5 e 5:5, 6:4,5 
D) Anúncio do nascimento de João a Zacarias - Lucas 1:11-20 
E) Anúncio do nascimento de Jesus a Maria - Lucas 1:26-38, e José - Mateus 1:20-21 
 
 
 

Lição 31 - Anjos [cont.] 
 

 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

31 Anjos e seu papel [cont.] 
 

1 Coríntios 6:1-6 
Hebreus 1:13,14 
Efésios 3:8-13 
Mateus 4:8-11 

Conflito Angélico 

 
Introdução 

 
Em 1 Coríntios 6 : 1-6 Paulo está criticando o Corinthians para tirar uns aos outros para tribunal e Perante juízes 

pagãos. Os problemas devem ser resolvidos dentro de uma igreja. Nesta passagem ele diz que vamos julgar os 
anjos.  Mesmo o menos  inteligente de você em Cristo deve ser capaz de julgar entre vós, ele argumenta. Você 
precisa ser cheio do Espírito, para ser um bom juiz. No final dos tempos você vai julgar o mundo e os anjos. 
 



 

 

Eleger e Anjos Caídos 
 

Os anjos eleitos têm um grande interesse em você e você torcendo junto; os anjos caídos também ter interesse em 
você porque um dia você será julgá-los.  Eles odeiam você!  João 15:18ff .  Isto torna muito claro por que demônios 

e Satanás são tão antagônicas aos crentes como sabem no final que você vai lidar com eles. Satanás anda ao 
redor como um leão a rugir, procurando a quem possa tragar. Os Leões só atentam contra os doentes ou fracas. Os 
Leões se sentar e esperar por horas e irá escolher os mais fracos. Satanás e sua equipe nos odeiam, e o 
entendimento do acórdão, como eles fazem, nós podemos ver o porquê! Como o ladrão odeia o juiz local, assim ele 
nos odeia. 
 
O nome angel significa que o indivíduo está relacionado ao plano de Deus. Deus tem um plano e essas criaturas 
estão relacionados a uma parte. Eles estão ansiosos espectadores como mostrado em Hebreus 1 e 12. Eles não 
são apenas espectadores, mas também activamente na vida do crente. Isto é conhecido a partir de uma passagem 
sobre anjos Hebreus 1:1-15 . Nós não somos criaturas inferiores, em Cristo, para os anjos, mas superioridade 
através de nossa unidade com Cristo sobre todo o reino angélico. Temos o Espírito Santo em nós, 1 João 4:4 , e 

assim "Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo", mas também, em Cristo nós temos 
posição superior a todos os anjos e demônios. 
 
Anjos 
 

Estamos em união com Cristo, portanto, estamos positionally superior aos anjos. Fisicamente eles são superiores a 
nós neste momento e são mais poderosos pessoalmente, mas aqui mesmo, através do poder do Espírito Santo 
dentro de nós, temos mais poder do que eles fazem aqui e agora. 
 
Que nós somos "herdeiros da salvação" é mostrado em muitas passagens, e isso significa que são os destinatários 
das disposições especiais do Senhor. Os anjos estão sob as suas ordens e quando uma pessoa crê no Senhor 
Jesus Cristo, a partir do texto de Hebreus, que o senhor atribui um anjo para cada crente a salvação como seu anjo 
da guarda. 
 
Temos, portanto, uma criatura com nós, que é responsável por controlar o ambiente espiritual invisível sobre nós, e 
certificando-se de que estamos protegidos em áreas que podem não reconhecer como perigoso. Recorde-se que, 
porque o Espírito Santo está em você e nós estamos em Cristo e temos um anjo da guarda que estão muito bem 
protegidos, como crentes, especialmente se temos a nossa armadura espiritual.  Efésios 6:18ss. 
 
Angels pode materializar-se e desaparecem, e eles têm poderes para fazer o que o homem vê como milagres, e 
são de uma dimensão diferente.  Nós, em união com Cristo, são superiores a eles, e é por isso que elas nos 
servem.  Em Cristo somos mais elevados do que os anjos. Ele está sentado à direita do Pai; uma honra concedida 
nunca um anjo. 
 
Temos, portanto, em união com Cristo, têm recursos espiritual superior a Satanás, Michael e Gabriel. Você está, 
portanto, em uma posição inatacável ao andar em blindados totalmente o enchimento do Espírito Santo. Então, se 
você está vivendo como um crente cheio do Espírito, você deve estar ciente de sua posição em Cristo e totalmente 
blindados espiritualmente, ser colocados em confiante de poder.  Você é como um crente espiritual em qualquer 
perigo de Satanás? A resposta é "não" enquanto você andar obedientemente.  
 
Quando o crente está fora da comunhão que eles se tornem "carnal" e tecnicamente um inimigo de Deus, e pode 
tornar-se um tolo, e feito um tolo de Satanás.  Sabendo onde você está nos faz apreciar o conflito angélico. Se você 
não entender isto, talvez você é um pato sentado. 
 
Confessar o pecado e restaurar a comunhão, e abra a palavra novamente e assim deixar a "zona alvo" e voltar ao 
serviço. 
 
Anjos e Deus 
 

Os anjos são criados e não são, portanto, de qualquer forma igual a Deus. Não há, nas escrituras, o Banco Asiático 
para o conceito de Ying e Yang com ambos sendo iguais. Não há possibilidade de vencer Satanás por causa disso. 
Os anjos não procriam, assim lá não são pouco ou anjos querubins como vemos em algumas pinturas européias. 
 
Gênesis 6 e Judas 6 mostram que eles tinham, antes do Dilúvio, a relação com a mulher por estar envolvido com a 
imoralidade sexual. Aqueles que fizeram este grande mal foram acorrentados até o final para julgamento.  No reino 
angélico porém não procriar. A partir da leitura da Escritura, parece que todos os anjos eleitos sempre aparecem 
como não-sexualized do sexo masculino. É de interesse que muitos demônios tomaram a forma de deusas pagãs 
(mulheres) para seduzir os homens, e se um anjo "fêmea" é visto, então é uma mudança de forma daemon para 
determinados.  O número de anjos que foram originalmente criados ainda existem hoje. Eles existiam antes da 
criação do mundo presente, como mostrado em Jó 38:7.  
 
A razão que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, está relacionada com a sua queda, e o nosso 
papel no seu destino. Eles estão nos observando, pois seu destino eterno está sendo jogado fora por nossas 



 

 

escolhas no tempo; pois, se nós, como criaturas inferiores, aceitar o Senhor, então, prova que Deus é justo e direito 
de julgar os que caíram com Satanás. Se uma criatura inferior pode exercer volição positiva e ser salvo e, em 
seguida, estas criaturas superior poderia ter resistido as tentações de Satanás e seguiram a Deus também. 
 
Parece que Satanás argumentou com Deus, depois ele caiu, dizendo que ele não podia ajudar, mas para o pecado 
e rebelde, foi que a forma como Deus o fez.   O homem, como um ser inferior, torna-se o caso de teste.   A salvação 
dos homens comprova o argumento de Satanás errado, e as vedações o seu castigo. Essa é uma razão por que ele 
odeia todos aqueles que acreditam no Senhor, porque a sua vontade provar a sua culpabilidade no mal de sua 
rebelião.  Ele julga inferior = ele odeia-nos com paixão. 
 
Eles foram criados santos e alguns caíram. Eles têm emoção, inteligência e vontade. Estes são criados criatura 
superior ao homem, eles conhecem as escrituras mais e como eles têm existido por milênios são capazes de prever 
o que o homem vai fazer, mas não pode ler a mente dos homens. Satanás não sabe o que você está pensando. O 
grande perigo neste estudo de criaturas angélicas é, quer no âmbito de estimativa, ou estimativa sobre seu poder. 
 
Apesar de existirem semelhanças entre anjos e divindade, e os anjos e os homens, os anjos são uma classe de 
seres distintos. Como Deidade, elas não morrem, como Deidade, eles são superiores aos homens, mas eles não 
são onipotente, onipresente, onisciente, nem são e em nossa posição com Cristo estamos agora superior. 
 
Como ambos, Deus e o homem, eles têm personalidades. Eles são seres espirituais mas não limitado. O homem é 
físico e espiritual. Os anjos não procriam como homem. O homem é um pouco menor que os anjos, a menos que 
ele está em união com Cristo, quando ele se torna maior por esta posição em Cristo que os anjos. Em união com 
Cristo, o homem está em uma posição para julgar os anjos. 1 Coríntios 6:3 . Através desta união, e em espírito, 

cheio de status, o crente é, na verdade, superior aos anjos. 
 
Possessão demoníaca 
 

Toda a área da possessão demoníaca é, por convite da pessoa envolvida. Apenas os incrédulos podem ser 
possuído por demônios e sua posse é, mesmo assim, limitado pela sua vontade. Como eles podem se livrar dos 
demônios? Por curvar diante do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Isto é demonstrado pelo homem com mil 
demônios que vivem dentro dele entre os Gadarenos, que apesar de sua voz era controlado foi capaz de mostrar a 
sua atitude, e pedir a Jesus, caindo a Seus pés. Marcos 5:1-17. 
 
Se você está lidando com um endemoniado você conversar com a pessoa e pregar o evangelho a eles, em vez de 
"exorcizar". Exorcismos dramática são, no seu conjunto, mais de Hollywood sobre teologia. Em Atos vemos o 
verdadeiro exorcismo e é totalmente diferente aos retratados nos filmes. A pessoa possuída por demônio só pode 
ser capaz de jogar auto-los em seus pés, mas a pessoa possuída por demônio ainda pode exercer volição e fé. Não 
toque possuído por demônios de pessoas até que eles cheguem a você para a salvação. Não tome sobre a cabeça 
de Satanás. Você precisa reconhecer sua posição, reconhecer o incrédulo, e dar-lhe a resposta para seu problema, 
que é o evangelho, e deixe o Espírito Santo ganhar a batalha dentro deles. Você não luta contra os demônios de 
Satanás, Deus é ! 
 
Muito do problema dramático dentro dos grupos que querem ser "expelir demônios", é que eles não entendem o 
deviousness do maligno.  Satanás é o grande falsificador e falsificação de todos os dons bíblicos e se as pessoas 
buscam poder, e através de orgulho, quer grandes dons, Satanás está sempre pronto para fornecer uma alternativa 
à Bíblia, fingindo que é cristão.  Ser bíblica em todas as coisas e ser salvo de engano nesta área. 
 
O mal é muito real, e é algo que precisa ser entendido. Ninguém tem o poder de exorcismo.  Tenha cuidado de 
todos aqueles que argumentam que é sobre a "autoridade".  É o Espírito Santo que leva ao mal, e devemos ser 
cheios com o espírito de ser activa nesta área. Quando a pessoa possuída por demônio foi entregue que 
necessitam de aconselhamento bíblico para um período significativo para obtê-los indo no caminho certo, mas, 
acima de tudo, eles precisam de ensino bíblico sistemático para estabilizar-los como eles crescem fora de suas 
velhas mal caminho. Possessão demoníaca é sempre o resultado de escolhas sobre um caminho de vida e há 
necessidade de transformação total da vida, e só o Espírito Santo faz isto, e ele o faz através de caminhadas diárias 
na Palavra da Verdade. 
 
Estes são os incrédulos que foram para os boxes e a necessidade de se estabilizar, a raiz do seu problema é 
muitas vezes o orgulho e outros padrões de pecado que precisa ser quebrado com o poder do Espírito Santo e com 
a obediência à Bíblia, constante ao longo do tempo. É importante a ser estabilizada por meio da obediência ao 
Espírito Santo e a Palavra viva de Deus, e conhecer a sua posição em Cristo. 
 
CLASSES DE ANJOS 
 

Há sete classes de anjos eleitos 
[A]   Michael - o arcanjo 
[B]   Gabriel - o princípio mensageiro de Deus. 
[C]   anjos eleitos - 1 Timóteo 5:21 



 

 

[D]   os principados e poderes que parecem ser eleito e caído. Há uma guerra incessante entre os eleitos e 
anjos caídos. Estes são diferentes fileiras de anjos, mostrando que não há organização no reino angélico. 
[E]   Querubins - estes são os defensores da santidade de Deus. 
[F]   - Os serafins de Isaías com uma função que parece ser uma adoração 
Função. 
[G]   o anjo do Senhor, que é o pré-encarnado Senhor Jesus Cristo. 
 
 Categorias de Anjos Caídos 
 

Existem duas categorias de anjos caídos - 
 
[A]   Aqueles que são livres para perambular em busca de "alvos" - comumente chamados de demônios 
 
[B]   Aqueles que são limitados e estão em um compartimento de Hades chamado tártaro. Estes são 
mencionados em Judas 2 e Pedro, e eles estão lá por causa de crimes no passado. 
 
A organização dos anjos é dada em Efésios 3:8-10 . Paulo está dizendo aqui que tudo o que foi revelado na forma 

de doutrina na Igreja é ensinar aos principados e potestades nos lugares celestiais. Ambos os eleitos e os anjos 
caídos estão muito interessados em tudo o que Paulo está se comunicando é um desafio para os crentes e para 
uma afirmação de facto assim.   Eles não são todos sabendo, mas Paulo diz que o que ele está dizendo, eles estão 
pagando a atenção. 
 
Paulo em Efésios 6:10-18 nos dá a armadura de Deus. Os anjos caídos são os inimigos implacáveis dos crentes. A 

protecção que temos é a armadura de Deus, para que possamos ser protegidos dos anjos caídos. No conflito 
angélico, os cristãos devem estar preparados para a guerra. Em Efésios 6:12 temos os principados, poderes e 
maldade, nos lugares celestiais. O fato da organização é dada no fato de que existem arcanjos, primeiros príncipes. 
Estes também são dadas em Daniel 10:13, onde o príncipe do rei da Pérsia.  Não há, portanto, muitas evidências 
de estruturas de tipo militar no exército de Satanás. 
 
Temos anjos das sete decisões, os anjos das sete igrejas, anjos da guarda.  Estamos cercados pelo conflito 
angélico, que nós não podemos ver, mas podemos estar conscientes de incrível a pressão espiritual. Devemos orar 
e estudar as escrituras e colocar toda a armadura de Deus. 
 
Não sabemos quantos anjos existem. A partir de Mateus 18:10 existe uma inferência de que o número de seres 
humanos como crentes desde o princípio até ao fim do tempo é o mesmo que o número de anjos caídos. Por 
conseguinte, existem muitos milhões de anjos caídos se tal conceito está correto.  Só vamos saber no final - Não 
desperdice esforço agora. 
 
Os crentes não devem pensar que eles podem ter vitória sem prévio a disciplina espiritual. Essa formação é 
absolutamente vital. Vocês são chamados a lutar como um soldado do exército do Senhor. A maioria dos cristãos 
deve ser tribunal-martialed porque são desobedientes ao seu comandante e ao Espírito Santo, como eles não estão 
andando com ele. Além disso, frequentemente não são obedientes ao ensino do pastor, o pastor da igreja. 
 
Devemos estar alimentando-se da palavra, o Pastor é o ensino. O inimigo é organizado, por isso temos de ser 
organizados. Você não pode ir sozinho nesta batalha. Se você fizer as probabilidades de encontro a você está 
oprimindo. Você deve estar em comunicação com seu comandante todo o tempo em oração, e você deve estar 
ombro a ombro com os cristãos que estão fazendo o mesmo. Só então o inimigo ser derrotado em sua área do 
mundo. 
 
A Igreja, portanto, devem ser organizadas, cheios do Espírito, a oração saturada, e evangelismo. Satanás está no 
negócio de dividir e desviar as igrejas. Ele não está interessado em hotéis e casas de cerveja tanto como igrejas, 
que ele pretende fechar, split ou imobilizar.  Ele já controla a cerveja halls - ele quer as igrejas fechadas ou 
imobilizado.  Devemos orar diariamente contra ele. 
 
Papel dos Anjos 
 

Os anjos eleitos louvar a Deus, adorá-Lo, alegrar-se com o que ele faz, servi-Lo, aparecem diante Dele e são 
instrumentos de seu julgamento. Relação com os tempos ou épocas da história, dispensas, a criação e o Jardim do 
Éden também é de interesse neste tópico, então vamos analisar algumas dessas coisas agora, e muitos mais 
através da Bíblia a partir de estudos sobre o curso Diploma. 
 
Quando Abraão foi visitado pelos três "homens"; dois deles eram anjos, um foi Jesus. Gênesis 18:1ss.  A entrega da 
lei e no primeiro advento de Cristo, os anjos cantaram com os pastores e estavam observando a Cruz. Durante os 
primeiros anos da igreja estavam também ativo com eventos tais como a libertação de Pedro da prisão. Eles serão 
novamente activo antes do segundo advento. Entre esses eventos anjos ainda estão ativas, mas não tão visível 
como eles eram nos primeiros anos da Era da Igreja, ou seja no período da tribulação. Como os dias escurecem 
podemos ver muito mais do trabalho dos anjos eleitos, que espera para nos ajudar, mas esteja certo, eles vão fazer 
o que o Senhor exige deles para nos ajudar, nós não precisa apelar para o seu envolvimento. 



 

 

 
Michael é o arqui-anjo para Israel. Há muitos que estão tentando influenciar as nações e a seus líderes. Em Mateus 
capítulo 4 com as tentações de Satanás, o Senhor ofereceu os reinos do mundo e o glamour de-los. Ele poderia 
fazer isso, porque a sua influência demoníaca controladas as nações do mundo. A maioria dos líderes do mundo 
antigo estavam sob a influência de demônios, provavelmente, muito pouco mudou nos dias de hoje. Mateus 4:8-10. 
 
 Se examinarmos a política hoje temos alguns políticos fazendo algumas decisões muito peculiar, porque eles estão 
sob algum tipo de influência demoníaca. O princípio dos anjos caídos que influenciam os líderes incrédulos e os 
eleitos combatê-los dá o princípio do anjo guardião. Isto mostra que Deus checkmates Satanás em toda parte ele 
trabalha e que sua mão está na história.  Mesmo que Satanás tem o mundo em seu bolso, em geral, ele ainda é 
limitada por Deus como para o que ele pode fazer.  O Senhor ainda está no trono. 
 
Acórdão AÇÃO DOS ANJOS 
 

O julgamento a ação dos anjos; eles anunciam o juízo e executá-lo às vezes. Anjos irá separar o justo do injusto. É 
também, de interesse que os anjos que são os protetores dos crentes são também aqueles que executar juízo 
sobre os incrédulos. 
 
O Senhor é o seu Salvador ou o juiz, e os anjos são ou o seu protetor, ou executores de julgamento. Temos, 
portanto, a relação entre o Senhor e os anjos, o Senhor e o homem, e o homem e os anjos. 
 
Anjos EM RELAÇÃO À IGREJA 
 

Eles ajudam como espíritos ministradores; eles têm uma função de comunicação em Apocalipse. Em Atos que 
contribuiu para ganhar pessoas para Cristo, eles nos observam, enquanto em Efésios 3:10 que incentivam. 
 
Às vezes, tem sido relatado que, em o verdadeiro missionário ajuda área para o crente é dado pelos anjos. Muitos 
missionários têm depoimentos sobre anjos. Deus escolhe para empregar o intermediário ministério dos anjos do 
tempo ao tempo. Em Atos 12, o Senhor lançou Pedro da prisão por um anjo. Quando um anjo está envolvido o 
Senhor recebe a glória, quando o Senhor está envolvido, o senhor recebe a glória.   Paulo foi incentivado por um 
mensageiro angelical. 
 
O ministério angélico é uma parte muito importante da nossa vida na terra, mas a maior parte de nossas vidas que 
são inconscientes de ministério angelical. É muito importante que os anjos a sério e estudar o assunto. O crente 
deve ser preenchido com o espírito e a colocar a armadura de Deus. O super criaturas foram aqui antes da criação 
do homem sob a forma de anjos. Eles são muito mais inteligentes do que nós e são muito ativos para ambos os 
maus e bons. Os anjos maus podem manifestar-se como "anjos de luz" em forma corporal. 2 Coríntios 11:14. 
 
Devido ao absurdo falou sobre anjos em algumas igrejas, (como um pastor dizendo aos seus seguidores a pintura 
cruza na sola de seus sapatos para esmagar os demônios), muitas igrejas conservadoras não abordar este assunto. 
Não ser adiadas por estas pessoas tolas, para o estudo dos anjos é bíblico e necessário. 
 
Podemos esperar para ver o grande aumento de atividade demoníaca enquanto os dias escurecem à frente de nós, 
talvez sob a forma de que se mascaram como "extra terrestres".   Satanás é desonesto e não devemos subestimar 
o seu deviousness deitado. Os demônios actualmente envolvidos em sessões de espiritismo pagão estão dizendo 
através de suas "médiuns" que não será muito antes de "contato" é feita. Manter lembrando a palavra do Senhor, 
que, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Você tem que ter a doutrina e 
ter a armadura do Espírito Santo sobre a maior decepção do que vimos até à data vai ocorrer no mundo em breve. 
 

Doutrinas 
 
 

Conflito Angélico 

 
1. Há um conflito angélico e está intimamente relacionada com a nossa presença neste mundo. 
 
2.   Eternidade passada 
 
[A] Inicialmente, Deus criou os anjos. Na criação, somos informados que não havia unidade, como todos os anjos 
cantavam em uníssono. 
 
[B] Satanás com o título como Lúcifer, filho da manhã era o chefe dos anjos. Isaías 14. Ezequiel 28:12-15 
 
[C] é de notar que o Senhor Jesus Cristo é agora chamado de filho da manhã em 2 Pedro 1, mostrando que o Senhor 
passa a Satanás como um resultado de sua vitória na Cruz. 
 
3.   Queda de Satanás 



 

 

 
[A] Satanás se tornou orgulhoso e tentou um golpe de estado contra Deus em Isaías 14:12-17 
 
[B] Quando Satanás caiu ele levou um terço dos anjos com ele. Apocalipse 12:9. 
 
[C] Os anjos que existir para sempre, portanto, caem em dois grupos permanentes 

(I) Eleger os anjos  que permaneceram fiéis a Deus (1 Timóteo 5:21) 

(Ii)  anjos caídos que escolheram seguir a Satanás que caem em duas categorias:- 

  (1)  aqueles que foram presos inoperante feitas na época do dilúvio (Judas 6, 2 Pedro 2:4) 

   (2)  Os demônios que estão neste momento a funcionar (1 Coríntios 10:20,21, Marcos 5:1-20) 

 
[D] Não há, portanto, uma guerra espiritual entre o eleito e anjos caídos, que afeta a raça humana. (Efésios, 6:12, 
Apocalipse 12) 
 
4.   Frase sobre os anjos caídos 
 
[A] na eternidade passada Satanás e os anjos caídos foram julgados e condenados ao lago de fogo - Mateus 24;51 
 
[B] Parece que Satanás interpôs recurso contra a sentença e disse: "Como pode um Deus de Amor Frase qualquer de 
suas criaturas para o lago de fogo?" 
 
[C] a resposta está no caráter de Deus que é santo, bem como o amor. Sua santidade só pode julgar o pecado e a 
rebelião. 
 
[D] O lago de fogo, portanto, não foi criado para o homem. O homem acaba no lago de fogo, devido à sua própria 
atitude negativa para com Deus. 
 
5.   O PAPEL DO HOMEM NO CONFLITO Angélico 
 
[A] Essa frase que foi dada antes de o homem existiu ainda não executado e não vai ser assim até o final do milênio em 
Apocalipse 20:10. 
 
[B] deve haver um longo lapso de tempo antes que a sentença seja executada com esse período de toda a história 
humana. A finalidade da existência da raça humana e sua relação com Deus só pode ser explicada como um 
testemunho para os anjos. 
 
[C] através da criação do homem, Deus oferece um claro testemunho legal de Satanás e seus anjos do pecado. Toda a 
história humana está a provar alguns pontos para os anjos. Coisas podem acontecer em sua vida como um crente no 
Senhor Jesus Cristo e estes só pode ser explicado como um testemunho para os anjos. 
 
6.   Queda DO HOMEM E A VITÓRIA DO HOMEM DE DEUS 
 
[A] o homem começa menor do que os anjos. Hebreus 2:9 nos diz que Jesus Cristo fez de si mesmo um pouco menor 
que os anjos. 
 
[B] Embora Adão falhou ao ser vitorioso, o Senhor Jesus Cristo substitui Adão na história e ganhou a batalha na sua 
humanidade. 1 Coríntios 15:22 diz-nos que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 
 
[C] Uma nova forma de juízes criatura veio à existência e irá julgar os anjos 1 Coríntios 6:1-3 
 
7.   Semelhanças entre os anjos e o HOMEM 
 
[A] Anjos e a humanidade tem uma série de semelhanças com livre arbítrio humano sendo testado exatamente da 
mesma forma que o livre-arbítrio angelical. 
 
[B] Anjos começaram em inocência e total obediência a Deus (Jó 38:7 Ezequiel 28:14-15) 
O homem começou em inocência (Gênesis 2:25) 
Anjos pecaram - rebelião de Satanás (Isaías 14:12-14) 
Homem pecou - rebelião de Adão (Gênesis 3:1-7) 
Os anjos são divididos em duas categorias - eleger ou caído. 
O homem é dividido em duas categorias - os crentes e descrentes. (João 3:36) 
 
8.   Adão E LIVRE ARBÍTRIO 
 
[A] Deus criou Adão e Eva, Satanás para mostrar que a humanidade criou, menor do que os anjos (Hebreus 2:6-7), iria 
escolher obedecer a Deus. A humanidade, pois, por uma escolha de livre arbítrio, decidir obedecer a Deus e ser 
abençoado, ou desobedecer a Deus e ser julgado (a mesma escolha que Satanás tinha). 



 

 

 
[B] Um teste foi instituído para o livre-arbítrio do homem - a obediência ou desobediência a Deus. (Gênesis 2:16-17).  
Adão - e, portanto, toda a humanidade - pecado e, assim, se rebelaram contra Deus.  Todos da humanidade, portanto, 
está no mesmo estado de rebelião pecaminosa como Satanás. 
 
[C] No entanto, Deus instituiu um outro teste de livre arbítrio para a humanidade - eles vão escolher o retorno a Deus 
através de Jesus Cristo, ou será que vão optar por continuar no pecado e rebelião (João 3:16, 2 Pedro 3:9). 
 
[D] Qualquer um que escolhe para retornar a Deus será salvo; quem opta por permanecer em rebelião a Deus será 
julgado no lago de fogo, o mesmo destino de Satanás (Mateus 25:41) 
 
 [E], portanto, pela obra de Cristo na cruz, e o livre-arbítrio do homem, a fé em Cristo, Deus tem vindicado para salvar o 
Seu amor e Sua justiça para julgar. 
 
9.   Resolução do conflito Angélico 
 
Fase 1 - A Salvação - pela fé, o homem é salvo e tornou positionally superior aos anjos (Hebreus 2:6-7) 
 
Fase 2 - caminhada Cristã - pela fé, o crente vence Satanás (Efésios 6:10-17) 
 
Fase 3 - -a eternidade em Cristo, o crente vai julgar Satanás e seus anjos caídos (Hebreus 2:8, 1 Coríntios 6:3) 
 
10.   A nuvem de testemunhas 
 
Anjos ver a raça humana. (1 Coríntios 4:9, Efésios 3:10, 1 Timóteo 5:21, 1 Pedro 1:12).  Anjos eleitos se alegrar 
Cada vez que alguém é Salvo (Lucas 15:10) 
 
11.   Três perguntas básicas 
 
O conflito angélico responde a três questões básicas:- 
 
[A]   Por que o homem? No interior o homem é uma alma com mentalidade e livre arbítrio que, quando ligadas 
entre si resolve o conflito angélico, (Colossenses 2:14-15, Hebreus 2). A cruz é a verdadeira vitória no conflito angélico. 
 
[B]   Por Que pecado? O pecado elimina a fase 1 do plano de Deus (ver ponto 9). Na cruz o pecado foi julgado e a 
barreira entre o homem e Deus foi retirado de modo que a relação do homem com Deus depende de seu livre arbítrio. 
Cada vez que uma pessoa aceita a Cristo, eleger os anjos se alegram. No jardim, o homem era inocente e tudo o que 
ele tinha a fazer era ficar longe de uma árvore. Agora, o homem é culpado, ele tem que vir a uma árvore (a cruz). 
(Gênesis 2:17, 1 Pedro 2:24). 
 
[C]   Por que o sofrimento? Sofrimento resolve o problema no estágio 2. Sofrimento envolve a promessa de 
princípio. (1 Pedro 1:7-8; Romanos 5:2-4). O sofrimento é projetado para bênção e é mais um golpe para Satanás. É 
para demonstrar o amor de Deus de uma maneira que não pode ser feito na eternidade, na eternidade, não há mais 
tristeza, dor ou morte. (Apocalipse 21:4) 
 
12.   Fases do conflito [ver ataque satânico NO PLANO DE DEUS] 
 
[A] a partir da queda do homem à ascensão de Cristo a linha de Cristo e Jesus Cristo foram alvo de ataque. Uma vez 
que a ascensão foi um fato na história, Satanás foi incapaz de atacar a linha do Salvador. 
 
[B] a ressurreição, ascensão e sessão do Senhor Jesus Cristo causou a intensificação do conflito angélico. 
 
[C] Uma vez que Cristo é glorificado à direita do Pai o conflito angélico torna-se intensificou na era da Igreja. 
 
[D] a cada igreja crente é agora um alvo e, por isso, cada crente tem disposições especiais feitas para ele: 

(I) a habitação do Espírito Santo (João 14:17) 
(Ii) Habitação de Jesus Cristo (João 14:23) 
(Iii) Concluída cânone das Escrituras (1 Coríntios 13:10) 

 
13.   A progressão para o lago de fogo 
 
Isto explica as ações de Jesus Cristo, o Senhor do tempo, ele se assentou à direita do Pai, até o Juízo Final. Salmo 
110:1 diz: "O Senhor [Deus o Pai] disse a meu senhor [Filho de Deus], Senta-te à minha direita até que eu ponha os 
teus inimigos por escabelo dos teus pés". 
 

[A] na primeira fase - Insurgência warfare - Pentecostes - Arrebatamento 
 



 

 

Durante este tempo, ele chama o pessoal que irá substituir os membros do conselho angelical que tenham sido 
condenados 1 Coríntios 4:8, 6:1-3, 2 Timóteo 2:12, Apocalipse 3:21 
 
O conselho é composto por Deus e todos os anjos como visto em 1 Reis 22:19-23 e 2 Crônicas 18:18-23 
 

[B] O segundo estágio - Arrebatamento ao Segundo Advento - CONFRONTO 
 
Durante este tempo, os novos membros do conselho angélicas são avaliados em relação ao seu divino e humano, 
recompensado [1 Coríntios 3:11-15], eles perdem a sua velha natureza de pecado e ter um corpo de ressurreição. Os 
membros rebelde, Satanás e seus seguidores são expulsos do céu Apocalipse 12:4 
 

[C] a terceira fase - Fase Segundo Advento - Vitória 
 
Cristo expulsa Satanás e os anjos caídos no inferno por mil anos e rightfully afirma a sua autoridade. 
 

[D] A quarta fase - O Último Julgamento. O lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos Mateus 25:41 
 
Satanás é lançado no lago de fogo com os demônios e dos incrédulos. Os incrédulos se juntar a eles no lago de fogo, 
porque eles não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O velho é destruído e a criação de um novo céu e 
uma nova terra fornecido por Deus. Nesse ponto, todos os joelhos se dobrará e a promessa de fazer com que seus 
inimigos o escabelo de seus pés terá sido cumprida. 
 
14.   Os crentes E RESULTADO DO CONFLITO Angélico 
 
O resultado do conflito angélico: 
 
Fase 1 - A Salvação - positionally salvou a humanidade é superior aos anjos; 
 
Fase 2 - caminhada Cristã - através do sofrimento o crente desenvolve sua fé em Cristo, a tal ponto que ele mostra, 
assim, os anjos caídos a certeza de sua condenação; 
 
Fase 3 - O Céu - Na eternidade o crente na sua ressurreição corpo vai ser fisicamente superior aos anjos. 
 
15.   Conclusão 
 
Através da queda do homem, Satanás obteve o controle do mundo, embora não necessariamente o controle da 
humanidade. 
 
O que faz possível para o homem viver no mundo do diabo e não estar sob seu controle? - O livre-arbítrio. 
 
Usando a Palavra de Deus, você pode fazer decisões que são totalmente contra Satanás e seus conceitos. 
 
Satanás é o governante deste mundo. (2 Coríntios 4:4, João 12:31, 14:30, 16:11, Efésios 2:2) 
 
No entanto temos a Bíblia - a mente de Cristo (1 Coríntios 2:16) Devemos conhecer-lo e usá-lo. 
 
 
 
 

Lição 32 - Satanás 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

32 - A personalidade e o poder de 
Satanás 
 

Tiago 4:7 
Ezequiel 28:11-19 
Isaías 14:12-17 
1 Coríntios 10:13 

Satanás 
Ataque Satânico 

 
Introdução 
 

Os crentes têm de reconhecer que Satanás existe e saber a sua personalidade e estratégias. Muitas pessoas acreditam 
em UFO's e ET's, mas eles não acreditam em Satanás. Muitas pessoas são tolas nesta área, e a loucura pode ser fatal. 
Satanás é um anjo caído e é o príncipe dos anjos. Ele não gosta de ser estudados, e você vai descobrir que, nas 
próximas semanas, à medida que avançamos - aumentar a oração a todos!  Em táticas militares é muito importante 
saber duas coisas, em primeiro lugar, para compreender suas próprias armas e como usá-los e, em segundo lugar, 
conhecer o seu inimigo, sua força e fraqueza. Isto é assim que você pode ser capaz de lutar contra ele e derrotá-lo. 
Assim, a base da ciência militar é bater o inimigo. 



 

 

 
Os crentes ARMAS ESPIRITUAIS 

 
Nós temos armas espirituais sob a forma de toda a armadura de Deus, que é descrito em Efésios 6:10-18 . Temos de 

saber a Satanás e suas tropas, os demônios, que são seus servos, e a nossos inimigos. Devemos conhecer nosso 
inimigo, como com os dias ficando mais escuro a posição fica mais difícil para quem não andar intimamente ao seu 
Senhor, o enchimento do Espírito Santo.  Em momentos mais silenciosos da história humana os crentes poderiam 
tropeçar sozinho com nada muito ruim acontecendo com eles, mas não nos nossos dias.  James e Peter exortar-nos a 
estar alerta.  Tiago 4:7-8, 1 Pedro 5:6-11 .  
 
Devemos distinguir cuidadosamente entre o diabo e os demônios. Esta distinção é bastante negligenciada na JFA 
tradução. O diabo e os demônios são dois grupos distintos - o líder das forças do mal e seus seguidores, que são 
muitas vezes tão cheio de ódio uns aos outros como eles são para nós.  O diabo não tem uma tripulação obediente….. 
como narcisistas não cooperar. 
 
 A doutrina de Satanás é uma doutrina que nos ajuda a compreender a nossa total dependência do Senhor e do Espírito 
Santo, no plano do Pai, que deve conduzir-nos à oração com mais frequência. A oração é o único caminho da vitória 
sobre o mal em nossa vida e ambiente.  Em Tiago 4:6-10 dizem que devemos nos submeter à poderosa mão de Deus, 

resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 
 
Se você sabe que ele é o inimigo que você pode conhecer seus pontos fortes e respeitá-los, você também pode 
conhecer suas fraquezas e explorá-las. Ele é um covarde diante de uma Bíblia, crendo, cheios do espírito cristão. O 
cristão deve ser saturada da Bíblia e a oração. O Espírito Santo trabalha através da Palavra, João 14:16-26 . Se vamos 

enfrentar o inimigo que fazemos para saber que ele é um covarde e fugir da presença do Espírito. Não temos medo, 
Satanás se estamos perante ele no conhecimento da Palavra de Deus e controlado pelo Espírito Santo. 
 
A armadura de Deus em Efésios 6 é armaduras defensivas. O cristão não tem uma lança, mas temos uma espada. 
Mesmo que a armadura é defensiva você está suposto para ir à ofensiva com ele, mas com a espada do Espírito - a 
Palavra de Deus.  Observe quantas vezes os crentes são disse para "Stand!"  Esta é a ordem militar para manter a sua 
terra. 
 
Os romanos levaria os ataques do inimigo e, em seguida, quando o inimigo disparou suas flechas e lanças em eles, iria 
ficar para trás os seus escudos. Os romanos levaria o ataque e quando os adversários vieram em terminá-los fora os 
romanos seus escudos levemente e contra-atacar com sua espada curta. 
 
Temos o escudo da fé e a espada da Palavra. Nós devemos conhecer a Palavra de Deus e usá-lo com o poder do 
Espírito Santo. Você não pode ter o estudo bíblico sem o enchimento do Espírito Santo e você não pode ter o 
enchimento do Espírito Santo sem qualquer confissão de pecado, e poderosa oração. Muitos cristãos são usados para 
serem dóceis, porém nesta área você deve ir à ofensiva. 
 
Quem É Satanás? 
 

Satanás é uma pessoa, e criada como uma personalidade. Ele exerce todas as funções de uma pessoa; ele tem uma 
vontade, uma personalidade, vida espiritual, estratégias, planos e ódios tribais. Ele tem um plano para você e é sua 
neutralização. As estratégias e os planos de Satanás são contra os filhos de Deus; ele procura para frustrar o plano de 
Deus para sua vida. 
  
Não há nenhuma menção nas escrituras sobre Satanás atacando os incrédulos, porque eles já são seus. Ele é uma 
criatura e, portanto, igual a Deus. Não há igualdade de boas e más influências como consta do chinês yin e yang. 
Satanás é superior a nós em si mesmo, mas muito inferior a Deus.  Como uma criatura que só pode estar em um lugar 
de cada vez.   Muitos crentes acreditam que Satanás é mais poderoso do que ele realmente é. Em Cristo você tem 
potência superior a ele!  1 João 4:4 . 
 
Embora o inimigo tem um plano para você e eu também Deus tem um plano para nós e o plano de Deus é infinitamente 
mais forte. Estamos do lado vencedor. Os cristãos não estão vencidos. Esse é o poder da Palavra de Deus quando 
você sabe-o e ele está vindo através de você. É muito improvável que veremos Satanás, no entanto vamos subir contra 
demônios. 
 
O Senhor não negou que Satanás tinha poder sobre os reinos do mundo.   Ele estava desejando peneirar Pedro como 
trigo, Lucas 22:31, ele tinha poder sobre a doença, Trabalho Trabalho em 1-3, mas o seu poder é limitado pelo Senhor. 
Deus está no controle. Deus não saia de seu trono e compartilhá-lo com ninguém, muito menos a ex arcanjo. Ele tem 
acesso ao céu, mas não está em uma posição de autoridade. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. 
Estamos tão seguros em Cristo como Deus está em seu trono. 
 
Quando você está para cima contra o mal você deve saber onde você está e que você está seguro. O que você precisa 
saber sobre segurança eterna, a confissão do pecado e a como doutrinas. 
 



 

 

Enquanto Satanás tem poder em sua própria direita o poder não vai esmagar o crente que está em comunhão - I 
Coríntios 10:13. O Espírito Santo não deixa você e está permanentemente em você. Você pode enfrentar qualquer coisa 
se você sabe onde você está. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.   I João 4:4.  Satanás 
pode atacar os crentes importante em momentos cruciais, mas apenas pela permissão do Senhor, e que crente 
andando perto do Senhor vai ganhar grande vitória. 
 
Demônios 
 

Implementar política de demônios de Satanás, a qualquer momento, mas não estão sob controle muito bom. O efeito 
dos demônios sobre os cristãos é evidente de Efésios 6 e I Timóteo 4, onde há uma diferença do poder de demônios 
sobre as pessoas não salvas e aqueles que são nascidos de novo, devido ao fato de que o cristão é residida pelo 
Espírito Santo e tem a armadura espiritual para a proteção. Enquanto os demônios podem possuir uma pessoa não-
salva, só podem atacar/oprimir uma pessoa salva. Não há, portanto, uma diferença na duração do poder demoníaco 
sobre aqueles que são nascidos de novo.  Em nenhum lugar da Escritura é qualquer crente habitadas por demônios. 
Possessão demoníaca completa só é possível para o incrédulo, enquanto seu corpo é o templo do Espírito Santo, mas 
pode tornar-se paralisado pelo seu pecado e, portanto, estão sob influência demoníaca em pensamentos ou ações. 
 
Lidar com Satanás 
 

Se o Espírito Santo está em você, Deus é luz, e nele não há trevas. Salmo 119:105-107, 125-127, 1 João 1:1-10.  Você 
incentivar o seu povo a resistir ao ataque demoníaco, e não apenas jogar o seu frasco de tinta no Diabo como Lutero 
fez. Você orar, como é  o poder do Espírito Santo que lida com Satanás. Não lutar com o diabo, exceto em oração ao 
Senhor, vosso Deus. Não têm qualquer comunhão com qualquer pessoa que recomenda. 
 
Você lidar com ele alegando que a Palavra de Deus através da oração e se ele está fisicamente no quarto com você, 
você reivindicar a garantia da Palavra de Deus vivo, "Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no 
mundo". Você diga a ele que se ele está aqui é porque Deus permitiu-lhe para estar aqui e, em seguida, convidá-lo para 
ir em nome de quem vai julgá-lo e enviá-lo por último para o lago de fogo. 
 
Ele é um covarde - Tiago 4:7 , porque, como você desativar a Apocalipse 20 e 21, e perceber que ele vê nestas 

passagens também que ele está condenado, e ele não gosta de ler isso. Se nós confiamos que a afirmação de que "nós 
podemos fazer todas as coisas através de Cristo que nos fortalece" e, em seguida, possamos viver como Paulo viveu.   
Filipenses 4:13. 
 
Algumas pessoas estão olhando para a espiritualidade. Eles não estão preparados para viver na Palavra de Deus, e 
"caminhar" no enchimento do Espírito Santo. O companheirismo deve ser real e ela sempre vai levar você para a 
oração. É na comunhão com a palavra no poder do Espírito Santo que tem a vitória.  Satanás é um ser criado, ele tem 
poder, mas ele é limitado, ele tem caráter, mas é tão imperfeito como é sua personalidade. Ele tem grande fraqueza, 
que é o orgulho, que é um pecado de cluster, incluindo tais pecados como o ciúme e a impulsividade. Estas falhas são 
fatais para ele, como para aqueles que são tolos o suficiente para segui-lo.  Ele está condenado - recordar-lhe que e 
ficar totalmente blindada contra ele. 
 
A ORIGEM DE SATANÁS 

 
Ezequiel 28 e Isaías 14 dar bons antecedentes de Satanás. Ezequiel 28:11-19 explica muito sobre o que nós mais 

tarde leia em Apocalipse 20 onde Satanás vai para o lugar chamado o lago de fogo. Satanás aparece para realmente 
começar o fogo do lago de fogo como ele era o querubim flamejante - seu próprio fogo do arrogante começando seu 
castigo eterno. Satanás tinha, originalmente, função ímpar, abrangendo, perfeição e poder, como ele estava na sala do 
trono de Deus. Ele, portanto, caiu a partir do ponto mais alto, e vai terminar no menor. 
 
Em Ezequiel 28:13 temos as nove pedras preciosas que compõem cobrindo de Satanás. 
 
Estes nove também estão representados nas doze pedras no peitoral do Sumo Sacerdote. Os três que estão ausentes 
representam os dois filhos de Raquel: José e Benjamim. Rachel representa Israel e, portanto, Deus é visto protegendo 
seus filhos, os filhos da promessa. 
 
A origem de seu pecado é dada em Isaías 14:12-17 - as cinco notas "não quer". O pecado de Satanás era o orgulho e a 

arrogância. Ele pensa que ele é imbatível e em sua arrogante ele odeia os crentes que, pela sua própria ações mostram 
que uma criatura com livre-arbítrio, embora menor do que os anjos, são capazes de escolher para Deus. Eles, portanto, 
mostrar que ele está errado ao não aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e receber a justiça de Deus no 
processo. 
 
A sua fé no Senhor Jesus Cristo demonstra a rebelião de Satanás para o que era. Ele sabe que você não está indo para 
passar a eternidade com Ele, e portanto, ele quer fazer nossas vidas como miserável possível enquanto estamos na 
Terra. Enquanto você está andando no poder do Espírito Santo com a luz da Sua Palavra, você não tem nada a temer 
de Satanás. Deus está no controle e pode ser confiável, mas o inimigo é um engano. Seu poder através do pecado e da 
morte foi derrotado na cruz, e assim sua ferramenta principal agora é o engano e a mentira. 
 



 

 

Satanás também é chamado de anjo da morte, mas a morte foi derrotado na cruz. A Palavra de Deus diz que nós 
podemos fazer qualquer coisa no poder do Senhor e que nada temos a temer do inimigo se continuamos em comunhão 
com o Senhor. No entanto, temos de ter consciência do ódio de Satanás, o Prowling leão que está olhando para o 
crente carnal para devorar. Ele só pode atacar o crente fraco, como o crente forte vai deixá-lo para morrer. Como um 
pastor, você deve ensinar seu povo. Você está em uma posição de força na espiritualidade; você deve saber sua 
posição, maximizá-lo e viver como vencedores. 
 

Doutrinas 
 

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). 
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 ). 
 
 
 

Ataque Satânico 

 
 
1.  Pré-Adâmica, 

 
Criação original Gênesis I:1 A perfeição e a unidade. 



 

 

Criação de Satanás Ezequiel 28:13-15 Criado a mais bela criatura, um gênio. 
Queda de Satanás Isaías 14:12-15 "Eu vou" 5 vezes. Satanás define a si mesmo como 

Deus. 
1/3 dos Anjos seguir a 
Satanás 

Apocalipse 12:4  

O julgamento de Deus Mateus 25:41 Lago de Fogo criado para Satanás e seus anjos. 
Satanás apela  O homem criado com uma vontade livre para mostrar a 

imparcialidade do julgamento de Deus. 
 
O homem ter sido criado, Satanás guerra salários em primeiro lugar para obter o homem a pecar, em segundo lugar, 
tendo tido um salvador prometido para atacar a linha de Cristo, em terceiro lugar um ataque sobre o Salvador até que 
ele terminou seu trabalho, em quarto lugar para atacar a Palavra de Deus e do crente individual. 
 
2.  Fase 1 - Innocence-Sinfulness 

 

 Escritura Observações 

O homem criou Gênesis 1:26, 27 Deus providencia tudo. Uma árvore um teste de livre 
vontade. 

Mulher cai Gênesis 3:1-6 Por ignorância da Palavra de Deus. 
O homem cai 1 Timóteo 2:13, 14 O homem escolhe deliberadamente para ir contra a 

provisão de Deus. 
A salvação prometida Gênesis 3:15  
 
 
3.  Fase 2 - Ataque na linha do Salvador 

 
 Objeto:- Se Satanás pode impedir que o Salvador nasceu sendo fisicamente ele provou que Deus não manter sua 
promessa em Gênesis 3:15 e, portanto, não é perfeito. 
 
1 de ataque. Caim mata Abel (ataque sobre 
a semente da mulher) 

Gênesis 4:8, 9 Um incrédulo mata um crente mas Seth, 
outro crente é fornecido para a linha de 
Cristo. 

2 de ataque. Infiltração de anjos caídos. 
(Atentado contra a humanidade) 

Gênesis 6:1-8 A infiltração até que apenas a família de Noé 
como a humanidade. Enchente remove 
angel/demônios homens encarcerados no 
Tártaro (Inferno) 

3 de ataque. Torre de Babel (ataque sobre o 
nacionalismo) 

Gênesis 11:1 -7 Uma tentativa por parte de Satanás para 
trazer no Milênio sem Deus. As formas 
originais de Deus ONU Nações e confunde 
as suas línguas.- Torre de Babel. 
 

O Salvador prometeu a Abraão vai ser 
descendente dele. 

Gênesis 12:1-3 Na linha de ataque de Abraão. 

 
 
4 de ataque. Faraó do Egito. 

 
 
Êxodo 1:22 

 
 
Utilizando o Faraó ordenando a matança dos 
judeus do sexo masculino tentativas de 
Satanás para eliminar os judeus. 

 
Davi prometeu um descendente do rei ele 
reinará para sempre 

 
2 Sam 7:12-16 

 
Agora Satanás ataca os descendentes de 
Davi. 

 
5 de ataque. Contra os reis de Judá 

 
2 Reis 22:1, 2 

 
Menino de Josias, rei de Judá, divinamente 
protegidos chega ao trono com a idade de 8 
após golpe de estado elimina todos os 
outros membros da royal linha. 

 
6 de ataque. Contra os Judeus 

 
Ester 3:6 

 
Satanás tenta destruir os judeus com Hamã. 
Hamã, eventualmente executados. 

 
7 de ataque. Contra Jerusalém. 

 
Isaías 37:36 

 
185.000 tropas do ASSÍRIO Senaqueribe, 
morto por Deus fora de Jerusalém. 

 
 
4.  Fase 3 - Ataque à pessoa de Cristo 

 
1 de ataque. Possível apedrejamento de 
Maria 

Mateus 1:18-20 A nobreza de José defendeu os nascituros 
ainda Jesus. 



 

 

2 de ataque. Herodes, o grande. Mateus 2:16-18 Com Herodes, Satanás tenta eliminar o 
menino Jesus por assassinar todos os 
jovens do sexo masculino em Belém. José 
leva Jesus para o Egito. 

3 de ataque. Tentação no deserto Mateus 4:9 Um pecador não pode resgatar outros 
pecadores. Satanás oferece a coroa 
(Millennium) antes da cruz. Jesus segue o 
plano de Deus. 

4 de ataque. Tentação para não ir para a 
Cruz. 

Mateus 16:21-23 Jesus segue o plano de Deus, embora a 
cruz era desagradável para ele. 

5 de ataque. Tentativa de apedrejar Jesus. João 8:59 Foi profetizado que o Salvador iria morrer 
em madeira. Apedrejamento teria cortado 
em toda esta profecia. 

6 de ataque. Tentativa de seduzir Jesus da 
cruz. 

Mateus 27:40 Se Jesus tivesse descido da cruz, não 
haveria salvação. 

7 de ataque. O vinho drogado. Mateus 27:34 Gall foi uma droga que se Jesus tivesse 
aceite que teria prejudicado seu livre arbítrio 
e não haveria salvação. 

 
 
5.  Fase 4 - Ataques desde a cruz. 

 
 
1 de ataque. Contra as Escrituras. Tentando obter falsos livros aceitos no cânon das Escrituras. O 

liberalismo e o Moderism, humanismo e evolução. 
2 de ataque. Renascimento do Império 
Romano 

Sob Carlos Magno em 800 e Carlos V, em 1500. Igreja Católica 
Romana. 

3 de ataque. Massacre de judeus. A solução final de Hitler as tentativas para eliminar os judeus. Não 
Judeus no reino de Jesus a reinar. Inquisição, cruzadas, pogroms 
russos. 

4 de ataque. Um Governo Mundial. O avivamento da Torre de Babel conceito sob a Liga das Nações e a 
ONU 

5 de ataque. O socialismo. Milênio satanás. 
6 de ataque. Perseguição. Nero, Reforma Protestante, Inquisição 
 
 
6.  Estratégia de Satanás ao apresentar a estratégia de Satanás é dividido em 3 seções. 

 
(A)  para os incrédulos. - 
 
  Para cegar-lhes a respeito do evangelho. (2 Coríntios 4:3, 4, 2 Tessalonicenses 2:9, 10) 
 
(B)  para os crentes. 
 
  Ele acusa os crentes. (Apocalipse 12-9, 10, Jó 1:6-11) 
 
  Ele persuade os crentes para ignorar a vontade de Deus por meio da desobediência (Gênesis 2:17), por meio 

de se preocupar (1 Pedro 5, 7-9), ignorando a doutrina (1 Crônicas 21:1) 
 
  Ele procura seduzir o crente da vontade de Deus. (Tiago 4:7, 8) 
 
  Ele procura destruir o foco do crente fazendo com que os olhos em si (1 Coríntios 1:10, 11 sobre as pessoas 

(1 Coríntios 1:12) fazendo os olhos em coisas (Hebreus 13:5, 6) 
 
  Para obter o crente medo da morte. (Hebreus 2:14, 15) 
 
(C)  para o mundo em geral. 
 
  Satanás tenta nos enganar as nações. (Apocalipse 20:7-10) 
 
Princípio:- o mais que você sabe sobre a Palavra de Deus, mais você será capaz de ser eficaz como cristão. c/f. Jesus 
em Mateus 4. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ataque satânico em crentes 

 
1.    Como crentes temos três inimigos de batalha; a velha natureza pecaminosa (carne) de dentro (Romanos 7:18, 
8:8, Gálatas 5:16-19) e Satanás e o seu mundo de controlo (Mundanidade) sem. (João 8:44, 1 João 3:8) 
 
2.   Temos de saber o que é de Satanás e aprender suas estratégias para que possamos estar prontos e alerta. (2 
Coríntios 2:11) 
 
3.   O ataque mais poderoso de satanás é instalar pastor falsos mestres dentro da igreja que ensinam falsa 
doutrina, apenas o suficiente para sidetrack tolos crentes. (2 Coríntios 11:13-15) 
 
4.   Satanás ataca os crentes certeza de salvação. 
 
5.   Ele também acusa os crentes do pecado tanto a Deus quanto ao crente sob a forma de culpa. (Apocalipse 
12:9-10) 
 
6.   Satanás quer que confiemos nossos sentimentos; Deus quer que confiemos na Sua Palavra. (Romanos 8:1) 
 
7.   Satanás atrai os crentes longe da Palavra de Deus (Gênesis 3:4), Deus quer que os crentes estabilizado a 
Sua Palavra. (Isaías 26:3) 
 
8.   Satanás impede os crentes de fazer o operacional geográfica e vontade de Deus. 
 
9.   Satanás fará tudo o que pode para impedir o crescimento do crente: (2 Pedro 5:18) 
A) fazendo com que os olhos do crente a Cristo e para si, os outros ou circunstâncias 
B) incentivando a luxúria por coisas materiais sobre crescimento espiritual 
C) incentivando a atitude mental pecados. 
 
10.   Satanás é o autor do pecado e o fundador do medo. Nós não somos chamados a medo, mas para a fé. (2 
Timóteo 1:7) 
 
 

Soldado CRISTÃO 

 
 1.    Geral Escritura Efésios 6:11-17.  
Esta passagem relaciona-se com a armadura que o soldado romano usava e seu uso analogizes no reino espiritual. 
 
2.    USE A armadura de Efésios 6:11  
"Revesti-vos de toda a armadura de Deus. "  Efésios 6:11a.  Somos instruídos a "colocar" (GK) ENDUO - isto significa 
"vestir" - é um comando de Deus para o soldado cristão.  Estamos a "Revesti-nos" ou a "vestir-nos a nós mesmos".  
"Armadura" (GK) PANOPLIA - a "armadura de Deus" (THEOS Gk) fonte verdadeira da armadura é Deus. 
 
Toda a armadura de Deus é dado em Efésios 6:14-17. É composto por:- 
A) o cinto da verdade Efésios 6:14a 
B) couraça da justiça Efésios 6:14b 
C) Botas Efésios 6:15 
D) a proteção Efésios 6:16 
E) capacete da salvação Efésios 6:17a 
F) Espada do Espírito Efésios 6:17b 
 
Princípios: 
I) o soldado romano usava toda sua armadura para sua própria segurança e proteção. 
Ii) quando o soldado romano, era altamente disciplinado que ele governava o mundo. 
Iii) quando o soldado romano tornou-se degenerar o Império caiu e caiu. 
Iv) o soldado romano, era no exército 7 dias por semana. 
 
3.  Analogia Espiritual 
A) como soldados cristãos nós usar nossa armadura para nossa própria segurança e proteção. 
B) Quando estamos altamente disciplinado na vida cristã que são muito eficazes em nossa guerra. 
C) Se nos tornarmos degenerar ou apóstata, nosso testemunho cristão e a eficácia diminui e nos tornamos vítimas da 
guerra espiritual. 
D) o soldado cristão é na batalha 7 dias por semana. Um soldado nunca corresponde a uma efectiva soldado. 
 
"Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo."  Efésios 6:11. 
"Estar" (histemi (GK) - para manter a sua terra.  Estamos em uma guerra espiritual e a finalidade da armadura é manter 
nossa terra contra o inimigo.  "As astutas ciladas dia methodeia (GK) - táticas, astúcia ou fraude"  "do diabo" (GK) 
diabolos. 



 

 

Temos, portanto, de toda a armadura de Deus para permitir-nos a permanecer firmes contra as táticas do diabo. 
 
Princípio: Aprendendo as táticas susceptível de ser empregado de seu oponente o soldado cristão é capaz de ir para a 
ofensiva, usando a espada do Espírito - a Palavra de Deus. (Versículo l7). 
 
4.  O inimigo (Efésios 6:12) 
"Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes 
das trevas 
Deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. " 
 
"Lutar" - "a luta" (GK) estin pálida mão em mão não combate wrestling como um esporte.  "Não é contra o sangue e a 
carne". 
- Não contra outros membros da raça humana, mas contra:- 
 
A) Os Principados arche (GK) Acórdão demônios. 
 
B) Poderes (GK) exousia - Demônios com autoridade, oficiais do exército o demônio. 
 
C) príncipes das trevas deste mundo (kosmokrator Gk) - governantes, demônios perto de os bancos do governo, como 
os demônios de (Daniel 10:13, 20). 
 
D) as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais (matikos pneu poneria Gk) - o demônio exército. 
 
Muito claramente, nossa luta é contra um inimigo espiritual.  De Hebreus 2:7 sabemos que, como seres humanos, são 
inferiores aos anjos.  Portanto, a fim de ter sucesso contra forças superiores temos a armadura de Deus. 
 
5.  Esteja preparado (Efésios 6:13) 
"Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo 
Para suporte. " 
 
Desde a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo sessão o ataque de Satanás moveu-se da linha de Cristo ao 
Crente individual. A nossa dependência de toda a armadura é imperativo, mas muitos crentes rejeitar parte ou toda a 
armadura. 
Há muitos feridos como consequência. 
Estamos novamente exortados a colocar toda a armadura de Deus. 
 
6.  O cinto da verdade (Efésios 6:14a, Isaías 11:5) 
 "Tendo, pois, vossos lombos girt sobre com a verdade". 
 
O romano era um cinto largo cinto de couro desgastado em torno da cintura de que travou a bainha para a espada e 
loops para rações e equipamentos. O cinto de couro foi apoiada por uma alça de ombro transversal studded com placas 
metálicas com grossas tiras de couro pendurada para proteger a parte inferior do corpo. O cinto foi, portanto, a 
armadura de base sobre a qual a defesa do soldado foi baseado. 
 
Princípio básico: a nossa defesa é a verdade contida na Palavra de Deus. A espada do Espírito paira de forma segura 
para o crente por meio das promessas contidas dentro dele. Quanto maior a nossa confiança na verdade de Deus, o 
maior de nossa proteção contra o inimigo. 
 
7.  A couraça da justiça (Efésios 6:14b, Isaías 59:17) 
"E vestida a couraça da justiça". 
 
O peitoral (GK) tórax era geralmente feito de couro revestidas com tiras de metal. Com a forma de um casaco sem 
mangas foi nas fileiras mais frequentemente coberto com ouro ou prata. A correia realizou o peitoral firme no lugar sua 
função primária de proteger cada área vital do corpo de soldados. 
 
Princípio: a justiça de Cristo nos protege. Estamos em Sua justiça. Ele nos deu Sua justiça na cruz (2 Coríntios 5:21). 
Nossa proteção contínua através da sua justiça é através do enchimento do Espírito Santo (Efésios 5:18) (ver tópico 
Espírito Santo: Enchimento do Espírito). 
 
8.  As botas (Efésios 6:15, Isaías 52:7) 
"E calçados os pés com a preparação do evangelho da paz". 
 
As botas caligae (GK) eram feitas de hobnail studded sola de couro 15mm (1/2") de espessura fixado com uma cinta de 
couro sobre o peito do pé e os tornozelos. Bom calçado é essencial para o soldado de infantaria com ainda sendo 
essencial mesmo nestes dias de armamento sofisticado. 
 



 

 

Princípio: em termos espirituais os pés são muitas vezes analogized a serviço. Os pés, um em direção ao inimigo. O 
evangelho da paz é um ataque direto ao inimigo. Neste contexto, as conversações de paz de reconciliação entre Deus e 
o homem. (Romanos 1:1 4-16, 2 Coríntios 5:18-20). 
 
9.  O escudo da fé (Efésios 6:16; 1 João 5:4) 
"Acima de tudo, tomando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados dos iníquos.'" 
 
O Romano proteção (GK) thureos tinha a forma de uma porta sendo feito de pranchas coladas envolto em tela ou pele 
de vitelo, as bordas superior e inferior seja protegido pelo ferro. O escudo foi o mais activo dos armaduras defensivas 
realizadas pelo soldado romano. Perda da proteção, muitas vezes, significava a morte para o soldado. 
 
Princípio: o escudo do soldado cristão é andar activamente nas promessas e princípios estabelecidos na Palavra de 
Deus. Se não usamos nossa fé podemos nos tornar vítimas espiritual. Usando o escudo da fé podemos afirmar -as 
7.000 promessas para a caminhada cristã, incluindo Isaías 41:10; 1 Coríntios 10:13; 1 João 4:4. 
 
10.  O capacete da salvação (Efésios 6:17; Isaías 59:17) 
"Tomai também o capacete da salvação". 
 
Com exceção do porta-estandarte que usava um wolf's head, cada soldado romano usava um capacete de metal perik 
(GK) 
Geralmente de bronze sobre um crânio de ferro. Esta protegido, a parte mais importante do soldado - sua cabeça. 
 
Princípio: Antes de uma pessoa pode ser um soldado de Cristo, ele tem que ser nascido de novo. Ele tem que usar o 
capacete da salvação. Uma das ciladas do diabo é fazer com que o crente sente que perdeu a sua salvação.  Se um 
crente perde a sua promessa de salvação que ele tira o capacete da salvação e é totalmente vulnerável ao ataque do 
inimigo. 
 
11.  A espada do Espírito (Efésios 6:17b) 
"E a espada do Espírito que é a Palavra de Deus.  A espada referido é o machaira romano ou espada curta. A espada 
representa a arma ofensiva básica para fechar  
O combate. Foi apenas eficaz, quando fora de sua bainha. 
 
Princípio: a espada em sua bainha é potencialmente devastador, mas ela só é eficaz quando é utilizado para combater 
e derrotar o inimigo. Temos, portanto, de conquistar com princípios, promessas e doutrinas da Palavra de Deus. 
 
 
 

Lição 33 - Satanás - SUA OBRA E SEU DESTINO 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

33 Satanás - sua obra e seu destino 
 

Apocalipse 20:1-10 
Isaías 14:12-17 
Mateus 4:1-11 

Religião 
A Cruz e Satanás 
O destino de Satanás. 

 
Introdução 

 
Apocalipse 20 mostra o fato de que Satanás é eterna e condenado o destino é certo e é um facto que os crentes devem 
conhecer e estar ciente de. Quando você conhece seu inimigo, e que você está em uma guerra física, muitas vezes 
você não sabe quem é que vai ganhar, você ou o inimigo, mas sabemos da guerra angelical que Deus irá vencer. Em 
Apocalipse 20:1-10 a Tribulação é longo e o Senhor retornou. Satanás tem sido presos e não tem nenhuma influência 
sobre a terra. Portanto, o mal que veio com ele não está presente durante o milênio. Esta é uma passagem muito 
importante para a teologia e a profecia. 
 
A fim de Satanás não é que ele está preso por mil anos. É depois da sua libertação. No segundo advento, Satanás é 
preso e colocado sob custódia e colocadas no poço do abismo. Ele está bloqueado no Tártaro. Ele é liberado 
novamente para levar a última rebelião da humanidade. Ele perde e finalmente é preso e lançado no lago de fogo onde 
o Anticristo e o Falso Profeta. Podemos ver em Apocalipse 20 que Satanás está sob o controle de Deus. Ele é, então, 
no lago de fogo para sempre. Ele não é de igualdade de poder de Deus. Se você está em Cristo Jesus você está do 
lado vencedor. Satanás está no lado perdedor, não importa o quão poderoso ele é. Sabendo que o seu destino lhe dá a 
posição certa para lidar com ele no momento. 
 
 
Falsos Conceitos sobre Satanás 
 

Há falsos conceitos sobre Satanás:- 
 



 

 

[A]        As pessoas não acreditam que ele existe. Algumas pessoas pensam que seu nome é apenas a personificação 
do mal. Ele, no entanto, é uma criatura criada por Deus. 
 
[B]        Outros acreditam que Satanás é a causa de todos os pecados. Satanás é o autor do pecado. Ele é o autor de 
orgulho, de arrogância e rebeliões. Ele é muito mais embaraçado sobre pecado, no entanto, que a maioria das pessoas 
são. Envio de Satanás não é para os cristãos e incrédulos para fazer coisas desagradáveis. Sua big push é religião. Ele 
não quer que as pessoas na sarjeta. Quando eles estão na sarjeta, muitas vezes, perceber a sua necessidade de um 
Salvador. Satanás a maior impulso é religião, para encorajar as pessoas na sua auto-justiça e, assim, roubar-lhes a 
verdadeira realidade do pecado. Satanás procura todos os meios para que as pessoas sejam enganados em acreditar 
que eles não precisam de um Salvador. 
 
 
Bom divino - Humano 
 

Esta política do mal (Mundanidade) é importante programa de Satanás, e é paralelo ao plano de Deus da divina bom. 
Satanás é o grande falsificador e é um anjo de luz, mas ele está mal, e tem uma falsa filosofia/teologia que ele prega 
como uma alternativa à de Deus. Satanás quer que as pessoas para ser arrogante o mesmo que ele, para ser 
independente de Deus. Ele não quer que eles em pecado grosseiro porque, em seguida, chegam a um ponto em sua 
vida quando precisarem de ajuda. Ele quer o mal, mas pessoas de bem, que não desejam a Deus em suas vidas, e não 
se sentem desesperados o suficiente para pedir a Deus por ajuda. 
 
Isaías 14 mostra o expresso propósito de Satanás, que é de derrubar Deus, como mostrado nos cinco "não quer". Para 
isso ele usará seu enorme poder e enfraquecer as nações, que no período da Grande Tribulação que o povo da terra a 
tremer. Ele fez a terra como um deserto e cidades destruídas muitas vezes. Ele é absolutamente oprimido com orgulho 
e se deleita com a destruição dos homens.  Ele quer que as pessoas a adorá-lo e segui-lo, em vez de Deus. Satanás é 
o fundador da religião. 
 
O cristianismo e a religião 
 

O cristianismo não é uma religião, mas um relacionamento com Deus através de Cristo. A religião é o homem tentando 
impressionar a Deus fazendo coisas boas, dizendo coisas boas e respeitáveis. Mais pessoas são levados para o inferno 
pela religião do que por qualquer outra coisa. 
 
Satanás preferiria ter pessoas nas igrejas que não crêem que a Bíblia é a Palavra de Deus, que não acredito que você 
precisa ter fé em Cristo para ser salvo. Ele teria muito mais cedo que as pessoas que vivem em uma igreja liberal 
pensando que eles são muito melhores do que os fundamentalistas. Estas pessoas estão seguindo pensadores 
modernos, mas eles têm orgulho de seu deus. 
 
As pessoas não percebem o que Satanás tem poder total em uma organização religiosa. A oposição mais dura que 
teremos à mensagem do evangelho vêm de pessoas religiosas não a pubs e grupos criminosos. Um monte de pessoas 
que usam coleiras estão na equipe de Satanás. Você tem que perceber onde o inimigo está. Isto é demonstrado pelo 
fato de que a maioria dos verdadeiros profetas através da história foram resistência por parte do grupo religioso dos 
seus dias, os sacerdotes que não estavam fazendo o trabalho deles, e as sempre mais numerosos falsos profetas que 
pregavam mentiras. 
 
Satanás quer que as pessoas para ser como ele, auto-centrada, arrogante e auto-suficiente. O liberal chama o Senhor 
Jesus Cristo, o "homem Jesus", e dizer que eles sabem mais do que ele faz, assim como seu pai, Satanás.  João 8:39-
58.  Satanás achava que sabia mais do que a Deus e ainda faz. Onde ele está indo? - No lago de fogo. Para onde 
estamos indo, estamos indo para o céu. Suas tropas e enganou  a humanidade está indo se juntar a ele. Quando você é 
oposição a multidão religiosa olhar para a Palavra de Deus e saber onde eles estão indo. Não seja enganado por eles, 
ou ser humilhado por essas pessoas. O poder da palavra para fora e deixe que o Espírito Santo, e levar as pessoas 
orando por você. O inimigo vai então slither afastado. 
 
Cada grupo do velho, agora extinto comunistas, socialistas e o CMI, que empurrar a idéia de que você não precisa de 
um Salvador, indicar a origem dos seus pensamentos. Satanás tem uma estratégia. É uma religião de satanás 
humanamente aceitável, sem salvação, nenhum inferno, nenhum pecado, nenhuma sentença. Analisar a teologia de 
todos os adversários que você vem transversalmente. Se eles não estão falando de pecado, juízo e dizer que o 
Salvador vai fazer, e não há nenhum inferno, então eles estão no campo do inimigo.  Ele é um anjo de luz - o engano.  2 
Coríntios 11:13-15. 
 
Muitos pastores na igreja estão ajudando a Satanás nesta política, consciente ou inconscientemente. A sua política para 
com o incrédulo é para cegar as mentes deles, enquanto para os crentes é a confundi-los.  2 Coríntios 4:4.  Existem 
muitos falsos problemas e sidetracks, o "jfa" group é uma via lateral, como é o foco fora de Cristo e recebe-los fora de 
igrejas onde Deus abençoou-os e divide os crentes que teriam caminhado juntos na doação do evangelho. 
 
Qualquer coisa que não que não é de Deus, mas do inimigo irá distorcer, distrair e destruir. Satanás promove o orgulho, 
o separatismo, o legalismo, e idolatria. Ele é um falso direito o caminho levando as pessoas a grande maneira de 
destruição; e ele se deleita em tornar as coisas mais fáceis para as pessoas a deslizar ladeira abaixo. Deus está a 



 

 

tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. O povo de Satanás são geralmente popular que o povo de Deus não. No 
entanto, sabemos que o nosso destino. 
 
Outras estratégias satânicas 
 

Satanás tem estratégias complementares. Ele está no poder e política. A tentação do Senhor é indicativo do presente. 
Envio de Satanás foi a de evitar a cruz e a coroa sem a Cruz. Satanás disse que ele faria o Senhor o governante do 
mundo. A tentação do Senhor foi aceitar o falso e tornar-se mais do que religiosa, espiritual. 
 
Ele ainda quer que igrejas cristãs para ser religioso, espiritual, em vez de tudo, desde que não estão andando no poder 
do Espírito Santo em santidade e verdade. Haverá grande tentação do inimigo, para você, não para ensinar a Palavra 
da maneira que você faz. Eles vão pedir-lhe para não pregar sobre o pecado, porque as pessoas são feitas nervoso. 
Lembre-se, você não pode ter um pé em ambos os campos. Deus disciplina irá se você são metade e metade. Ensinar 
a Palavra e queimar o apóstata, fora da igreja. Obter alguns guerreiros de oração para apoio, e pregar a palavra. Deus 
irá substituir aqueles que deixaram ou o Senhor vai levar você para um lugar onde você é capaz de ensinar a Palavra 
sem oposição no prazo. Não compromisso com o diabo ou suas pessoas; quer deixar o prédio vazio com os apóstatas, 
ou pregar-lhes fora dele. 
 
Os carismáticos, muitas vezes sendo usada pelos liberais, que estão sendo usados por Satanás. Pessoalmente tenho 
conhecido muitos liberais Igreja ministros, que não crêem na Palavra de Deus, mas eles adoram passar os carismáticos 
em sua igreja como eles adicionam a vida a que de outra forma seriam mortos. Eles tentam alimentá-los falsa doutrina e 
lentamente minar sua fé bíblica e tão espiritualmente matá-los, e muitas vezes bem sucedido. Se você ficar em um lugar 
que tem doutrina falsa por tempo suficiente você vai ir ao abrigo. Você deve, como um crente da bíblia pastor resgatar 
as ovelhas do Senhor dos falsos mestres e levá-los para um lugar onde eles possam crescer. 
 
A CRUZ E Satanás 
 

A Cruz trata certos derrota final de Satanás. A Cruz é a graça de Deus, disposição. Ensinar a Cruz e o túmulo vazio e 
deixar que o espírito destruir o orgulho no homem.  Ensinar a Doutrina da Bíblia de forma sistemática. Esta é a única 
coisa que destrói as mentiras de Satanás. Cultos sair no domingo de manhã, enquanto eles estão à procura de pessoas 
que sabem um pouco sobre a Bíblia, mas não o suficiente para dizer a verdade da falsificação. Cada vez que você 
ensinar a Palavra você está inoculando-los contra o mal. Você precisa para ensinar, pelo menos, quatro vezes por 
semana, um adulto estudo bíblico antes de igreja, de manhã e à noite, a igreja e a reunião no meio da semana. Tudo 
isso deve ser sistemático do ensino. Saturar o povo de Deus na Palavra de Deus. 
 
Satanás odeia a mensagem da cruz e o túmulo vazio; você ensina isso sempre as portas abertas! Ele odeia a verdade, 
mas seu trabalho é manter a ensinar a verdade. Ensinar de forma sistemática e frequente. A espada do Espírito que é a 
Palavra de Deus é a sua arma contra Satanás. Deixe que o Espírito através da Palavra solta e Satanás fugirá de você. 
Se você encontrar alguém que ama o Senhor ensinar-lhes a palavra. Ajudá-los com sua armadura. Você está indo 
construir-los e eles vão ficar com você. 
 
Se sua igreja cresce espiritualmente forte você tem um monte de pessoas de pé com você. O fruto do Espírito é uma 
coisa que Satanás não falsificada e ele não pode ficar contra ela. Quando encontro pessoas que você é duvidoso de 
sempre perguntar, qual é a sua fruta? As pessoas podem ser capazes de fazer milagres, levantar os mortos e fazer 
outras coisas que são surpreendentes, mas ainda assim podem estar usando a alimentação errada.  Mateus 7:15-23.  
Certifique-se de que as pessoas andam no poder do Espírito. 
 

Doutrinas 
 

Religião 

 
1.   É uma religião de satanás humanamente aceitável: nenhum pecado, nenhuma sentença, nenhum salvador e 
não o Inferno. Satanás aparece como um anjo de luz. (2 Coríntios 11:13-19,26) 
 
2.   Muitos pastores nas igrejas são servos de Satanás, consciente ou inconscientemente. (Isaías 30:12, Jeremias 
2:8, 2 Pedro 2:1-10) 
 
3.   A estratégia de Satanás para os incrédulos é mantê-los cegos para o evangelho. (2 Coríntios 4:3-4, 
Colossenses 2:8, 2 Tessalonicenses 2:9-10) 
 
4.   A estratégia de Satanás para os crentes é:-  
A) a confundir por falso ensino. (Mateus 7:15, Romanos 16:18) 
B) a apelar ao orgulho. (2 Coríntios 10:12) 
C) Promover a idolatria. (Habacuque 2:18,19) 
D) Promover o legalismo. (1 Timóteo 1:7-8) 
 
5.   Política de satanás exige fé falsificada:-  



 

 

A) evangelho falsificado. (2 Coríntios 11:3-4) 
B) Falsificação de pastores. (2 Coríntios 11:13-15) 
C) Falsificação de comunhão. (1 Coríntios 10:19-21) 
D) Falsificação de doutrina. (2 Timóteo 4:1) 
E) falsa justificação. (Mateus 19:16-28) 
F) Falsificação de modo de vida. (Mateus 23). 
G) Potência falsificado. (2 Tessalonicenses 2:8-10) 
H) Falsificação de deuses. (2 Tessalonicenses 2:3-4) 
 

A CRUZ E Satanás [Ver página 69] 

 
 

O DESTINO DE SATANÁS. 

 
1.   Satanás é chamado de "príncipe", indicando que ele tinha o seu próprio poder e seguidores. (João 12:31, 
14:30, 16:11, Efésios 2:2, 2 Coríntios 4:4) 
 
2.   Contudo, ele ainda é uma criatura, e ainda é, em última análise, sujeito a Deus (Jó 1:12) 
 
3.   Na cruz, Cristo derrotou Satanás, como seu principal poder foi através do pecado e da morte. (João 12:27-32, 
Romanos 5:12, 1 Coríntios 15:54-56, Colossenses 2:14-15, Hebreus 2:14-15 
 
4.   Deus, com efeito, o mundo ainda não está completa - portanto a aplicação da derrota de Satanás não terá 
lugar até ao final do milénio (Hebreus 1:13, Apocalipse 20:10) 
 
5.   Julgamento final de Satanás é certo:-  
A) ele caiu quando ele foi condenado, isto foi antes (Gênesis 1:2). 
B) no jardim a certeza do julgamento de Deus foi anunciado. (Gênesis 3:15) 
C) a cruz foi a sua derrota definitiva. (João 12:31, Colossenses 2:14-15) 
D) no meio da Grande Tribulação seu acesso para o céu será interrompido. Ele não será mais capaz de difamar os 
crentes. (Apocalipse 12:7-12) 
E) no segundo advento é detido e preso. (Apocalipse 20:1-3) 
F) após o milênio ele é rapidamente liberada para liderar a última grande rebelião contra Deus, e é finalmente lançado 
no lago de fogo. (Apocalipse 20:10) 
G) Existem, portanto, quatro quedas de Satanás:- 

I) a partir de seu lugar na eternidade passada à terra com acesso ao céu. 
Ii) depois que o acesso é negado, fazendo com que ele seja restrito à terra. 
Iii) ele é então contidos no Hades por mil anos. 
Iv) e, em seguida, seu último cair no lago de fogo. 

 
6.   Satanás tem seis moradas no seu caminho a partir da sala do trono de Deus para o lago de fogo. 
A) o trono de Deus - Ezequiel 28:12 
B) O Mineral Jardim do Éden - Ezequiel 28:13 
C) o céu atmosférico - Efésios 2:2, 6:12 
D) a Terra - Apocalipse 12:7-12 
E) o abismo - Apocalipse 20:1-3 
F) o lago de fogo - Apocalipse 20:7-10 
 
 
 

Lição 34 - Satanás - SUAS ESTRATÉGIAS 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

34 Satanás - Suas estratégias 
 

Tiago 1:26-27 
Tiago 4:4 
1João 5:4,5 

A estratégia de Satanás 
O trabalho de Satanás. 

 
Introdução 

 
Paulo diz que não devemos ser ignorantes quanto aos artifícios de Satanás. Qual é a principal empurrar por Satanás em 
sua estratégia na medida em que os cristãos estão em causa? É tentar e certifique-se de que permaneçam carnal. 
Significa carnal não-resistência ao pecado. Satanás pode não ter nada a ver com cristãos que estão andando no 
enchimento do Espírito Santo. Se uma pessoa está andando na Palavra de Deus e caminhar com o Senhor no poder do 
Espírito Santo, eles estão em um lugar de força. No entanto, se a velha natureza pecaminosa está executando sua vida 
é a base de fraqueza e como o astuto leão ataca. 
 



 

 

CARNAL OU ESPIRITUAL? 

 
Na cruz temos entrado em união com Cristo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Temos, portanto, a 
segurança eterna e temos a espiritualidade no tempo. Infelizmente muitas pessoas não tratar com o pecado de forma 
eficaz e rápida, mas em vez de afetar o estado eterno do crente, o crente na terra gasta a maioria de seu tempo em 
Carnalidade com pecado não confessado em sua vida onde eles são inúteis no conflito angélico. 
 
O pecado nos separa da comunhão com o Senhor, e se nós mesmo "em nosso coração contemplara a vaidade, o 
senhor não vai nos ouvir!"  Salmo 66:18.  O crente carnal, sentado com seu pecado, não pode ser usado pelo Senhor, 
mas eles podem ser abusadas por Satanás. Uma pessoa pode mudar de uma efectiva para uma pessoa inútil, até 
mesmo perigoso cristão, todos eles têm de fazer é espiritualmente downhill slide em carnalidade através do pecado não 
confessado. 
 
Como você permanecer carnal (através de pecado não confessado em sua vida) você começa a perder sua percepção 
espiritual, coisas que você sabia que uma vez que você não sabe, e você vai finalmente aceitar falsas doutrinas, falsos 
prática e você será envolvido em política de Satanás. Pode acontecer com grandes homens de Deus. Um crente carnal 
é um pato sentado espiritualmente mortos para ir astray. 
 
A maioria dos seus principais adversários em seu ministério não será os incrédulos; eles devem ser crentes carnais que 
opor-se-á você e use-o para baixo. Tais pessoas se apagará em um falso rastro de teologia. Todos Satanás pode fazer 
é levá-los com o máximo de disciplina divina e use-os para destruir os outros cristãos. Ele está roubando os crentes 
tolos de eterna recompensa e serviço terreno e alegria. 
 
O MUNDANISMO 

 
Satanás é um "spoil sport" que leva a malícia a extremos. A sua política nas Escrituras é chamado "mundanismo". 
Sempre que você tem o mundanismo previsto refere-se a política de Satanás do mal, que é contra a política de Deus de 
graça, e com malícia direcionados para o espírito encheu bíblia instruiu os crentes que vivem dentro de seu alcance de 
poder. Deus tem uma política para a história. Ele tem uma política para os cristãos, e envolve tudo o que o Espírito 
Santo pode fazer em nós e através de nós.  
 
Satanás também tem uma política que é trabalhar para fora no universo, e seu plano envolve tudo o que o homem pode 
fazer, como ele ignora Deus. Este é o campo de batalha da mente que operam dentro de nós; o que irá controlar a 
nossa mente, a Palavra de Deus ou de vista humano?  Vamos servir o Senhor e anda em seu poder, ou será que 
vamos permitir que malícia satânica-tentação de distrair-nos e levar-nos à destruição de testemunho e a própria vida? 
 
A palavra traduzida "mundo" no grego é kosmos, e kosmos pensar é todo o pensamento de acordo com o plano de 
Satanás, e  é rebelião contra Deus e a rejeição de seu plano. A estratégia de Satanás é a via o crente em sua política 
que é referido como "mundanismo".  Carnalidade é viver de acordo com, ou em pecado, e mundanismo.  Quando você 
chegar a este como um crente, você pensa como um incrédulo; você se tornou o pensamento capturado pelo sistema 
de "mundanismo". 
 
Referência ao mundo de Satanás, a sua "kosmos" pensar, ocorre 185 vezes no Novo Testamento Grego. O seu ponto 
de vista entra em igrejas e vida do indivíduo por meio do falso mestre ou falso livro e fornece uma alternativa à vista de 
Deus. 
 
Definição - o mundo kosmos é um sistema organizado por Satanás e dirigida por ele e deixa Deus fora, mas é um rival 
para o ponto de vista divino.  Existem muitos sistemas que têm planos e sonhos do que eles querem fazer.  Temos de 
discernir quando confrontado com cada ponto de vista filosófico, para se certificar de que está em conformidade com a 
doutrina bíblica. 
 
Existem dois tipos de sistema de crença; em primeiro lugar aqueles que estão em conformidade com o plano de Deus e 
aqueles que estão funcionando em oposição ao plano de Deus. Como cristão devemos estar em harmonia com o plano 
eterno de Deus. 
 
Há uma grande batalha em todos em torno de você. Satanás não é capaz de obter a sua alma, porque você já é salvo, 
mas ele pode lhe roubar de seu ministério, sua felicidade, sua recompensa eterna, e mesmo a sua sanidade mental. 
Existem centenas de cristãos que crack, queimar, e tornar-se ineficaz no que devem fazer. A razão para esta é por 
causa de sua queda sob a influência do "cosmos", ou mundanismo, e, em seguida, afastar-se do Espírito Santo 
saturada da Bíblia estar cheio. 
 
Deus quer que você pense claramente e doutrinariamente, em conformidade com a Palavra de Deus e com uma 
perspectiva de vida eterna. Devemos reconhecer nosso destino eterno e o facto de estar com Ele para sempre. 
Devemos ver cada pessoa através da Cruz. Satanás quer que você perder a perspectiva bíblica. É o poder do Espírito 
Santo, que leva você através dessas tentações na vida cristã diária e traz a vitória na batalha. 
 
O mundo poluído por 
 



 

 

Tiago 1:26- 27 - Aqui temos o conceito de vida cristã e sistema de crença como sendo caracterizado por ser; 

"imaculada, santa e imaculada" pelo mal do sistema mundial. Em condições normais de relações com as pessoas 
precisamos estar em guarda contra a influência satânica ou padrões de pensamento, ou vamos ser "contaminado".  
Esta palavra tinha um significado especial para o estado de alerta no mundo antigo. 
 
No mundo antigo, eles não têm muitos vasos sanitários, lavagem das ruas foram os esgotos, com a chuva forte atuando 
como o limpador, e era bastante comum para o conteúdo dos vasos sanitários câmara(pequena) para ser esvaziado de 
uma janela superior mais pessoas andando adjacente ao edifício. Suas roupas, portanto, tornou-se "contaminado" - 
"manchado com impureza". Os ricos não usam para caminhar nas ruas, carros de passeio ou cavalos devido ao 
ambiente poluído.   É por isso que dizem que devemos evitar ser coberto de imundície de Satanás; estamos a evitar 
caminhar em locais de perigo espiritual. 
 
Esta é também a razão por que as pessoas tomaram as suas sandálias quando entrar na casa e lavou seus pés. O que 
está em foco aqui é o conteúdo da câmara pote que você não vê chegando. Por analogia, se você não olhar onde você 
anda você pode tornar-se contaminada e fedor. Pode ser manchado pelo mundo a menos que você caminhe com 
cuidado. No entanto, se você está alerta que você será capaz de evitar a contaminação. Como um crente no mundo do 
diabo você precisa ter suas sagacidades sobre você. Se você cercar-se com o mal, e as pessoas que estão a pensar 
mal irá friccionar fora em você. 
 
AMBASSADOR 
 

Se você está no mundo do diabo, (que são), você é um embaixador de Cristo; você é uma testemunha de um 
estrangeiro na terra. Você está lá para servir o seu rei, mas você tem que servi-lo de uma forma que você não está indo 
para ser contaminado. Você a proteger-se no ponto de espiritualidade e de carnalidade. É absolutamente necessário 
para se alimentar da Palavra de Deus e tratar com o pecado. Você saturar-se na Palavra de Deus, de modo que os 
conceitos das Escrituras mantê-lo a partir dos conceitos de mal que você está cercado. 
 
Como um pastor, você deve ensinar a Palavra de quatro ou cinco vezes por semana, para que o seu rebanho é 
preparado para enfrentar as coisas que o inimigo pode jogar com eles. Se não concentrar-se na Palavra de Deus irão 
aspirar mal no vácuo em suas almas, que deve ser preenchido com a palavra da vida. Se você assistir televisão pagã 
de quatro ou cinco horas por dia você está procurando no lixo espiritual. Muitos crentes estão tendo no conteúdo de 
programas de TV com suas falsas doutrinas e sedução para vidas pecaminosas e eles estão em perigo real. Estes 
programas são construídos sobre o pecado e, muitas vezes, se um Cristão é retratado em tudo, é como um tolo ou 
hipócrita. 
 
Mas não se desespere, você vê Satanás de forma ativa para o plano de Satanás vai terminar. Somente Deus tem a 
duração e vitorioso e ele vai encerrar a política de Satanás. O mundanismo vai correr é claro e ter seu presente vitórias 
temporárias, mas vai ser mais um dia. Estamos à equipa vencedora. O mal não é derrotado, mas isso é só porque o 
acto final ainda está para ocorrer. 
 
Está escrito que Satanás é condenado. Ele sabe disso, ele não gosta, e é por isso que ele quer levar para longe os tolos 
crentes.  Por favor, Pastor pregar a verdade muitas vezes para ajudar os crentes a contrariar a influência do mal, todos 
ao seu redor.   
 
NO COMPRIMISE 
 
Em Tiago 4:4-10 , vemos que o cristão deve reconhecer que é a guerra e que ele não deve comprometer com o inimigo 

ou ferramentas dos inimigos. Temos de reconhecer as suas políticas que se opõem à Palavra de Deus e colocá-los para 
fora da nossa vida.  A vida é muito curta para gastá-lo na frente da televisão assistindo programas anti baseada em 
princípios bíblicos. Devemos avançar na vida cristã. Devemos fazer nossos dias contar agora. Não há muito tempo e 
todos os dias contam. Precisamos reconhecer e evitar a política de Satanás. Temos de reconhecer o plano de Deus em 
relação a Satanás e dar graças por isso. 
 
Estamos em guerra e temos de enfrentar esse conceito, a batalha entre o Cristão e o kosmos sistema. Desfrute do 
mundo criado, mas não amá-lo. Devemos respeitar o que o Senhor criou, podemos desfrutar de certas coisas no 
mundo, mas não devemos comprometer-nos a ela porque ela está passando. O seu carro, casa, bens estão todos a ser 
usado e apreciado, mas ao fazer isso lembre-se de que todos estão passando, assim como estamos passando. Nosso 
amor deve ser orientada para as coisas que duram. Ter uma perspectiva divina diariamente para as coisas. 
 
Ordens DIÁRIA DO CRENTE 
 

Os pedidos diários para o crente são como segue:- 
 
[A]    1 Pedro 5:8       -   Sede sóbrios, vigiai , o diabo vosso adversário, anda ao redor como um leão a rugir, vendo 
quem ele pode devorar. Tiago 1:26-27 
[B]    Efésios 4:27      -   Nunca dê lugar ao diabo 
[C]    Tiago 4:7     -   Submeter-se a Deus , resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 



 

 

 [D]    Efésios 6:11   -    revesti-vos de toda armadura de Deus, para que possais firmes contra as astutas ciladas do 
diabo. Fique alerta, resistir; não dê em tentação ou falsos sistemas de pensamento. 
 
Princípios 
 

1.  Cristo derrotou Satanás na cruz e, com ele, não há libertação da penalidade do pecado. 
2.  Satanás foi derrotado estrategicamente, mas ainda está ativo. 
3.  Satanás é chamado agora o adversário dos crentes. Ele não pode destruí-lo, mas pode minar e destruir o seu 
testemunho se nós permitir-lhe a oportunidade. 
4.  Quando somos carnais, que estão sob o controle da velha natureza pecaminosa e, portanto, são fracos e estão 
abertas para ataque satânico. 
5.  Ensaio de crentes não é permitido ir além dos ditames do Senhor - 1 Coríntios 10:13 
 
Se fizermos as coisas tolas tornamo-nos vulneráveis e então ele/seus demônios podem atacar. Ele não está vinculado 
durante a era da Igreja. Satanás não pode residir em um crente ou possuí-los, mas eles podem ser seduzidos e, por 
isso, acompanhadas e lateral feito inútil como um soldado no exército do Senhor. Como um crente, você tem o Espírito 
Santo dentro de você, e maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se você conhece uma 
pessoa que é possuído por demônios que você sabe que ele/ela é um incrédulo. 
 
A solução para a possessão demoníaca é a aceitação do evangelho, e não qualquer expulsão do demônio. Neste caso 
você precisa orar por proteção e levar as pessoas a orar para que o Espírito Santo pode condenar a pessoa envolvida. 
Se o demônio fala com você, então você deve dizer-lhe para parar, porque o Espírito Santo que está em vós é maior do 
que o demônio e é a vontade de Deus que é para ser feito, não o demônio. Em alguns casos, a única forma de 
aceitação do evangelho pode ser mostrado é possuído pelo demônio pessoas jogando-se em seus pés. Não temos o 
poder para expulsar os demônios que o Senhor tinha, mas em seu nome e autoridade que podemos dar o evangelho 
para a pessoa possuída, e o Espírito Santo vai libertá-los quando eles expressam volição positiva profundo dentro de 
sua alma torturada. 
 
Se você remover o demônio sem a conversão pessoal da pessoa perdida, então você ganhou nada exceto a abrir a 
oportunidade para muitos mais demônios residir a pessoa. Lucas 11:24-26 .  Quando o Espírito Santo entra o demônio 

deve ir.   É a transformação de vidas por meio do Espírito Santo que queremos ver, que é a obra do evangelho.  Não 
estamos aqui para expulsar demônios de pessoas dispostas a aceitar Jesus, para, em seguida, simplesmente limpe a 
vida fora e abrir a porta para o mal maior mais tarde.  
 
Satanás é o mais atractivo a ser criado e é visto como um anjo de luz, e não a pessoa de pele vermelha com chifres. 
Contudo, com o Espírito Santo, está em uma posição invencível se não ficar perto do Senhor. Seu ataque mais 
poderoso é obter falsos mestres e doutrina na igreja que tem levado muitos a cair. Existem hoje infelizmente muito 
poucos principais igrejas crer na Palavra de Deus e ensiná-lo profundamente, e muitas vezes completamente. Satanás 
é o founder de medo assim como pecado. Ele irá enviar as pessoas para se opor a você, estar preparado e estar na 
força e no poder e no conhecimento do Senhor. 
 

Doutrinas 
 

A estratégia de Satanás 

 
1.   Os crentes são advertidos contra ele e suas táticas. (Efésios 4:27, 6:11-13, Tiago 4:7, 1 Pedro 5:8) 
 
2.   Devemos estar prontos e alerta. (2 Coríntios 2:11) 
 
3.   Satanás é um enganador e um contrafactor.  Ele usa o engano -  não obviamente errado ou pecaminoso - mas 
muito mudanças sutis para a verdade (Gênesis 3:1).  Lembre-se, uma falsificação se parece com o original. 
 
4.   Satanás é descrito como um "anjo de luz" - muitas vezes parecendo atraente e "bom".  (2 Coríntios 11:14) 
 
5.   Sua tática 
A) para os incrédulos. 

I) para cegar-lhes a respeito do evangelho. (2 Coríntios 4:3, 4, 2 Tessalonicenses 2:9, 10) 
B) para os crentes. 

I) Satanás procura impedir o nosso crescimento e testemunho. (1 Pedro 5:8) 
Ii) Satanás irá induzir em falsa doutrina e legalismo. (1 Timóteo 5:14-15) 
Iii) Ele persuade os crentes a ignorar a vontade de Deus por meio da desobediência (Gênesis  2:17, Tiago 4:7-
8) 
Iv) os ataques de Satanás, muitas vezes, nossa garantia de salvação para que duvidamos de Deus. 
V) se preocupar (1 Pedro 5, 7-9) 
Vi) o medo da morte. (Hebreus 2:14-15) 
Vii) ele acusa os crentes do pecado tanto a Deus quanto ao crente (usando a culpa). (Apocalipse 12:9-10, 1:6-
11 



 

 

Viii) Ele leva nosso foco fora de Cristo, fazendo com que os olhos em si (1 Coríntios 1:10-11), sobre as 
pessoas (1 Coríntios 1:12), sobre as coisas (Hebreus 13:5-6) 
Ix) quando nós não permita que o Espírito Santo controlar as nossas vidas, nós nos abrimos até ataque 
satânico. (1 Coríntios 7:5, 2 Coríntios 2:11, 1 Timóteo 5:14-15) 
X) O Senhor permitirá que Satanás atacar um crente como disciplina para o pecado não confessado. (1 
Timóteo 1:20 cf 2 Coríntios 12:7) 
 Xi) Satanás não pode residir ou possuir um crente, apenas lhes beguile. (Gálatas 3:1) 

C) para o mundo em geral. 
I) o mundo - Satanás tenta nos enganar as nações. (Apocalipse 20:71) 0 

 
 

O trabalho de Satanás. 

 

1.   Satanás a esfera de operações entre a humanidade. (Salmo 109:6--l3) 
A) Satanás cega a humanidade para a verdade da Palavra de Deus por meio da religião. (V.7). 
B) Ele tem o poder de encurtar a vida. (V 8a) 
C) Ele pode remover pessoas de um lugar de autoridade (v 8b) 
D) Satanás pode matar (v 9). 
E) Ele pode perseguir crianças (v 10). 
F) Ele pode extrair riqueza (v 11). 
G) Satanás pode transformar as pessoas umas contra as outras (v. 12) 
H) ele pode cortar a posteridade do homem à segunda geração (v. 13) 
 
2.   Satanás como um assassino. 
A) Ele tem o poder da morte (Hebreus 2:14, 15) 
B) matou os filhos de Jó (Jó I:12, 18,19) 
C) motivou Caim a assassinar Abel (João 8:44, 1 João 3:12) 
D) Muitas vezes, administra o pecado para a morte (1 Coríntios 5:5) 
 
3.   Satanás como uma fonte de doença 
A) foi responsável por Paul's "espinho na carne" (2 Coríntios 12:7) 
B) doença produzida em Jó (Jó 2:6-8) 
C) usa seus demônios para infligir doenças (Mateus 12:22, Lucas 13:16, Atos 10:38) 
D) faz com que certos tipos de surdez, Mudez, paralisia e efeito paralisante por meio de possessão demoníaca (Mateus 
4:24, 12:22, Marcos 9:17, 18) 
E) quando a possessão demoníaca causa a aflição, a remoção do demônio ou demônios produz uma cura instantânea 
(Mateus 10:1, Marcos 1:32-34, 6:13, Atos 8:7, 19:12) 
 
4.   Satanás como um instrumento de disciplina 
A) a disciplina desejada Pedro (Lucas 22:31, 32) 
B) foi autorizado a disciplinar o ADÚLTERO de Corinto (1 Coríntios 5:5) 
C) foi chamado pelo Apóstolo Paulo para administrar disciplina extrema de Himeneu e Alexandre (1 Timóteo 1:19,20) 
D) podem ser envolvidos na disciplina de ministros e diáconos (1 Timóteo 3:6, 7) 
E) ataques através de um crente é a falta de perdão e orientação à graça de Deus (2 Coríntios 2:10, 1I 
 
5.   Satanás como um curandeiro 
A) cura foi um dom espiritual temporária antes da conclusão do cânon das Escrituras (Atos 19:11, 12, cf Filipenses 2:27, 
2 Timóteo 4:20) 
B) Deus ainda cura hoje ( Filipenses 2:27) 
C) Uma vez que Satanás possui o poder da doença muitas vezes Ele falsifica a cura pela remoção de demônios 
(Mateus 12:24, 24:24, 2 Tessalonicenses 2:9, Apocalipse 16:14) 
 
6.   Características da possessão demoníaca 
A) perda da individualidade:  o demônio-possuído pessoa não tem mais controle das faculdades da alma (Marcos 5:1-
13, Lucas 8:27, 9:39, 40) 
B) comportamento anormal: 

I), convulsões (Marcos 1:26, 9:20, Lucas 4:35) 
Ii) a violência (Mateus 8:28) 
Iii) força anormal (Marcos 5:4, Lucas 8:29, Atos 19:16) 
Iv) Delírio (Marcos 5:5) 
V) a espumar pela boca (Marcos 9:20) 
Vi) Nudez (Lucas 8:27) 

C) Perda de saúde: 
I) mudez (Marcos 9:17, Lucas 11:14) 
Ii) Surdez e mudez (Marcos 9:25) 
Iii) a cegueira e mudez (Mateus 12:22) 
Iv) Epilepsia (Marcos 1:26, 9:20, Lucas 4:35) 



 

 

V) a doença mental (Marcos 5:15) 
 
7.   Possessão demoníaca explica: 
A) chamada cura divina 
B) alegada falando em línguas 
C) forjou o contato com os mortos (1 Samuel 28). 
 D) o sucesso do self styled exorcistas 
E) Aumento de certos líderes mundiais (2 Tessalonicenses 2,9, Apocalipse 16:13, 14) 
F) Causa de algumas guerras (Apocalipse 20:8) 
G) a reencarnação 
H) Adivinhação (Atos 16:16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lição 35 - DEMONOLOGIA - Tropas de Satanás. 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

35 Demonologia - Tropas de Satanás. 
 

1 Coríntios 10:19-24 
2 Pedro 2:4-5 
Gálatas 6:2-4 
Lucas 8:26-40 
Atos 19:111-20 
Efésios 6:10-18 

Demônios 

 
Introdução 

 
Como ativo, os cristãos, temos de reconhecer que Satanás não como nós ser ativo. É importante que as pessoas se 
discordar com o Senhor mostra que eles não são corretas, e em relação aos demônios esta é agora importante na 
igreja. No final do século XX assistimos a volta completa ao redor em relação à teologia de demonismo. 
 
Na primeira parte do século, a maioria das pessoas acredita em Deus, mas poucos tomaram qualquer aviso de 
demônios, enquanto agora muitos não acreditam em Deus, mas há um ressurgimento da crença em anjos e em 
Demonismo ativo no Ocidente. E as pessoas vão assistir a filmes retratando demonismo, mas não ir à igreja e ouvir a 
verdade. Satanás está muito ocupado que constituam uma alternativa à igreja. Isto é típico do clima em que vivemos 
hoje. 
 
Hoje estamos mais perto e mais perto para a situação que a Igreja primitiva encontrou primeiro, sendo rodeado por 
paganismo, ocultismo e demonismo. Não é que na verdade existem filosofias vastamente diferentes; o verdadeiro 
inimigo é Satanás e seu exército. Como no mundo antigo os demônios estavam muito envolvidos com a religião falsa e 
assim eles são também hoje. 
 
Muitas pessoas estão à procura de experiências dramáticas ou calmante e o inimigo irá oferecer-lhes a eles. 
Precisamos saber o que as astutas ciladas de Satanás são, para que possamos avisar o rebanho do Senhor contra 
eles. O ataque de Satanás é muito sutil com ele ser retratado como uma serpente; a criatura que slithers passado as 
nossas defesas se não estivermos alerta. 
 



 

 

Satanás vê o crente que não sabe o que ele deve saber e zeros em sobre eles. É essencial que se reconheça que os 
demônios existem. Você encontrará que este é ridicularizado em algumas igrejas. Alguns vão dizer que Satanás é uma 
força do mal, mas a Bíblia diz que ele é uma criatura.  Stick com a Bíblia! 
 
A VIDA CRISTÃ 

 
1 Coríntios 10:19-24 fala sobre a religião no mundo antigo, especialmente comer carne oferecida aos ídolos. Paulo fala 

sobre as leis da vida cristã; a lei da liberdade, a lei do amor, a lei do sacrifício supremo. Essas leis inter reagir de modo 
que você abster-se de fazer algumas coisas, mesmo que através da lei da liberdade que você poderia. 
 Consulte o EBCWA estudos sobre Corinthians em CD ou web site. 
 
No mundo antigo, a grande maioria de carne tinha sido oferecido a um ídolo. Isto não é ao contrário o muçulmano está 
oferecendo ovelhas que eles massacram a Deus. Todos os matadouros na cidade de Corinto foram dedicados a deuses 
diferentes. Que Deus não era todo-poderoso Deus, era os demônios que estavam por trás de cada ídolo. Os deuses 
dos povos são os demônios de Satanás. Eles têm poder de enganar.   Muitos crentes sentiram que não podiam comer 
carne, então ou eles seriam comprometer sua fé.    
 
Paulo responde suas preocupações e diz "Não, você pode comer a carne, mesmo que seja oferecido aos ídolos (ou 
demônios), pois eles são, de fato, "nada" em relação ao crente, e comer a carne oferecida a eles é, na verdade, 
demonstrando a nossa superioridade para eles, porque em Cristo não têm poder sobre nós". 
 
Paulo diz que, desde a lei da liberdade, que pode comer um T bone steak oferecidos a Apolo, para o demônio por trás 
do "deus" é um grande ninguém, mas ele não vai fazê-lo neste momento, porque ele não quer mais fraco ou irmãos em 
Cristo para ser confundido na relação entre o crente e o mal. Ele estava indo para seguir o princípio da graça e auto-
sacrifício. Não é uma questão espiritual, até que entenda o que ela pode fazer para outro irmão. Se você comer, então 
ele pode vir sob a influência dos demônios. Uma vez que os novos crentes foram seguro em sua fé no entanto Paulo 
seria completamente feliz comer carne oferecida aos ídolos, pois não é uma questão de como ele é em Cristo e superior 
a eles. A verdadeira preocupação do cristão não é o primeiro para o que "podem fazer", mas para o impacto da al ele 
faz sobre outras mais vulnerável a vida espiritual.   
 
O princípio é que Satanás está envolvido na cultic pagão e religião. Onde há um contraste entre a verdade e o 
compromisso do crente deve escolher a verdade o tempo todo. O caminho certo é sempre o mais longe possível do 
povo de Satanás e a filosofia como possível. A religião é o mal e contaminando porque Satanás é o autor dela e 
Satanás é o autor do pecado. Isto é o lugar onde os crentes têm de ser exigentes quanto a onde você puxe para trás. O 
cristão deve saber o que e onde evitar.   Posteriormente abordaremos os princípios do amor, da liberdade e do supremo 
sacrifício como eles são ensinados nesta passagem em Coríntios (consultar a estudos sobre o web site ou CD). 
 
 
Demônios 

 
O sistema de Satanás é muito poderosa quando confrontados por pessoas sem o Espírito Santo para proteger.  Por trás 
de cada falso deus existe um demônio, e por trás de religiões pagãs é Satanás. Com referência à origem dos demônios 
há muitas ideias. 
Quatro possíveis origens são referidos nos sistemas de crença dos homens; 
[A]  Eles são os maus espíritos de pessoas falecidas, 
[B]  Eles são os espíritos sem corpo de uma raça Adâmica, 
[C]  Eles são os descendentes da união descrito em Gênesis 6:1-6, 
[D]  eles são alienígenas 
[E]  eles são anjos caídos. 
O único que é biblicamente correta é o último; que eles são anjos caídos. Você vai encontrar pessoas com as mais 
loucas ideias sobre os demônios, mas todos eles têm ocorrido antes. Satanás não teve uma idéia original para os 
últimos dois mil anos. Novamente e novamente, você vai ver os dispositivos e formas que ele sai com. Em teologia e 
história da Igreja temos os dispositivos e estratégias de Satanás para compreensão. 
 
Alguns anjos caídos são limitadas, mas a maioria são gratuitos. Em 2 Pedro 2:4-5 temos o registro relativos ao limitar 

os demônios. Eles são anjos caídos. O contexto é que alguns dos demônios foram confinados no momento em que o 
dilúvio de Noé. 
 
Alguns teólogos dizem que Gênesis 6 mostra as relações sexuais entre anjos e humanos, fazendo com que mulheres, 
homens de renome (estes são os grandes heróis dos mitos dos povos antigos). Este parece ser o mais lógico, para 
algum grupo de Satanás para tentar impedir o nascimento virginal do Senhor por contaminar o pool genético da 
humanidade pela habitação sexual com a raça humana. Em qualquer caso seu plano e frustrado Deus julgou esses 
anjos e as trancou em um lugar chamado Tártaro, a cova. Eles estão detidos em cadeias de escuridão nas partes mais 
baixas do inferno. 
 
Os demônios estavam envolvidas com a prostituição. A IMORALIDADE é quase sempre um sinal de demonismo, 
mesmo se ele está por trás de uma fachada que é muito respeitável. Médiuns são quase sempre aparentemente 



 

 

respeitáveis, mas podem ser descontroladamente desviante ou sexualmente promíscuas.  Todas as religiões do mundo 
antigo tinha atividade demoníaca bruto produção e significativo desvio sexual. 
 
O destino final de todos os anjos caídos é o lago de fogo. Estamos envolvidos no julgamento de demônios de alguma 
forma. Há evidências de que a igreja os crentes vão lidar com demônios e jogue-os no lago de fogo. Anjos caídos têm 
livre-arbítrio que exprimem negativamente; e eles têm personalidade e nomes e são individualmente identificáveis.  
 
Fisicamente, eles são mais poderosos do que nós. No entanto, em Cristo, com o enchimento do Espírito Santo que são 
superiores a eles. É a sua posição em Cristo, que lhe dá a superioridade, e esta é a razão por que a espiritualidade e a 
armadura do espírito é tão importante.  Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.  (Este texto 
foi repetido muitas vezes por uma razão; é a nossa força e um lembrete de quem nós somos, e o nosso destino.) 
 
 Muitas pessoas hoje são classificados como doentes mentais. Há evidências de que muitos não estão 
psicologicamente doentes, mas eles foram dabbling na droga e cérebro danificado ou possuído por demônios.   É 
necessário discernir aqui, pois não há disfunção mental e doença física, mas o pecado e o impacto dos ensinamentos 
satânicos podem desempenhar um grande papel em ambos. 
 
Em Lucas 8:26-40 - aqui vemos um homem possuído por demônios. No versículo 27-33 temos a imagem do Senhor 

falar com este homem e os demônios dentro e queriam ir para outro ser vivo, neste caso uma manada de porcos. É de 
interesse que os porcos não deseja ser possuído por demônios e assim correu para o lago.   Os porcos eram mais 
inteligentes do que um monte de pessoas que, para o poder que Satanás promete vai aceitar um espírito guia (demônio) 
em seu corpo. 
 
Uma legião romana foi de 6.000, houve seis mil demônios neste homem. Esqueça sobre demônios ocupando espaço. 
Eles são seres espirituais. O ENDEMONIADO Gadarene vem correndo para fora e manifesta o seu desejo de salvação 
como ele atira-se aos pés do Senhor. Ele não está falando, os demônios estão falando através dele. Os demônios 
podem controlar a vida de uma pessoa, mas há ainda a possibilidade de a pessoa para demonstrar a sua vontade por 
meio de ação corporal, como demonstrado por este homem por ele atirando-se aos pés do Senhor. 
 
Os demônios sabiam quem Jesus era e temia ao Senhor. Eles tinham personalidade e juntos eles se tinha dado um 
nome colectivo. Eles tinham vontade e quis ir para os porcos. Eles desejam ser incorporados. Se você ver uma bruxa ou 
feiticeiro que está próximo da morte, você vai estar vendo um pânico pessoa atingida porque os demônios mexa-los 
como eles estão querendo residir em outra pessoa. Você vai descobrir que quando o demônio vai a pessoa morre muito 
rapidamente. 
 
Isso não é psicologia; isso envolve a vontade da pessoa. Ninguém se torna possuído por demônios, acidentalmente, 
você tornar-se nesse estado, porque você permite que isso aconteça. Tendo recebido a única maneira de se livrar dele 
é passando o demônio para alguém ou por não serem expulsos pelo Espírito Santo. 
 
Não há esperança sem Cristo para a pessoa possuída por demônio. É muito comum que os demônios para controlar o 
caixa de voz. Você pode encontrar possuído por demônios pessoas falando normalmente e então de repente sua voz 
muda. Uma voz sai e fala sobre a vida na Grécia antiga e será absolutamente precisos, porque é o demônio falar e ele 
estava lá. Eles observaram a humanidade desde Adão. Este é o que todos os "vidas anteriores" dos médiuns é toda 
sobre. 
 
As pessoas sem Cristo são facilmente enganados por demônios. Nota - crianças pequenas não pode ser possuído por 
demônios, uma vez que requer um ato de vontade, para um jovem que é possuído tem realmente quebrado barreiras 
para chegar a esse lugar, e o Evangelho continua sempre a ser dada. Jesus disse que as criancinhas são especiais, e 
amou, e que compõem o reino de Deus.  Mateus 10:13-14. 
 
Possessão demoníaca só pode ter lugar por uma pessoa abrindo-se até os demônios, ou estar em um lugar onde há 
demônios e culposa sendo tolos. A maioria de demonismo está associada com o uso de drogas ou o ocultismo. 
 
A palavra feitiçaria é "pharmakeia" no grego. As drogas são tão antigas como o homem. Não há nada de novo sob o sol, 
diz o pregador. A explosão do ocultismo no mundo ocidental coincidiu com a explosão do consumo de drogas em 1970. 
Muitas pessoas não sabem por que eles estão envolvidos com o demonismo. É porque eles estavam envolvidos com 
drogas. 
 
Em Atos 19:13-20 Paulo estava em Corinto. Aqui temos um exorcista Judeu. A maioria das religiões têm estas pessoas 

chamados Exorcistas - que são, muitas vezes, falsa-illusionists mágico.  Satanás joga com eles e usa-los de vez em 
quando convém a ele, mas a maioria são apenas dos humanos con homens espirituais - nada em tudo. O exorcista 
judeu tentou expulsar demônios em nome de Jesus, mas todos os fakes façam as coisas por um preço.  
 
O demônio disse: "Jesus e Paulo, eu sei, mas quem é você", e vencê-lo. Demônio possuía muitas vezes as pessoas 
tem super poder humano. A pessoa possuída por demônio pulou sobre estes fake exorcistas, rasgou todas as suas 
roupas e eles correram para fora da casa nus e feridos.   Isso demonstra que essa é uma área para enfrentar apenas no 
poder do Senhor, com as orações de toda a igreja, atrás de você, e com a sua Palavra como guia. 
 



 

 

Deus lida com o problema de demônios 
 

Não existem fórmulas mágicas no Cristianismo. Não é uma boa sorte charme para ter uma cruz ou uma Bíblia em sua 
mão quando você enfrentar o mal. Satanás não está impressionado com encantos sorte! O poder que derrota os 
demônios é o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Palavra de Deus deve ser real em sua vida, não pesado em 
suas mãos. A espada do Espírito é a Palavra de Deus. Que você precisa para tê-lo em sua mente. Se você tiver a Santa 
Palavra em sua mão sem o Espírito em sua vida, você está nu. O Espírito Santo trabalha através da Palavra de Deus na 
vida. 
 
O crente tem de lidar com o pecado na sua vida curta e manter as contas com Deus. Não andamos um passo não 
protegidas no mundo do Diabo. A menos que você estão armadas conforme Efésios 6:10-18 , você não é perigoso para 

o inimigo, você está em perigo. O Espírito deve estar controlando-o através das doutrinas da Palavra. 
 
O Senhor pode até usar os demônios para seus propósitos. Se você vier através de Demonismo quando cheios com o 
Espírito Santo que você sabe que são seguros, e o encontro é permitido pelo Senhor para ajudá-lo em seu crescimento 
espiritual. Você tem um número de promessas e princípios para crédito a habitação do Espírito Santo. 
 
 Você tem que reconhecer primeiro que os demônios são até. Eles promovem a idolatria e estão por trás de toda a 
adoração de ídolos. Eles promovem a falsa religião, ensinando que você não precisa de um Salvador, ou que você pode 
ser o seu próprio Salvador. Obras que ensinam a salvação em vez de graça, o ensinar a imoralidade em vez de 
moralidade, Eles agitam as nações - Daniel 10:13. 
 
Satanás está envolvido com a maioria das guerras. Após a 1 Guerra Mundial houve um aumento enorme na atividade 
demoníaca no mundo inteiro. Em 1920 foi quase como se um exército de demônios tinha sido liberado das trincheiras e 
estavam tentando agitar problemas em outros lugares. A influência de demônios na política não pode ser exagerada, 
mas estamos do lado vencedor, e o nosso trabalho é manter dando o evangelho, não entram na política para parar o 
plano de Satanás.  
 
 

Doutrinas 
 

Demônios 

 
1.   As práticas ocultistas como astrologia, adivinhação e espiritismo são condenados pelas escrituras (Levítico 
19:31; Deuteronômio 18:9-12).  Este era punida com a pena de morte em Israel. (Levítico 20:27) 
 
2.   Demonismo exerceu muita influência na história (Ezequiel 21:21, Daniel 10:13).  O mal está associado com a 
regra de demônio possuído reis. (2 Reis 21:1-17) 
 
3.   O julgamento de demônios envolveu a destruição de possuído por demônios de pessoas e sistemas religiosos 
associados com a idolatria (Isaías 19:1-3, Deuteronômio 7:5) 
 
4.   Muitas nações têm sido destruídos para práticas de demônio. 
A) Cananeus (Deuteronômio 18:9-12) 
B) Babilônios (Isaías 46:1-7, 47:1-15) 
C) o acórdão do Egito primeiro nascido incluído o julgamento de demônios (Êxodo 12:12) 
 
5.   O retorno das nações para a batalha do Armagedom é por influência demoníaca (Apocalipse 16:13-16). 
 
6.   Satanás e as forças ocultas serão presos durante o milênio (Isaías 24:21-23; Apocalipse 20:1-3). 
 
7.   Os demônios são chamados "peludo" (Levítico 17:7), contratorpedeiros (Deuteronômio 32:17) e os demônios. 
 
8.   Ataque demoníaco 
A) procurar a possuir homens ou animais (Marcos 5:1-13). 
B) enganar o homem em doutrinas falsas (1 Timóteo 4:1). 
C) crêem e tremem" (Tiago 2:19). 
D) falam a verdade e mentiras (2 Crônicas 18:21; Atos 16:17-18). 
 
9.   Satanás governa o mundo daemon (Mateus 12:24-28).  Os demônios têm uma hierarquia (Daniel 10:12,13,20; 
Efésios 6:12). 
 
10.   Sacrificar aos ídolos é adoração de demônios (Deuteronômio 32:17, Salmo 106:36-38, 1 Coríntios 10:19-21). 
 
11.   As seguintes atividades podem levar à possessão demoníaca (para o incrédulo) ou demônio influência (para o 
crente): 



 

 

A) Apresentação de demônios por meio da idolatria (1 Coríntios 10:19-21) e práticas ocultas, tais como telepatia, 
clarividência mental e espiritismo (Deuteronômio 18:9-12). 
B) específicas a dedicação do corpo de demônios, como o Hindu soma e xamanismo. 
C) Qualquer prática em que você "perder o controle" de sua mente e sentidos, como drogas e álcool (Gálatas 5:20, a 
palavra grega para "feitiçaria" é "pharmakeia"), meditação, transes e ritmos hipnóticos em música e dança. 
D) cultos sexuais, tais como a asera (Juízes 6:25-28, 2 Reis 21:3) 
 
12.   Quando as pessoas rejeitam a Deus, Ele pode permitir que Satanás e seus demônios para administrar 
disciplina, até mesmo a morte (João 8:44, 1 Coríntios 5:5, 1 Timóteo 3:6-7). 
 
13.   A influência demoníaca pode causar comportamento psicológico anormal, força física, doença, etc (Marcos 
5:1-5, Jó 2:6-8) 
 
14.   Jesus Cristo venceu demônio todo poder (Mateus 10:8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secção G - Antropologia - O ESTUDO DO HOMEM 
 
 

Lição 36 - o homem - suas origens e criação 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

36 O homem sua origem e Criação 
 

Gênesis 1:1-3 
João 1:1 
2 Pedro 3:12 

A ciência e a Bíblia 
Ciência e Criação 
Criação 

 
Introdução 

 
Os primeiros versículos na Bíblia Gênesis 1: 1-3 são muito profundas. "No princípio". Hoje os estudiosos do hebraico, 

maravilhe-se com isso. Ele traz para você face a face com a eternidade. No princípio Deus criou. Não importa o quão 
longe você voltar no tempo de Deus, saindo da eternidade passada para atender você. Este é dizer mais do que Deus 
estava lá no início, Deus criou o princípio, Deus já era.  O primeiro é a criação do espaço e do tempo - este universo é 
"feito" - há um momento de criação, em 2014, e que foi descoberto através da radiação de fundo do universo voltar para 
o início. 



 

 

 
Aqui temos a unidade de Deus, o Deus uno e trino, três pessoas com a unidade, uma essência, uma personagem 
criando o espaço-tempo presente todo o universo. Tanto o conceito da trindade e da criação são coisas muito além de 
nossos sentidos.  Deus criou todo o universo e o espaço-tempo é tanto o espaço e o tempo…….  2 Pedro 3:9-18 . 
 
Criação 

 
"Bara" significa criar algo a partir do nada, para não usar qualquer coisa que estava lá.   A matéria não é eterna!  O que 
você tem no Gênesis é a fórmula de Einstein. Isto é o que aconteceu que a energia material criado, o poder de Deus 
criou a matéria. Em hebraico se diz que Deus criou os céus e a terra. O que temos aqui é o mistério do homem, a 
criação e a pequenez de nós. O mistério de nossa própria natureza e nosso próprio ser confronta-nos aqui; a pequenez 
de nós mesmos e do fato de que nossa mente não pode compreender.  
 
Houve um ponto antes que houvesse qualquer espaço-tempo "coisa", mas Deus estava lá. Você olha para as estrelas e 
você acha que eles ir sobre para sempre, mas há um limite para o espaço e o tempo. Existe um limite de tempo. O que 
é o além?  Isto é o lugar onde somos confrontados como o Velho Testamento escritor que perguntou, "Que é o homem 
para Vos lembrardes dele?" -  Salmo 8:3-9, Apocalipse 21-22 . 
 
Como uma criatura devemos estar conscientes de que a criação ocorreu também o companheiro e o fato de que tudo o 
que foi criado vai para fora da existência. Deus está além do espaço e do tempo; estamos dentro dela. O nosso cérebro 
não consegue lidar com um pensamento diferente em termos de espaço e tempo. Por exemplo, o céu está além do 
espaço e do tempo. Trata-se de um reino diferente, uma categoria diferente de pensamento. Paulo Pego um vislumbre 
desta em 1 Coríntios 13, onde ele disse que agora vemos em um vidro escuro e, então, face a face. 
 
Quando se passar para esta nova dimensão nós realizaremos novos conhecimentos e compreender. Temos de ter 
novos corpos ressurreição porque nossos organismos existentes não pode lidar com isso. Devemos iniciar este estudo, 
como todos os estudo de Deus e de seu trabalho com absoluta humildade. Há certas coisas que são discutidas em 
teologia que não podem ser plenamente compreendidos neste lado da eternidade, mas podemos compreender o 
suficiente para ser obediente aos mandamentos do Senhor.  
 
Esta é uma das falhas fatais no trabalho de Calvino, quando um jovem de 26, ele pensou que ele pudesse compreender 
a soberania de Deus. Você vai descobrir que as pessoas que dizem que eles podem entender tudo são arrogantes, 
porco dirigido as pessoas, ou apenas demasiado entusiasmado.  Calvin percebeu seus erros mais tarde na vida, mas 
demasiado tarde para ser autorizado a alterar o seu sistema.  Cuidado nesta área, como em outros, de teologia, de 
todos os que afirmam ter um sistema que responde a todas as perguntas; nós somos pó, que muitas vezes não sabem 
sequer o direito de perguntas a fazer.   Toda a teologia pode "trabalhar" se você deixar bastante fatos para fora! 
 
Com o estudo da teologia, no final de cada sessão, você deve ser capaz de dar graças a Deus por tudo o que têm 
entendido e deixar com o Senhor as coisas que você ainda não entende, mas dando graças para o plano como um 
todo. Há certas coisas que você não vai entender até que você vê-lo face a face. Devemos ser dependentes do Espírito 
Santo e confiar na Bíblia e somente a Bíblia. Temos de sair de todas as classes, em espírito de humildade e, em 
seguida, Deus pode nos usar. 
 
Temos de reconhecer que estamos limitados e não sabe a resposta para cada pergunta. Temos de reconhecer que não 
há ser humano que estava lá na criação. Deus tem nos dito o que aconteceu, mas o fez de forma limitada. Temos de ter 
cuidado quando nós especulamos além do que a Bíblia nos diz e ficar com a revelação de Deus. 
 
Evolução 

 
A base da evolução é orgulho e não a Deus. A filosofia do homem é que o homem pode compreender todas as coisas. 
Gênesis 1:1 diz que você não pode compreender todas as coisas, pois você é uma criatura em uma criação. Você não é 
como Deus. Grande mentira de Satanás é que o homem poderia ser como Deus. Isto é o que está por trás de tudo a 
filosofia pagã e a teoria da evolução. Se você confiar em Deus não é um salto no escuro pela fé, sem razão, por que 
Deus diz faz sentido. 
 
Qual é a sua alma e o espírito, qual é a sua natureza, quem é você? Como a Bíblia ensina, você tem que pensar sobre 
essas coisas, de modo que você possa o longo atalho todos os argumentos que o incrédulo vai usar para distraí-lo e 
obter a solução Bíblica. 
 
A Bíblia está cheia das mais profundas declarações em qualquer literatura em qualquer idioma.   Ela começa com o 
direito de avaliação onde o homem é, e Deus é e como o mundo inteiro. 
 
João 1:1 - "En arche" - no início, no status quo do princípio Deus sempre "era".  Voltar tão longe como você pode ir com 

a história e você encontrar Deus saindo da história e pré-história para atender você. É o Senhor Jesus Cristo, que está 
vindo de fora da história. Somos confrontados com nossas limitações como seres humanos. Somos criaturas do espaço 
e do tempo da matéria e do espírito. Saindo da eternidade é o Criador que é Espírito, não importa. - João 6:63. 

 
Quem é Deus? 



 

 

 
Deus não é um velho companheiro com uma barba que vive no céu. Quando nós como seres humanos e tentar capturar 
o conceito de Deus e Seu plano para a eternidade no tempo, temos de ser cuidadosos. Não podemos fazer de Deus 
para ser como nós, nós em Cristo são feitos como Ele. Falamos sobre a essência ou o caráter de Deus.  Quando você 
falar sobre sua essência, suas palavras não estão indo para corresponder à realidade. O melhor que podemos fazer é 
tentar não confundir. 
 
Muitas pessoas fazem a Deus muito pequeno pela anthropopathism e antropomorfismo. Falamos de Deus como se ele 
é um homem, falando sobre ele como um ser humano.  Deus não está zangado como você está irritado que a Bíblia fala 
sobre a ira do Senhor. Não é o seu tipo de raiva. Ele fala sobre o amor de Deus, mas não é o tipo de amor. Só pela 
palavra tornando-se carne podemos falar sobre Deus. Toda a nossa conversa sobre Deus deve ser arraigados e 
fundados na pessoa e obra do Senhor Jesus, pois nele podemos ver a melhor vista do caráter de Deus que teremos 
deste lado da eternidade. O que temos de nos precaver contra é o chamado erro de categoria .   Que é a palavra de 

Deus, que está em uma categoria diferente para o homem, como se ele fosse o homem.    Este é todo o direito 
enquanto reconhecemos o anthropropathism, e são guardados com o nosso idioma. Estamos limitados pelo espaço e 
tempo. Deus não está limitado dessa forma. Ele é o criador do espaço e do tempo. 
 
A questão, muitas vezes, vêm de um teólogo descuidado quanto à soberania ou eleição vêm em primeiro lugar. Essa 
pessoa tola cometeu um erro, como categoria que tenham tomado decisões de Deus na maneira que você, como um 
homem tomar decisões, em termos de espaço e tempo. Deus é o criador de "antes e depois". Quando você começa 
uma ressurreição corpo você é liberado de tempo, mas até então, devemos lembrar que Deus não pensa como nós 
pensamos. "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz 
o Senhor". Isaías 55:7-9 .  Ele entrou para a nossa categoria, sob a forma de Cristo, então, voltou para sua própria 

categoria. Calvino e Armínio tanto falhou nesta área, nas suas discussões de eleição e o livre-arbítrio. Eles falaram das 
categorias de acções de Deus como se fossem categorias de acções do homem! 
 
Cerca de 90% dos cristãos evangélicos estão confusos sobre esta área difícil de homem e de Deus, e a diferença em 
nossos pontos de vista. A maioria não estudar teologia sistemática e não estudar antropologia e assim não conhecem 
seus próprios limites. Se você é humilde que você reconhecer que você mantenha os conceitos de eleição e o livre 
arbítrio em equilíbrio e ir em seu caminho.  
 
A grande tragédia é que os homens bons como Calvin pessoas queimadas na fogueira e Zuínglio Batista afogado as 
pessoas que não concordam com ele. Eles não percebem suas limitações e, por isso, perderam a sua humildade e 
começou a pensar que sabia mais que eles poderiam saber. Se você começar com a base errada sua superestrutura 
será errado mesmo que você pode dizer um monte de coisas que estão à direita.  Vamos aprender muito positivo e 
negativo entre estes homens quando olhamos para a história da igreja. 
 
A evolução é um exemplo que tem como premissa básica que Deus não existe. Sir David Attenborough diviniza, por 
exemplo, evolution, dizendo que a evolução criou-nos, assim, um processo de uma pessoa/deus. Eles não explicam 
como isso ocorreu, ou por que, mas eles falam palavras de adoração sobre o processo. As pessoas seguem-lo porque 
eles não querem que um Deus pessoal que pode lhe dizer o que fazer. Ele pode chamá-lo um pecador precisa de um 
Salvador. 
 
A evolução começa a partir da base de que a matéria é tudo que existe. A Bíblia começa a partir da energia, o poderoso 
Deus que criou, matéria, espaço e tempo. Cientistas especulam e não sabem a origem da matéria, nem como ela é 
realizada em conjunto. Eles falam sobre as reações químicas mas não sei o que começa no corpo humano, para que 
possamos funcionar. O que acontece na morte? Como foi que a linguagem desenvolvida? Como desenvolver o 
pensamento da matéria? O que é a vida? A maioria destas pessoas adoram a Mãe Natureza, em vez de Deus Pai; mas 
não é uma questão de política sexual.  
 
A mentira satânica desde o início foi a de que o homem pode substituir Deus. O que você sabe sobre Deus é o que 
Deus tem lhe dado. O universo, que parece tão sólida, um dia, vá. 2 Pedro 3:10-18 .  Como você olhar para ele agora é 

composto de energia em movimento dinâmico; o que é sólido é apenas a energia organizada em forma. 
 
 

Doutrinas 
 

A CIÊNCIA E A BÍBLIA 

 
1.   A queda de Satanás e o consequente conflito angélico aparentemente levou à destruição do planeta terra. 
(Gênesis 1:2) 
 
2.   A terra foi coberta por um tempo por um bloco do gelo. O gelo foi o resultado do congelamento águas por 
escuridão (a completa ausência de calor). 
 



 

 

3.   No que se refere à antiguidade da terra, nem a ciência, nem a Bíblia nos dá uma imagem clara. Temos alguns 
métodos de medição da idade, tais como carbono e carbono 14, mas estes não são precisos na determinação da 
antiguidade da terra. 
 
4.   Nunca há um conflito entre o que diz a Bíblia na língua original e a verdadeira observações de tais ciências 
como cosmologia, geologia, astronomia, química, anatomia, antropologia e psicologia. 
 
5.   No entanto, dados científicos reais e informações na Bíblia é extremamente limitada. A Bíblia não é um livro de 
texto científico, nem foi concebido para ser um. 
 
6.   Sendo um livro de doutrinas de Deus e repleta de fenômenos espirituais, é óbvio que a Bíblia irá 
ocasionalmente aludem a ou comentário sobre o que classificamos como assuntos científicos. 
 
7.   Onde quer que a Bíblia comentários sobre assuntos científicos, a Bíblia é sempre exato na língua original. 
Deus é a origem de todas as leis e todos os fenômenos que a ciência é baseada. 
 
8.   Por conseguinte, a ciência não confirma a Bíblia mas ocasionalmente a Bíblia confirma alguns dados 
científicos ou classificação científica. 
 
9.   Se a especulação científica não se alinham com a Bíblia, tais especulações é impreciso. Se existe um 
verdadeiro conflito entre a especulação científica e o que a Bíblia diz, a Bíblia está certa. Assim como quando há um 
conflito entre alguns interpretação histórica e o que a Bíblia diz, a Bíblia está certa. Em outras palavras onde a Bíblia 
comentários sobre a ciência, a ciência deve estar de acordo com a Bíblia, a Bíblia não é necessário concordar com a 
ciência. 
 
10.   A continuação do universo e da terra, incluindo o homem, vida animal, vida vegetal, o estado estável de a 
atmosfera com seus vários componentes depende do todo-poderoso e características imutáveis de Jesus Cristo. 
(Colossenses 1:17, Hebreus 1:3) 
 
11.   Leis "científica" é um termo impróprio. Leis científicas, como tal, não existe, porque a ciência não desenvolver 
essas leis e a ciência não pode aplicá-las. Em química, por exemplo, Deus promete que quando certos elementos são 
combinados, certos resultados irá seguir. Esta é uma lei divina, e não uma lei científica. 
 
12.   Chamado leis científicas são baseadas no pressuposto de que o universo, que funciona de acordo com uma 
determinada norma, continuará a fazê-lo. A ciência pode observar e classificar certas leis divinas e, depois, aplicá-las de 
forma produtiva, mas Deus em Sua soberania pode garantir a continuação destas leis. 
 
13.   O universo, com sua função de matéria e energia não irá sempre existir como ele faz no tempo presente. (2 
Pedro 3:10-12, Apocalipse 20:11 ) 
 
14.   Leis científicas conhecidas e fenômenos, que o homem tem sido capaz de observar, classificar e aplicar 
dependem inteiramente da fidelidade de Deus. (Colossenses I:17). 
 
15.   A razão para preservar o universo é resolver o conflito perpétuo na história humana, e para trazer muitos filhos 
à glória. (Hebreus 2:10) 
 
16.   A Palavra de Deus irá sobreviver à destruição do universo para a Palavra de Deus e Bíblia doutrina existirá 
para sempre. (Salmo 119:89) 
 
17.   Regenerar o homem na ressurreição corpo irá viver para sempre e sobreviver as mudanças no universo, 
mesmo sobrevivendo à destruição do atual universo. 
 
18.   É Jesus Cristo, que mantém o universo em conjunto pelo poder de Sua Palavra. (Hebreus 1:3). Ao mesmo 
tempo ele está segurando a eternidade para que a raça humana por ter a oportunidade de crer em Jesus Cristo. 
 
19.   Muitos fenómenos científicos são esclarecidos na Bíblia. 
A) o movimento dos planetas (Jó 38:31,32)  No século 19 Aleyone M. Medler descobriu que a estrela mais brilhante da 
Pleides é o centro de gravidade do sistema solar.  A palavra hebraica para Pleides KIMAH é que significa articulação, ou 
do eixo de articulação. 
B) a eletricidade estática (Jeremias 10:13)  indica que a eletricidade estática pode ser formado pela condensação de 
vapores. 
C) A Terra tem uma forma esférica (Isaías 40:22, Provérbios 8:27)  O círculo de palavras traduzidas em Isaías e bússola 
deve ser traduzida em Provérbios esférico. 
D) a Terra gira sobre seu eixo ( Lucas 17:24 ) 
E) o ar tem peso (Jó 28:25) - "descoberto" em 1630 por Galileu. 
F) Os ventos têm circuitos (evaporação e precipitação). (Eclesiastes 1:6) "descoberto" em 1630 por Galileu. 
G) Radiação e polarização das luzes. (Salmo 65:8) 
H) As mensagens são enviadas por relâmpagos. (Jó 38:35) - Quem inventou a telegrafia por fios? - Deus fez. 



 

 

I) a circulação do sangue. (Eclesiastes 12:6) - "descoberto" pelo Inglês Dr. Harvey. 
J) Quarentena para as Doenças Transmissíveis (Levítico 13:45-46) "descobriu" nos últimos anos, a pesquisa médica. 
 
 

Ciência e criação 

 
1.   Os seguintes são breves comentários que apoiam a visão criacionista da vida e confirmar as afirmações 
bíblicas sobre ciência. Ciência suporta a criação, em vez de a teoria da evolução. 
 
2.   Gênesis 1 e 2 Indique a seqüência correta de criou a matéria e a vida. 
 
3.   Atmosfera 
A) O carbono 14.  Os cientistas dizem que a produção de carbono 14 deve alcançar o equilíbrio com o carbono 12, 
quando a atmosfera é de 40.000 anos de idade. Os cálculos mostram que moderno 14 de carbono está sendo 
produzido em 31 taxa maior do que está se deteriorando. Isso indica que a atmosfera está a menos de 10.000 anos de 
idade. Datação por Carbono é baseada na velocidade da luz que tem sido encontradas para não ser constante, mas 
redução progressiva na velocidade. 
B) o hélio.  Produzida pela ação de raios cósmicos na atmosfera, a quantidade de hélio na atmosfera indica uma idade 
aproximada de 10.000 anos. Sem atmosfera, 10.000 anos atrás - sem vida, assim, os fósseis e os homens são 
contemporâneos. 
 
4.   Oceanos 
Poeira cósmica entra na atmosfera 14,3 milhões de toneladas por ano. Se a terra foi de 4,5 bilhões de anos a terra deve 
ter um cobertor de pó em excesso de 100 pés de profundidade. Isto não permite a maior taxa de depósito de pó que os 
cientistas acreditam que a maioria ocorreu em tempos antigos. A poeira não é evidente. Este pó tem sido sujeita à 
chuva traduzindo o pó da terra, através do novo sistema para os oceanos. 
A) o níquel.  Supondo-se que os oceanos eram inicialmente de absolutamente água pura que seria de esperar uma 
certa quantidade de depósitos de níquel no oceano como se algo raro na terra o níquel é comum em poeira cósmica. 
Deve haver de níquel 950 libras por pé quadrado de oceano, se a terra é de 4,5 bilhões de anos. A quantidade de níquel 
presente no oceano indica uma idade de 9.000 anos para o oceano. 
B) urânio e silício.  Leituras semelhantes com urânio e dar silício ocean idades de aproximadamente 10.000 anos. 
 
5.   Da crosta da Terra. 
A) Campo Magnético 
O campo magnético da terra tem uma meia-vida de 1.400 anos. Isto significa que 1.400 anos atrás o campo magnético 
foi duas vezes mais forte,  2.800 anos há quatro vezes mais forte , etc... 
Continuando este processo histórico por volta 8000 A.C. foi calculado que o campo magnético seria o mesmo que uma 
estrela magnética se opõe a vida no planeta. Uma estrela magnética mantém o seu domínio por reacção termonuclear. 
 Projetando para frente por AD 3100 o campo magnético se deteriorando na sua actual taxa entrará em colapso, 
causando a Van Allan correia para desintegrar permitindo que a radiação maciça da terra que vai terminar a vida neste 
planeta. (Isso exclui a intervenção divina no milênio). O campo magnético é menos de 10.000 anos de idade. 
B) núcleo fundido da Terra. 
O famoso cientista Lord Kelvin calculou a perda de calor do núcleo derretido da terra, através da crosta da terra e 
mostrou que a terra era muito mais jovem do que sua estimativa de 4500 milhões de anos. Ele também estimou a idade 
do sol como sendo jovens. 
 
6.   Biologia 
A) Mulas.  Mulas são formados pelo cruzamento de cavalos e burros. Enquanto homens inférteis sempre mulas são, 
ocasionalmente, uma mula fêmea pode produzir descendência. Pelo cruzamento de um macho, com a mula um cavalo 
sempre resultará. Do mesmo modo, um burro macho irá produzir um burro. Natureza irá reverter para sua própria 
espécie. 
B) Os cereais.  Grãos híbrido pode ser cultivado, mas são geralmente estéreis. Com o recrossing de trigo ou de aveia 
com o híbrido de trigo ou aveia são formadas, nunca o híbrido. 
 
7.   Geologia 
A) a coluna geológica, de acordo com a teoria da evolução varia de Pleistoceno na era dos mamíferos para pré 
Cambriano, de 570 milhões de anos ou mais. Existem subdivisões 15 nesta coluna. Em nenhum lugar do mundo faz a 
coluna geológica existentes na sua ordem correta na natureza. 
B) na coluna trilobitas são no período cambriano de 500 a 570 milhões de anos. Nos últimos anos, um fóssil de um 
trilobita foi encontrado com uma sandália imprimir sobrepostas sobre ele mostrando os trilobitas e homem coexistiram 
na terra ao mesmo tempo. 
C) do rio paluxy, no Texas, ao longo do leito do rio são linhas de pegadas de dinossauro, pegadas de homem e filhos 
juntamente com o pé gigante imprime 18" de comprimento. (Gênesis 6:1-6). Gigantes na terra. 
D) nas Montanhas Apalaches do Maine à Geórgia são pé humano imprime em granito. 
E) supostos "elos perdidos" na humanidade. 

I) o homem de Neandertal, passa a ser considerado como o homem moderno. O famoso general francês 
Lafayette tinha um crânio de Neandertal, perfeito. 



 

 

Ii) Homem de Cro-Magnon, tinham um cérebro com capacidade de 1450 cc para o limite superior dos direitos 
craniums hoje em dia que vão de 900 cc a 1500 cc. Cro-Magnon, tinha um crânio exatamente como Charles 
Darwin. 
Iii) o homem de Piltdown, encontrado em East Sussex foi encontrado para ser um elaborado embuste que 
enganou a comunidade científica há mais de 40 anos. 
Iv) o homem de Nebraska foi criado a partir de um dente. O dente foi finalmente identificado como um dente de 

porco. 
V) o homem de Java foi construída a partir de um crânio e mandíbula encontrados muitos metros de distância 

em um leito de cascalho em Java. 
 
8.   Astronomia 
A) Júpiter e Saturno tanto dar 21/2 vezes o calor recebido do sol mostrando que eles são corpos jovens. 
B) Eis uma das luas de Júpiter, tem não só uma atmosfera, mas tem vulcões ativos. 
C) Titã, a maior lua de Saturno também tem uma atmosfera. Isto indica que a lua é menos de 10.000 anos de idade. 
D) Os anéis de Saturno são não ondulado suave. Pela força gravitacional de Saturno, estima-se que os anéis teria 
alisado completamente entre 10.000 e 100.000 anos. 
E) Os astrônomos concordam que os cometas têm uma vida útil de mais de 10.000 anos. Supondo que os cometas não 
estão sendo criados mostra um sistema solar de menos de 10.000 anos. 
F) quando as primeiras naves espaciais aterrissou na lua a NASA esperava que haveria uma milha 28 espessa camada 
de pó da consistência do açúcar de confeiteiro. A NASA gastou US$1.000 milhões de experimentação para o êxito de 
uma aterragem suave. Quando Neil Armstrong pisou na Lua, ele encontrou o pó sobre a superfície média 3" de 
espessura, indicando alguns 8.000 anos de idade. 
G) sondas espaciais foram enviadas para Marte e Vénus para tentar encontrar vida. Ambos foram infrutíferas. 
 
9.   Termodinâmica 
A) 1ª Lei - a energia não é criada nem destruída. Ele muda de um estado para outro - isso suporta a criação. 
B) 2ª Lei - Quando as mudanças ocorrem, a estrutura torna-se sempre menos organizado, nunca mais complexo. 
Criação confirma isso. A evolução é baseada na posição oposta de sistemas simples ou complexos, tornando-se mais 
organizado. 
C) Este breve tópico mostra claramente como a ciência apoia o fato da criação em vez de a teoria da evolução com uma 
provável data de criação original a menos de 10.000 anos atrás. 
 

Criação 

 
1.   O primeiro versículo da Bíblia é um dos mais atacados porções das Escrituras como muitas formas de falsa 
doutrina são refutadas por este versículo. Existem 8 fatores que refutar a filosofia humanista. 
Escritura Gênesis 1:1 "No princípio criou Deus os céus e a terra". 
 
"No princípio Deus" - revela a existência de Deus - este opõe-se ao ateísmo, o conceito de que Deus não existe. 
"Deus criou" - mostra o Criador eterno. O criador, sabemos de outras passagens é Jesus Cristo (Colossenses 1:16) - 
este opõe-se o politeísmo, o conceito de muitos deuses. 
"Criou os Céus e a terra " - descreve a criação da matéria que se opõe à evolução. 
"Deus criou" - descreve a onipotência ou natureza todo-poderosa de Deus, que se opõe à panteísmo, a adoração de 
muitos deuses. 
"Deus criou" - descreve a liberdade de Deus e a vontade de Deus, que se opõe a fatalismo. 
 Este versículo requer a revelação sobrenatural que se opõe o naturalismo, que afirma que as leis físicas ou naturais 
são suficientes para explicar o universo sem a revelação divina. 
Este versículo apela à fé, que não tem qualquer mérito humano e opõe-se o racionalismo e empirismo. 
Este versículo mostra a total fragilidade do homem que se opõe às obras humanas ou legalismo. 
 
2.   Quanto tempo Criação? 
A criação original da terra não ocorrer durante um longo período de tempo. Criação ocorreu em um instante no tempo 
(Salmo 33:6, Hebreus 11:3, 2 Pedro 3:5). 
 
3.   Hora de Criação 
A partir de as genealogias da Bíblia, Adão foi criado cerca de 4000 a.C..  A terra pode ter sido originalmente criados 
antes de Adão. 
 
4.   Para a criação de palavras em hebraico:- 
A) Bara significa criar algo do nada. 
 
V.1 Deus criou o universo do nada. 
 
V.21 Deus criou as almas dos animais a partir do nada, 
 
V.27 Deus criou a alma e o espírito do homem a partir do nada. 
 



 

 

B) Asah significa criar algo a partir do material existente. 
 
V.7 Deus criou o firmamento fora do material existente. 
 
V.16 As duas grandes luzes foram feitas de material já em existência. 
 
V.26 o corpo do homem foi construída fora do pó da terra. 
 
C) Yatsar meios de molde, como um oleiro molda o barro. 
(Gênesis 2:7) o corpo do homem é, em forma de cabeça em uma extremidade, os pés na outra. 
 
D) Exemplos: 
I) Todas as três palavras são usadas para criar em Isaías 43:7, um versículo sobre a criação do homem.  Baraed eu 
tenho ele (alma e espírito), Yatsared eu tenho ele (a forma do corpo) eu lhe Asahed (fora da terra). 
 
Ii) Isaías 45:18, fala sobre a criação da terra usando todos os três palavras. Assim diz o Senhor, que Baraed os céus, o 
Deus que a terra Yatsared (cumes de montanhas, vales, desfiladeiros, etc.) e Asahed de material já em existência, ele 
não criou um desperdício (Toú). 
 
5.    O que aconteceu depois da criação? 
Gênesis 1:2 foi criado originalmente perfeito, porque Deus é perfeito.  Ele foi mudado depois que ele foi na existência 
(Hebraico) Toú - sem forma - um desperdício ou uma lixeira.  Tornou-se (em hebraico) Bohu, nula ou estéril.  Como é 
que o mundo se tornar nula ou estéril, um lixo? 
Isaías 14:17 fala de Satanás que fez o mundo como um deserto, um lixo.  Conclui-se que a formação do mundo como 
um desperdício foi resultado da rebelião de Satanás. 
 
6.    Gênesis 1:2b - Re-criação ou restauração 
A fim de ter um teste perfeito para o livre arbítrio do homem, o homem tem que ser criado na inocência, ele tem que ter 
um ambiente perfeito para que apenas seu livre arbítrio é testada.  O autor de restauração - o Espírito Santo.  "E o 
Espírito de Deus se movia sobre as águas." O homem é criado e colocado na terra no dia 6, portanto deve haver 6 dias 
de restauração.  Restauração em 6 dias deve ser distinguida da criação inicial em Gênesis 1:1. 
 
O ministério do Espírito Santo é a de restaurar a vida. (Salmo 104:30) 
Regeneração - restauração da vida espiritual. 
- Restauração da ressurreição espiritual - vida física. 
Restauração - restauração da comunhão. 
Ministério de convencimento - pode tentar restaurar a comunhão. 
 
Salmo 104:30 "tu (Deus o Pai) sendest o teu Espírito (Espírito Santo) são criados porque tu (Espírito Santo) restoreth da 
face da terra. 
Princípio da reconstrução (Êxodo 20:11);  Porque em seis dias literais (o Senhor (Espírito Santo) Asah(ed) (feito de 
material já existente) o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou ao sétimo dia. 
O Espírito Santo restaurou-out dos resíduos, a esterilidade, as águas. 
 
7.    Em resumo, portanto, a Bíblia indica que:- 
 A terra foi criada, não originalmente uma ruína. 
A terra foi criada para ser habitada (Isaías 45:18) 
A ruína da terra foi o resultado da queda de Satanás e o conflito angélico (Isaías 14:17) 
A terra era então em ruína (Gênesis 1:2) 
O Espírito Santo se move sobre a face das águas para restaurar a terra (Gênesis 1:2). 
 
8.   Eram os dias literais de restauração 24 horas por dia? 
A palavra dia é usada nas Escrituras: 3 maneiras 
A) há menos de 24 horas (1 Tessalonicenses 4:13-18) 
O dia de Cristo (2 Tessalonicenses 2:2, 1 Coríntios 15). 
O dia de Cristo é um instante de tempo e está relacionada com o arrebatamento da igreja. 
 
B) por mais de 24 horas 
O dia do Senhor - 1007 anos ou parte dela.  Em hebraico a palavra se modificando dia com uma frase "de Cristo", "do 
Senhor", é o único momento em que a palavra é usada para mais do que uma 24 horas por dia. Quando um número 
cardinal ou ordinal é usado é invariavelmente um solar 24 horas por dia. 
 
C) por 24 horas (Gênesis 1). 
Cada dia é dividido em dia e noite com a noite chegando primeiro e de manhã depois de um típico formato Judaica. Dias 
solares são sempre tão dividida. A vegetação foi restaurado no 3º dia e não poderia ter sobrevivido em escuridão total - 
o ciclo da clorofila - a luz portadores sendo comprados em ordem no dia 4. Claramente os dias de restauração são dias 
literais de 24 horas. 
 



 

 

9.   Gênesis 1:3-5 - 1º dia da Restauração 
Dia e noite são nomeados, a luz é retirado das trevas.  V.3 "E Deus (o Pai) disse: "Haja luz, e houve luz. " V.4 "E Deus 
(o Espírito Santo) separação entre a luz e as trevas". 
 
Duas palavras são usadas em duas passagens relacionadas à luz: 
A) ou (Hebraico) essência ou substância fundamental ou luz. A luz que é restaurada no primeiro dia é fundamental. 
 
B) NEOR (Hebraico) luz em um recipiente ou portador de luz (dia 4). O objectivo da luz é para resolver o problema da 
escuridão. Não absorve a luz na escuridão, mas é a separação entre a luz e as trevas. A luz é boa porque veio de Deus. 
Luz na escritura tem a conotação de bom (1 João 1:5).  Trevas na Sagrada Escritura tem a conotação do mal (João 
3:19).  Tendo formado a luz Deus agora nomes luz dia e as trevas da noite. 
 
Deus também faz a distinção entre o bem e o mal e o bem divino e humano. 
Escuridão - incrédulo (2 Coríntios 4:3,4) - Testemunho de crente (João 8:12). 
 
É de notar que se concentram luz do dia não foi dispersa, seriam todos mortos. 
 
Por aplicativo - concentração de poder é mau para os homens. O nacionalismo não pode permitir-se ser tomado por 
internacionalismo, porque nenhum governante pode lidar com essa quantidade de energia com exceção de Jesus 
Cristo. 
 
10.   Gênesis 1:6-8 2º dia da Restauração 
Cobrindo a terra é uma enorme quantidade de água de profundidade desconhecida. Essa grande massa de água vai ser 
dividido em duas seções por gás (firmamento), nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, etc. toda a terra está coberta por água 
que é coberta por uma zona de atmosfera com mais uma copa de água acima. Este será eventualmente utilizados no 
julgamento do dilúvio. 
 
V.6 Deus (o Pai) disse que não haja atmosfera (firmamento). Firmamento é descrita em quatro trechos. 
Salmo 104:2 - um tapete espalhado sobre a terra. 
Isaías 40:22 - uma cortina feita de gaze - tem peso, mas é leve e você não pode vê-lo. 
Êxodo 24:10 - Um trabalho transparente de safira - o céu azul. 
Jó 37:18 - como um espelho fundido 
 
Gênesis 1:6b - e deixar a atmosfera, dividir águas (abaixo) de águas (acima) 
Gênesis 1:7 - e Deus (Espírito Santo) ASAHED da atmosfera. 
Gênesis 1:8 - e Deus chamou a atmosfera celestial (singular) - este é o 1º Céu, Deus está no terceiro céu. - Tarde e 
manhã - Dia 2. 
 
Por aplicativo, assim como a atmosfera divide as águas da cruz divide a raça humana marquise - crentes - cross - os 
incrédulos (João 3:36) 
 
11.   Gênesis 1:9-13 3º dia da Restauração 
A terra é coberta por água - a maior parte da água é retirada sob a terra, com excepção dos mares e dos oceanos, que 
são uma pequena parte da água apenas.  A água do dilúvio de Noé veio de baixo e de cima.  Antes do dilúvio a terra foi 
regada a partir de baixo (Gênesis 2:5,6).  No 3º dia da terra surgiu, a vegetação foi restaurado. 
 Gênesis 1:9 "E Deus (o Pai) disse... Deixe a terra seca aparecer" (Salmo 104:5-10).  Secura - a terra, as águas - mares. 
"E viu que era bom" - significa o plano de Deus estava trabalhando em direção a um ambiente perfeito para o homem. 
Gênesis 1:11,12 - a vegetação aparece na relva, ervas que dê semente - produtos hortícolas e árvores e arbustos. 
"Cuja semente está dentro de si" - Ausência de transmutação de espécies.  Progressão ou regressão mas nenhuma 
transmutação.  Nunca produzir cães gatos nunca produzir rosas, tulipas. 
 
12.   Gênesis 1:14-19 4º dia da Restauração 
V.14 e Deus (o Pai) disse: Haja luz (NEORIM) recipientes de luz no firmamento (atmosfera - primeiro céu) - para dividir 
o dia da noite. Descentralização da luz torna-se benéfica para o homem. O NEORIM são divididos em containers - 
(estrela),  reflectores - (planetas e a lua). 
 
Os cinco vezes razão para recipientes de luz:- 
A) Dividir o dia da noite - no estado caído na escuridão da terra não tinha luz em alguma - durante a noite, há luz, 
enquanto um monte de contentores são a luz mais brilhante que o sol são muitos anos-luz de distância. Deus, o Espírito 
Santo, portanto, organizado as coisas de modo que haveria uma diferença entre o dia e a noite.  Por aplicativo, os 
crentes são (NEORIM) dão a luz do evangelho. 
 
B) Sinais - uma atividade milagrosa que designa algo como vindo de Deus. 
Sinais teve um duplo efeito:- 
I) para anunciar eventos incomuns - por exemplo, o nascimento de Cristo (Mateus 2:2) 
Ii) para mostrar as mudanças do clima (Mateus 16:1-4) 
 



 

 

C) - o estabelecimento de estações para agricultura - dependente das condições meteorológicas (Mateus 13:37-39).  A 
agricultura é baseada em estações - uma temporada de plantio, época de cultivo, época de colheita. 
 
D) dias e anos - Cálculo de calendários.  Nós não só orientar-nos para o dia e noite, verão e inverno, mas também de 
anos. 
 
E) Luz na atmosfera (v.15) - estes são absolutamente essenciais para a vida, a saúde e o crescimento da raça humana. 
O sol é a luz na atmosfera, assim são as estrelas. 
 
V.16 - Tríplice classificação destes recipientes de luz:  a luz maior (sol), o luminar menor (lua), e as estrelas. 
 
V.17,18 - o restabelecimento da luz portadores.  Deus colocou-os no firmamento, para alumiar a terra, Deus viu que isto 
era bom, dia 4. 
 
13.   Gênesis 1:20-23 5º dia da Restauração 
A criação de vida aquática e aérea v.20 (tradução errônea na versão King James).  Correção: "E Deus (o Pai) disse: 
Produzam as águas enxames com "ENXAMES" (mamíferos, répteis e peixes), deixe os pássaros voam acima da terra 
na atmosfera."  (v 21). Deus criou as baleias - long esticou as criaturas (Hebraico), que trouxe à tona da água 
abundantemente a sua espécie. 
 
Princípio: a  ciência não fazer leis - que descobri-los. As leis científicas são o retrato de unchangeability de Deus.  Há 
variação e mudança através de todas as espécies, mas nenhuma mudança de uma espécie para outra. 
Deus os abençoou, e disse: - Frutificai e multiplicai-vos - as aves a multiplicar-se sobre a terra. 
 
14.   Gênesis 1:24-31: 6º dia da Restauração 
A) Criação da vida animal (v. 24,25).  Produza a terra seres viventes segundo as suas espécies: animais domésticos, 
répteis (répteis) e Deus viu que isto era bom. 
 
B) Agora chegamos ao Homo Sapiens (v 26,27);  "E disse Deus: Façamos (bara, asah) homem da química do solo, 
fazer o homem à nossa imagem". 
 
C) a semente da mulher 
V.27 para Deus (Jesus Cristo) (bara) criou o homem à sua própria imagem - o real você vive dentro de você e é 
imaterial - a alma e o espírito - a imagem de Deus não pode ser visto.  "Macho e fêmea os criou".  Deus dividido 
masculino e feminino.  Diante de Deus dividido masculino e feminino foram inicialmente.  Quando eles foram divididos 
tinham certas características o macho se caracteriza por ser o sol - um iniciador - Jacó; a fêmea pela Lua - reflector ou 
socorrista - Rachel, e completado um do outro (Gênesis 37:9-10). 
 
D) v.28 a dominação do homem sobre os animais.   
Quando o homem veio da mão de Deus foi-lhe dado o domínio sobre a terra. Agora, quando o homem pecou, Satanás 
foi uma vez que o domínio. Quando Jesus Cristo vem no segundo advento, ele governará a terra como homem - o Deus 
homem, Cristo Jesus.  O homem é dito para ser fecundo e multiplicar-se e encher a terra. 
 
15.   Alimentos  
 Deus disse que as ervas da terra e dos frutos das árvores tinha sido fornecida para o homem para se alimentar. 
(Homem originalmente era um vegetariano).  Depois do dilúvio, o homem foi ordenado a comer carne (Gênesis 9:3) (o 
homem se tornaram onívoros).  No Segundo Advento, o leão e o boi comerão palha juntos e parece que o homem vai 
se tornar um vegetariano novamente (Romanos 8:19-22; Isaías 65:25; 11:6-9). 
 
16.   Gênesis 2 o 7º Dia 
Este capítulo inicia com o repouso, o sábado, e termina com o casamento. 
Gênesis 2:1-3  O Sábado  "Assim foram acabados os céus e a terra e todo o exército deles, e no sétimo dia Deus 
terminou a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito.  E abençoou Deus o dia 
sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. " 
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37 O homem sua origem e criação 
[cont.] 
 

Gênesis 1:26-28 Adam 

 
 
O PLANO DE DEUS 

 
Deus criou o universo, ele tem um plano para ele e um plano para o homem a sua criatura. Não há nenhum ponto de 
encontro entre a evolução e a Bíblia. A Bíblia está comprometida com um criacionista. O único ponto que têm em 
comum é a matéria-prima sob a forma de rochas e fósseis que eles usam. Existe uma inteligência por trás do mundo e 
não apenas uma força impessoal. Deus criou, Ele tem um plano, você está no plano, você é parte dela. É esta que 
impede o incrédulo de aceitar a visão criacionista; indica um plano e um propósito, uma finalidade deve ser respondida! 
 
Jesus veio para a cruz e lidou com a causa da separação entre Deus e o homem. Paulo usa isso em seu argumento em 
Mars Hill em Atos 17:22-35 . Ele começou a criação, então a ressurreição e, em seguida, o evangelho. Muitos fazem a 

pergunta "o que significa tudo isso?" Muitos vão fugir dessa questão de tranqüilizar-se com sexo, drogas, álcool, 
dinheiro e poder. Esta questão é algo que muitas vezes exerce as mentes das pessoas em funerais. Em muitos 
funerais, as pessoas bebem álcool até que eles são tão bêbado que não têm de pensar sobre onde eles estão indo. 
 
O criador é um Deus pessoal e não uma força impessoal. Seu criador se tornou seu redentor. 
 
A doutrina da criação do homem é claramente ensinado na Palavra de Deus. Em Gênesis 1 Deus é dito ser um 
criador 17 vezes . Alguns ensinam criação diretamente, alguns implicam. Ele diz que Deus fez o mundo do nada. Se 

Deus criou então existe um propósito para isso. 
 
De acordo com o testemunho das Escrituras, o homem foi criado como a consumação de sua criação. Isto significa que 
existe um propósito para tudo, para a sua vida e a sua morte. Deus não está tiquetaqueando como um despertador.  
Não há nada de mecânica sobre a criação; ele é pessoal e proposital, e é "por um tempo limitado". 
 
Há uma mente por trás dele. Não é sorteio ou oportunidade. Existe um propósito por trás do plano e uma conclusão 
para o assunto. Deus está trabalhando seus propósitos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem 
os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.  Isaías 55:7-9 . 
 
Deus fez-Se homem 

 
João, no seu Evangelho se move desde a criação até a encarnação; Deus tornou-se homem.  Deus está envolvido no 
mundo. Ele entrou para a história. Ele não é uma força como em Star Wars. Deus intervém em sua vida como um Deus 
pessoal. O incrédulo quer rejeitar/ignorar.  Deus e não tê-lo em sua vida. Você não pode afastar-se ou em torno dele. Se 
não há criação, não há Cruz.    
 
Se a evolução é verdade então, a Cruz é uma mentira, e Deus não está envolvido no mundo. Você não pode ter 
Emanuel e deixar Deus resolver pecados na Cruz, se este é o seu universo.  Deus tem estado envolvido desde o plano 
de criação foi feita, ele estava envolvido por meio de profetas e milagres, certo o caminho através do Velho Testamento. 
Ele está envolvido com a encarnação, a Cruz, a Ressurreição e Ascensão e no dom do Espírito Santo. 
 
 Os evangélicos que aceitam a evolução a falta de compreensão, por isso, eles fornecem uma abertura para os liberais 
para entrar em. A lógica é que, se Deus não foi envolvido no início ele não está envolvido no final. Se você encontrar 
uma faculdade que ensina a Bíblia a evolução teísta, você vai encontrar um que acaba por rejeitar o nascimento virgem, 
os milagres de Cristo, a eficácia da morte de Cristo na Cruz e a segunda vinda e os fundamentos da vida cristã. 
 
Em Gênesis 1:26-28 - Deus diz: "Façamos o homem à nossa própria imagem. 

 
[A] o corpo do homem está incluído na imagem de Deus.  Salmo 139:14. 
 
[B] Para ser criado à imagem de Deus, você tem que ser um ser vivo. 
 
[C] O homem é capaz de tomar decisões, para que ele possa ter domínio sobre os animais do mundo 
 
[D] Ele também era para ter comunhão com Deus. Ele está vivo, determinante, inteligente e moral. 
 
Esta é outra área onde você deve começ a correta. Essa área é especialmente importante no livre arbítrio e abordagem 
calvinista. É importante entender as implicações da queda. Ele mostra que tudo foi azedado pelo pecado. Que não são 
nascidos de um animal, ainda estamos na imagem de Deus, mas caído. Esta é a verdadeira doutrina do que Deus 
chama a depravação total do homem. Isto não significa que você é apenas um animal depravado. Se você diz que não 
há nada de bom no homem está blasfemando de seu criador, como há um monte de coisas boas no homem. 
 



 

 

Uma das primeiras heresias do gnosticismo, onde disse que seu corpo estava totalmente mal e depravado e que só 
você tem o Espírito de Deus foi uma boa. Isto não é verdade, seu corpo é maravilhoso me formaste. Ele fala da mão do 
Criador em cada parte. Não há nada de mal sobre o seu corpo, ele foi projetado por Deus. 
 
Natureza de pecado antigo 

 
Você recebeu sua velha natureza pecaminosa [O.S.N.], cortesia de seu antepassado Adão e lhe dá força para governar 
e abuso por más escolhas que você faz. Você pode usar o seu corpo para o mal, mas não há nada de mal sobre o seu 
corpo. A depravação total do homem é mostrar que é totalmente impossível para você salvar-se. Seu corpo é 
maravilhoso me formaste. O problema do homem é o pecado. 
 
O homem quando foi criado tinha capacidade para a comunhão com Deus. Quando comeram do fruto no jardim, eles 
perderam a capacidade de ter comunhão com Deus. É por isso que eles se esconderam no jardim. Hoje todo mundo 
nasce espiritualmente morto fisicamente, mas vivo. É impossível para nós, para ter comunhão com Deus como nós 
nascemos com uma natureza pecaminosa. Temos uma velha natureza pecaminosa que vem entre nós e Deus é 
herdada através de Adão e é um resultado direto da queda. 
 
Antes de sermos salvos estávamos mortos em transgressões e pecados. É por isso que o ministério de convencimento 
do Espírito Santo é tão importante. O Espírito Santo trabalha com o incrédulo e trabalha no crente convencendo-os do 
pecado e permite-lhes responder a ele. No entanto, mesmo quando os desafios do Espírito Santo uma pessoa, eles 
ainda podem resistir. 
 
A conversão e a salvação é começar para trás o que Adão foi dado em primeiro no jardim. O segundo Adão veio para 
ganhar de volta o que o primeiro Adão havia perdido. Se você remover os três primeiros capítulos de Gênesis você 
perdeu tudo, pois é aí que a cena é definido, o problema de pecado definido e através do sacrifício, a salvação é 
introduzida. 
 
Como as pessoas obter suas almas? 

 
São três as principais explicações dadas através da história, [a] a pré-existência das almas [b] a entrega da alma ao 
nascimento, [c] que o feto tem uma alma. 
 
Tipo [a] é a crença dos mórmons e exige que eles têm grandes famílias de modo que o interior das almas é absorvido 
em "crentes", em vez de as almas nascer em famílias incrédulo. 
 
Tipo [b] é proposto pelo teólogo Hodge, que fala sobre a criação de uma alma que é dada à criança no nascimento. Isto 
permite que para os cristãos a aceitar o aborto. 
 
Tipo [c] é proposto pelo teólogo e Shedd é chamada Traducianismo, que afirma que a alma humana é transmitida no 
momento da concepção quando os genes vêm junto dos pais. 
 
Tipo {a] não tem nenhuma base bíblica, mas não existe uma definição clara do que do tipo [b] ou [c] está correto.  Onde 
não há nenhuma posição clara, devemos ser cautelosos, para os homens bons são diferentes, mas há consequências 
resultantes destas opiniões.   Por exemplo, se está correta [c] o aborto é assassinato. 
 
A Bíblia distingue entre o corpo, alma, e espírito. Você não está dividida em três coisas, mas você é tri-unidade; um tipo 
de trindade. O corpo é aquilo que a alma se move ao redor, a alma é a parte de você que responde a outros membros 
da raça humana, enquanto o espírito se relaciona com Deus e só está activo no crente. Hebreus 4:12 

 
 O homem é composto por duas áreas, materiais e imateriais. Como crentes, temos uma nova natureza, a natureza 
pecaminosa e um corpo e todos nós somos a imagem de Deus. 
 
A alma pode significar a pessoa como um todo, a parte imaterial de uma pessoa, seja em vida ou após a morte. É 
nephesh psuche no hebraico e no grego. 
 
O espírito é ruach em hebraico, pneuma em grego. Isto se relaciona ao ar ou espírito. É algo que não pertence a este 
mundo ainda está em ti. Não se trata de uma pessoa inteira. 
 
É de grande importância que a diferença entre esses recursos sejam entendidas e levadas para fora de forma 
consistente em seu ensino. 
 
Outros sinónimos dado para a alma são o coração, a mente, a consciência, a vontade e a carne. Isto permite a análise 
da estrutura da alma como a revelação bíblica revela-a. A Bíblia tem muito a ensinar sobre a matéria de psicologia. 
Paulo usa a palavra coração e mente quando se lida com a alma. A maioria dos ministros nunca toque nesta área. 
 
 

Doutrinas 
 



 

 

ADAM 

 
1. As Escrituras - Gênesis 2:19 - 5:5. 
 
2. Biografia 
Adão ("terra vermelha"), o primeiro homem, foi criado cerca de 4000 a.C., à imagem de Deus. Como o primeiro homem, 
ele foi criado no sexto dia da terra a partir do qual ele recebeu o seu nome. Ele foi colocado no Jardim do Éden, onde a 
comida era fornecida por ele sem a labuta pesada. Ele nomeou todos os animais. Não encontrando nenhum 
companheirismo no reino animal Deus formou a mulher de uma costela de Adão. Eles viveram por um período 
indeterminado em inocência no jardim, onde havia apenas um teste da sua livre vontade - a árvore do conhecimento do 
"bem e do mal". Finalmente, a mulher, seduzidos pelo diabo utilizando a serpente, comeu do fruto da árvore. Adão, 
tendo que escolher entre Deus e a mulher, escolheu a mulher caiu, fazendo com que o pecado para entrar na 
humanidade. Adão, a mulher e a serpente foram todos julgados com sanções a ser aplicada a todos eles. 
 
3. Avaliação:  Gênesis 3:1-21. 
A) Satanás habita uma bela serpente (3:1). 
B) ele tenta mostrar que Deus é injusto (3:1). 
C) a mulher misconstrues está confuso e o comando de Deus (3:2-3). 
D) Satanás Está à mulher (3:4). 
E) Satanás apela ao orgulho da mulher (3:5). 
F) a mulher pecados e tendo tentado Adão, ele desobedece a Deus. (3:6-7). 
G) Sua nudez torna-se imediatamente evidente e tentam cobrir com roupas de folha de figueira (3:7). 
H) tentam se esconder de Deus (3:8). 
I) Deus faz a primeira abordagem de buscar o homem caído (3:9-10). 
J) o homem e a mulher cada um tenta culpar os outros por seus pecados (3:11-13). 
K) a serpente é julgado (3:14). 
L) a primeira mensagem do evangelho (3:15). 
M) a mulher de morte (3:16). 
N) a pena do homem (3:17-19). 
O) o homem é que ele acabará por morrer (3:19). 
P) Deus provê o homem com um casaco de peles (3:21). 
 
4. Princípios 
A) Satanás pode usar muitos dispositivos, a fim de enganar o homem (Gênesis 3:l; Apocalipse 20:7-10) 
B) o conhecimento da Bíblia é essencial para lutar contra as astutas ciladas do diabo. 
C) mentiras e orgulho são dois dos maiores pecados (Provérbios 6:16-19). 
D) outros crentes que estão fora da comunhão pode nos fazer cair em pecado (1 Coríntios 5:6). 
E) Humano (usando nossas próprias obras - as folhas de figueira - encobrir pecados) não é aceitável a Deus. A 
aparência de respeitabilidade não reflete necessariamente a comunhão com Deus (Mateus 7:21-23). 
F) Deus sempre busca os que estão perdidos (Lucas 19:10). 
G) o homem pecador vai culpar os outros ou o seu ambiente para a sua condição em vez de enfrentar o seu pecado (1 
Reis 18:17-18). 
H) Deus sempre oferece a graça antes de julgamento (Romanos 6:14). 
I) a mensagem do evangelho é dado. A salvação é para a humanidade, e não para os animais ou para Satanás (Salmo 
49:12; Apocalipse 20:10). 
J) As sanções sobre os indivíduos são adaptadas para o indivíduo. A mulher que tentou governar sobre o homem é ela 
mesma governou (Provérbios 24:12). 
K) Deus oferece um sacrifício de sangue para fornecer roupas de pele. Sem derramamento de sangue não há perdão 
de pecados (Hebreus 9:22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lição 38 - o homem - sua queda 
 
 

Nº Estudo Textos Tópico A PARTIR 

38 Homem - Sua queda 
 

1 Coríntios 15:21,22 
Romanos 5:12-21 
1 Timóteo 2:14 
Gênesis 3:1-6, 7-13 
Gênesis 3:14-24 
Efésios 5:21-29 

Condição Humana 
Espiritualidade 
Natureza de pecado antigo 

 
 
Introdução 

 
1 Coríntios 15:21-22 comentários sobre Gênesis 1. Este é um dos mais atacados passagens da Escritura quase em pé 

de igualdade com a ressurreição passagens.  Gênesis 1-3 está sendo atacada não apenas no campo liberal, mas 
também nos círculos evangélicos. Muitos não consideram Gênesis 1-11 como história. Alguns descartar tanto Gênesis e 
Êxodo.  Estamos solidários com a historicidade da Torá como Moisés recebeu e gravou as coisas das tábuas dadas a 
ele.  Mais tarde, o "editor" foi provavelmente Esdras e quaisquer alterações que ele fez quando o Accadian texto foi feita 
em hebraico clássico, veríamos como inspirado. 
 
No início 

 
O primeiro versículo da Bíblia é um dos mais atacados porções das Escrituras como muitas formas de falsa doutrina são 
refutadas por este versículo.  Há 8 factos afirmado por este versículo que diretamente a filosofia humanista de 
repreensão. 
 
Escritura Gênesis 1: 1 "No princípio criou Deus os céus e a terra...". 
 
1.   "No princípio Deus" - revela a existência de Deus - este opõe-se ao ateísmo, o conceito de que Deus não 
existe. 
 
2.   "Deus criou" - mostra o Criador eterno.  O criador, sabemos de outras passagens é Jesus Cristo. 
(Colossenses 1: 16). - Este opõe-se o politeísmo, o conceito de muitos deuses. 
 
3.   "Ele criou os céus e a terra " - descreve a criação de matéria, de energia, que se opõe à evolução. 
 
4.   "Deus criou" - descreve a onipotência ou natureza de Deus todo-poderoso, que se opõe panteísmo, a 
adoração de muitos deuses. 
 
5.   "Deus criou" - descreve a liberdade de Deus e a vontade de Deus, que se opõe a fatalismo. 
 
6.   Este versículo requer a revelação sobrenatural, porque ninguém estava lá, que se opõe o naturalismo, que 
afirma que as leis físicas ou naturais são suficientes para explicar o universo sem a revelação divina. 
 
7.   Este versículo apela à fé, que não tem qualquer mérito humano e opõe-se o racionalismo e empirismo. 
 
8.  Este versículo mostra a total fragilidade do homem que se opõe às obras humanas ou legalismo, e lembra o 
homem que ele é uma criatura limitada temporariamente em um espaço-tempo da criação. 
 
 Os liberais classificá-lo como um "mito" que é um vislumbre da verdade. No entanto, vê-lo como absolutamente 
confiável como Deus, o Espírito Santo, o autor da Escritura, é totalmente confiável e precisa. 
 
I Coríntios 15:21 - como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Deve-se notar aqui que Paulo está 

se referindo a Adão como uma pessoa real e não uma personagem mítica. Ele se refere a ele como um evento histórico, 
de maneira semelhante ao cruzar-se tal evento. O Deus da Bíblia é o Criador. Ele criou Adão e Eva. Ele criou macho e 
fêmea. 
 
Deus criou o pecado? 

 
1.   No. Deus não é o autor do pecado ou o autor da tentação. Tiago 1:13-15 Ele é incompatível com a natureza 

de Deus para Deus criar o pecado, que é uma aplicação do caráter divino de Deus. Quando o homem veio de Deus, ele 
não tem uma natureza de pecado. 
 
2.   O homem foi um agente moral livre, ele tinha livre arbítrio absoluto para resolver o conflito. O único pecado 
que o homem poderia cometer originalmente foi negativo. 



 

 

 
3.   Tanto quanto o homem, o pecado veio de fora do homem. Originou-se com Satanás que passou-a para o 
homem por meio da única coisa que eles tinham em comum - o livre-arbítrio. 
 
4.   Assim como Satanás foi um agente moral livre, assim o homem foi um agente moral livre criado em inocência. 
Ele não era nem santo, nem pecador. 
 
5.   Havia dois co-existem forças que começou a civilização, Deus e o homem com o seu livre-arbítrio. Ainda 
assim eles existem; a soberania de Deus, por um lado, e o livre-arbítrio do homem sobre o outro.  A situação ideal é que 
a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem satisfazer - este é na cruz onde o homem arcos e aceita o plano de 
Deus para eles. 
 
6.   A soberania de Deus concedeu o livre arbítrio ao homem para resolver o conflito. O homem pode escolher 
para si mesmo em contradição com a vontade de Deus. 
 
7.   Essa escolha que Adão fez foi contrária à vontade de Deus. A ênfase em Gênesis 2 é apresentar do versículo 
4 ao final do capítulo, a essência do homem, o ambiente, o teste do homem, e por que Deus descansou. 
 
Gênesis capítulo 3:1-24 

 
Os seis primeiros versículos deste capítulo tratar com um debate sobre a Palavra de Deus. Isto mostra que antes do 
pecado é capaz de ocorrer a Palavra de Deus precisa ser declarado. Sem a Palavra de Deus não pode haver pecado, 
como o pecado, por definição, é uma rejeição da Palavra de Deus. 
 
Deus vai julgar cada homem e de cada mulher. Por implicação, cada homem e cada mulher saberá alguma da Palavra 
de Deus, a fim de ser legitimamente julgada. 
 
Em Gênesis está claro que Deus queria que suas criaturas a obedecê-Lo voluntariamente e não ser robôs. O que o 
homem decide fazer, o que ele escolher? O caráter moral do homem está sob teste. Deus permite que ele escolher. 
 
Falando com os animais foi aparentemente não é incomum no Jardim do Éden.    Hoje em dia, os animais têm a 
capacidade de se comunicar, mas eles não podem falar.   No entanto esta passagem indica que em algum momento os 
animais pudessem falar e parece no Reino Milenar, quando Cristo reina sobre a terra, os animais falar novamente. 
 
Note-se aqui que o marido era o único com autoridade e instruiu sua esposa sobre a importância da fruta. Esse padrão 
vai para a direita o caminho através da Escritura, Deus segurando o homem responsável por instruir seu direito da 
mulher. 
 
Quando Deus julga, o homem recebe o maior julgamento porque ele tem a grande responsabilidade. O homem é 
responsável por sua esposa, biblicamente e nenhum homem jamais pode culpar a esposa por qualquer problema, para 
o Senhor, ele mantém responsável pela obediência. Ele, neste caso, podem não ter feito seu trabalho de ensino 
totalmente suficiente. 
 
Não sabemos quanto tempo Adão e Eva tinham sido no jardim antes da queda ocorreu. Eles podem ter sido em há 
muitos anos. Ele provavelmente tinha sido algum tempo por causa de sua necessidade para nomear as plantas e 
animais. 
 
A forma de a tentação era que questionaram a Palavra de Deus. O ataque de Satanás retratou Deus como sendo 
injusto. A premissa básica era, que os regulamentos, regras e restrições estão erradas, e Deus não é terrível para dizer 
"não farás". Este é um grande empurrar ainda hoje pelos liberais e afins. Eles não querem ser dito por Deus o que eles 
deveriam fazer. 
 
Motivos de Deus também foram criticados aqui. Satanás diz que Deus está preocupado com o que você pode descobrir 
se você desobedecer a ele. O que é uma mentira, mas para ser esperado, pois Satanás é o pai da mentira. Satanás diz 
que "Deus está preocupado com o que você está indo para aprender tanto quanto ele sabe". 
 
Esta passagem sob girds todo o ensinamento bíblico sobre o pecado. O pecado é desobediência; é rebelião contra 
Deus. É o homem dizendo a Deus que o homem sabe o que é melhor, que ele não precisa de Deus. Eva racionaliza a 
situação considerando que Adão escolhe deliberadamente. Adão tinha uma escolha depois de véspera caiu, conhecer a 
vontade de Deus que ele ainda tinha de obedecer a Deus, e que o teria levado a orar e interceder para a mulher, em 
vez  de aderir a ela. Ele deveria ter recusado a tomar o fruto. No entanto, ele escolheu para estar com ela, em vez de 
levá-la a Deus para perdão/juízo.  Adam não queria correr o risco de matar a mulher de Deus pela desobediência, ele 
escolher para se juntar a ela em qualquer que seja o castigo veio.  Ele escolha amor sobre a obediência a Deus. 
 
Fases no outono 

 
O ataque de Satanás está em incrementos de 10 
 



 

 

A primeira etapa trata da Palavra de Deus. O pecado, por definição, é a violação da Palavra. A Palavra de Deus foi 

dada nos versos 15-17 do Capítulo 2. Nos primeiros oito versículos seis lidar com um argumento sobre um pedaço da 
Escritura. 
 
Você deve ter a Palavra de Deus conhecida e declarada de modo que você possa ser responsabilizado. O que sobre 
aqueles que, aparentemente, nunca ouviu falar? Deus vai julgar a todos os homens, de modo que aparentemente têm 
tudo ouvido/visto o suficiente. 
 
Cada homem e cada mulher deve ouvir o suficiente da Criação em si, ou a Palavra de Deus, de modo que eles podem 
ser julgados. Pecado não podem operar em um vácuo revelational; eles conhecem a verdade em algum nível e se 
rebelam contra ele. Satanás desafia a mulher sobre o que Deus tem dito. Alegação de satanás é uma insinuação contra 
o caráter moral de Deus. Com o pecado, a tentação é a de tornar-se o árbitro moral absoluto, em vez de obedecer e 
lançou-se sozinho diante de Deus.  O teste foi a confiar na bondade moral/o perdão de Deus, mais do que o amor da 
mulher. 
 
A segunda etapa envolve o Eva passar para decidir se ela vai obedecer a Palavra de Deus ou não. Eva se torna seu 

próprio juiz absoluto. Se a Palavra de Deus cumpre sua especificação ela vai aceitá-lo. 
 
Nos versículos 2 e 3 o terceiro estágio é o de engano. Se alguém lhe fizer uma pergunta que você tem que se 

perguntar se esta é uma pergunta que eles devem estar se perguntando. Neste estágio, diz Satanás, Deus disse isso? 
 
A implicação é, certamente Deus não disse que, e que não há nível de surpresa sobre Deus está fazendo uma coisa 
assim. Trata-se de uma insinuação contra o caráter moral de Deus. 
 
Além disso, a inferência é que Eva tem a palavra final quanto ao que é certo ou não. O homem torna-se, assim, o 
derradeiro juiz/árbitro do direito/errado. Você faz o que você quer fazer, e obedecer a Deus somente quando ele faz o 
que você quer que ele faça. 
 
O ponto de vista bíblico é que o que quer que você faça você deve estar em submissão a Deus.   Quando os padrões 
de Deus não são boas o suficiente, adicionar nossos próprios padrões para a Palavra de Deus. 
 
Aqui Satanás está falando com ambos, mas falando diretamente para a mulher, mostrando que ele está ignorando a 
liderança espiritual do homem. No versículo 3 a mulher chama a Deus pelo nome de Deus, em vez de Senhor Deus. 
 
Note-se que Satanás o Senhor Deus chama pelo nome de Deus. A partir de Gênesis 2:4 temos o nome de Senhor, 
Deus continuamente e, no entanto, mencionado aqui Eva reflecte a redução do Senhor Deus para Deus.  É a remoção 
do relacionamento pessoal que só vem através da obediência. 
 
A palavra Senhor significa, "eu sou, eu sou o seu verdadeiro Senhor".  Foi a maneira de Deus dizer que ele com você 
na fornalha ardente, o stress da vida. Se você pode arranjar alguém para usar o vocabulário que se infiltraram sua 
forma de pensar com a sua própria, e isso é truque de Satanás. Aqui temos Eva usando vocabulário de Satanás. 
 
Quarta etapa envolve a frase, "Nem comereis dele para que não morrais". Eva é concentrando-se no aspecto negativo 

da lei do Senhor. Satanás agora diz que ela certamente não morrerá. Trata-se de uma negação direta de Gênesis 2:16-
17 que representa a única Escritura escritas no momento. 
 
"Você será como Deus". Este é um nome próprio e diz que você vai ser tão sábio quanto Deus. Satanás está implicando 
que Deus não tem seu melhor interesse no coração. 
 
Fase cinco é a aquisição do mal a sabedoria. Este é sempre dirigida para todos os aspectos do nosso ser - para a 

percepção é alterado por/satânico do ponto de vista mundano, o que significa percepção de tudo. 
 
Do ponto de vista do corpo é boa para alimento. É agradável para a alma ser agradável aos olhos, que é de bom gosto, 
é culturalmente agradável. Desejo fazer-te sábio, apela para o espírito. 
 
Em Mateus 4:1-10 temos as três tentações de Cristo, que também são divididas em corpo - as pedras em pão, a alma - 

o glamour dos reinos do mundo e o espírito -  fazendo algo espetacular como testar a anjos como você lança-se fora do 
templo. 
 
Em Tiago 3:13-18 , falando do mal, sabedoria, Tiago diz, este é terrena, sensual - corpo - Alma - espírito e satânicas. 

 
 Em 1 João 2:15-17 temos a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos - alma, a soberba da vida - Espírito. 

Devemos, portanto, ser prevista para ser testado como uma pessoa inteira. 
 
A fase 6 é quando a atitude mental pecados tornam-se evidentes. Pecados tornam-se manifestas somente após atitude 

mental pecados estiveram presentes por um longo tempo 
 



 

 

No Estágio 7 , Eva dá o fruto ao marido que estava com ela. Um estudo sobre o estilo de escrita do autor de Gênesis 

tem mostrado que ele não usa palavras extra. No entanto aqui o homem é dito ser com ela. A partir do texto é evidente 
que Adão estava de pé ao lado de Eva, e assistiu ao longo de toda a sua conversa com a serpente. Ele não conseguiu 
agir cedo o suficiente para contrariar a deslizar para o mal/ponto de vista satânico (chamado na Bíblia "mundanismo"). 
 
Este é o ganhar de aceitação social. Para torná-lo socialmente aceitável que você tente e obter cada uma outra pessoa 
para fazê-lo. Os homossexuais têm usado para fazer sua maldade em segredo. Agora que eles são capazes de praticar 
abertamente que eles estão a tentar obter todos os outros a fazê-lo, ou pelo menos aceitá-la como "normal". Eles estão 
tentando tornar socialmente aceitável. O mal ama para compartilhar e falar apenas dos aspectos positivos de seu 
comportamento desagradável e mal escondendo a natureza sob palavras agradáveis. 
 
Fase 8 - Aprendem que estão nus. Esta é a vergonha em vez de culpa.  Vergonha é orientado para as suas 

preocupações sobre as opiniões de outras pessoas. Parece que neste momento pode ter havido uma mudança em seu 
metabolismo corporal. Pela primeira vez, é dito ser o fresco do dia. Seus corpos se sentiu diferente. 
 
Fase 9 - eles tentam e cobrir o problema por meio de folhas de figueira. Tampa para cima é o início da loucura. Quando 

alguém se torna consciente do mal um tem a negá-lo e encobri-lo, ou lidar com ele por voltar à obediência às Escrituras.   
Aqui eles tentam criar a realidade de acordo com sua própria percepção, em vez de alterar sua percepção de frente 
para a realidade, e assim vai mais profundo dentro de seu pecado. 
 
Etapa 10 - eles ouviram o barulho do Senhor, andando no jardim e eles se esconderam. Esta é a culpa que resulta da 
consciência de Deus.     Romanos 5:12-20 - a causa da morte é o pecado. 

 
Em Romanos 7:5-11 temos a doutrina da velha natureza pecaminosa. Trata-se de um fruto para a morte que 

compreende bem humano e pecados pessoais. Este é um trabalho da morte e além do trabalho do Espírito Santo. 
 
O mal tem corrompido a estrutura genética da qual são construídos. É somente por meio da regeneração, que pode ser 
mudado. Isto é feito pelo Criador através de regeneração, pois foi ele quem fez a primeira criação. 
 
A maioria das pessoas fizeram a escolha de Adão e Eva ao longo dos séculos. A posição para além do pecado de um 
ente querido é um verdadeiro teste de força de caráter. O que você vai fazer quando a pessoa que é mais caro para o 
que você está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus para nós? Devemos ser sensíveis ao que o Senhor quer 
de nós, e somos chamados a orar por nosso parceiro ou amigo. 
 
Como exemplo temos a Moisés e o Êxodo. Moisés preso com a vontade de Deus, mesmo que o custo de tudo que 
muitos no mundo são caros.   Ele perdeu o trono do Egito, a mulher que amava, riqueza além da medida, e o poder 
absoluto, mas ele encontrou seu verdadeiro destino.   Nós também, mas somente com o plano do Senhor para nossa 
vida. 
 
Os resultados da queda foram três:- 
 
[A],   eles perderam a sua capacidade de ter comunhão com Deus, que é mostrada quando eles se esconderam do 
Senhor. 
 
[B]   Que perdeu a alegria que tinha em Cristo e uns com os outros, eles perderam a inocência e a maravilhosa paz 
de espírito de uma alma que nunca tinha conhecido pecado ou rebelião. Eles perderam não só para si, mas para as 
futuras gerações. 
 
[C]   a partir desse momento a humanidade nasceu no pecado. Transferiu-se biologicamente e geneticamente. 
Cada criança nasce fisicamente vivo, mas morto espiritualmente com uma velha natureza pecaminosa construído em 
sua natureza genética. Cada um nasce agora na necessidade de um Salvador.  
 
O Senhor perguntou por que eles estavam escondidos e que haviam feito. Ninguém iria aceitar a responsabilidade para 
o que tinha acontecido. Deus tem você pessoalmente responsável. Em 1 João 1:9 que diz: "Se confessarmos os 

nossos pecados", condição de terceira classe, podemos ou não podemos confessar os nossos pecados. Isso indica 
também a responsabilidade e a responsabilização.  Este versículo também dá segurança jurídica - para nós certamente 
será salvo, perdoado, e se não se arrepender e confessar os nossos pecados. 
 
Os julgamentos de Gênesis 3 

 
Gênesis 3 dá a julgamentos. 
 
[A]   Em primeiro lugar a Satanás é dito que ele será derrotado pela semente da mulher. Ele foi derrotado na 
tentação e estrategicamente derrotado na cruz/ressurreição, como vemos em João 12:23-48. 
 
[B]   a mulher seria em sujeição a seu próprio corpo, ainda fora de sua dor e alegria virá também estará sob o 
domínio do homem. Também através do rolamento de criança virá o Salvador - Deus vai tornar-se homem. 
 



 

 

Se ela está no bom relacionamento com o Senhor e seu parceiro haverá grande bênção e alegria em que, como bem. 
Ela vai ter uma profunda alegria e satisfação do que mesmo o marido vai saber. Houve também a grande alegria de 
saber que a semente da mulher seria, em devido tempo, derrotar Satanás e resolver o problema de pecado que ela 
começou a todos aqueles anos antes. 
 
Deve ser lembrado que a sujeição da mulher começa com Efésios 5:18-21, onde ambos os parceiros estão sujeitos ao 

Senhor por ser cheios com o Espírito Santo e assim sendo mutuamente submisso. 
 
A mulher pode responder de forma produtiva para o amor do marido. Uma mulher que entra em um relacionamento com 
um homem que ela não pode respeitar em cada maneira possível é uma mulher tola. Se você deseja ensinar o 
casamento em sua verdadeira perspectiva você necessidade de ancorar a coisa toda nos três primeiros capítulos de 
Gênesis. Se você removê-los como mito você não tem nada para ancorar o resto da Bíblia. Os liberais são sobre 
fundações tremida porque eles têm jogado a sua âncora nos primeiros capítulos de Gênesis. O verdadeiro cristianismo 
gira em torno da historicidade das Escrituras. 
 
[C]    o homem teria de trabalhar para a sua comida e a terra seria menos produtiva. Devido ao pecado, o homem 
acabaria por morrer. A morte entra no mundo devido ao pecado, o homem não foi feito para morrer.  Ele e sua esposa 
são expulsos do jardim, perdendo a alegria que estava lá. 
 
 
A IMPUTAÇÃO E A QUEDA 

 
Existem três imputações; o pecado de Adão, a justiça de Deus, e o pecado do homem. A imputação é onde algo que, 
"como se você tivesse feito isso". O pecado do homem foi dado ou imputada a Cristo e Ele pagou o preço por isso. Ele 
não ganhar ou merecer o pecado. Nós não ganhar ou merecer o pecado de Adão, mas temos. Aqueles que crêem nele 
terão a justiça de Cristo imputada a eles, o que não é merecido. 
 
No caso de Adão e Eva, eles receberam as túnicas de peles que representava o sacrifício de uma vítima inocente. Na 
extremidade leste do Éden havia querubins com espadas flamejantes que protegeu o caminho para o jardim.  Foi aqui 
que eles sacrificaram. Adão e Eva foram, portanto, abrangidas pelo sangue derramado por eles, que é uma imagem da 
cruz que virá mais tarde. A forma da Arca da Aliança, com os dois querubins sobre o propiciatório remete de volta a este 
tempo no jardim, onde os dois anjos ignorado o primeiro altar da humanidade.  
 
Você não pode ter uma figura mítica imputando qualquer coisa. Deus tem feito algo na história e que é visto para ser 
real. Também é importante no caso do sacrifício para Adão e Eva, que era o Senhor Jesus Cristo, que mataram o 
animal. No devido tempo, ele está indo para ir para a Cruz e derramou o Seu próprio sangue. 
 
Embora o homem alega que eles não são responsáveis para o pecado de Adão a revelação divina, que, devido ao 
efeito de longo alcance da representação de Adão como o cabeça da raça humana, Adão, o pecado original é imediata 
e directamente imputáveis a cada membro da raça humana com a sentença de morte invariável descansando sobre 
eles.  
 
Da mesma forma pela queda de Adão, o efeito de um pecado inicial é transmitido imediatamente a natureza 
pecaminosa por herança de pai para filho de geração em geração. A imputação do pecado é universal como é a oferta 
de salvação. 
 
Se Adão não existirem, você não poderia dizer que Jesus morreu pelos pecados de todo o mundo. A Bíblia diz que 
precisamos de um Salvador, porque o que aconteceu lá atrás. Ele foi posto sob a maldição de modo que você pudesse 
ser colocado sob bênção em graça. 
A Bíblia indica que a OSN é herdado do pai, não a mãe. 
 
 

Doutrinas 
 
 

Condição Humana: natural, carnal, Espiritual 

 
Na Bíblia, a raça humana é dividida em três categorias:- 
 
1. O homem natural 

Uma pessoa nascida viva fisicamente, mas não regenerado. Ele pode ser muito sofisticado, civilizado, gentil e 
amável, mas é completamente ignorante dos fenômenos espirituais. (1 Coríntios 2:14) equivalente à pessoa 
fria na igreja de Laodicéia. 

 
2. O homem carnal 



 

 

Uma pessoa regenerada ou nascer de novo, mas vivendo sua vida sob o poder de sua velha natureza 
pecaminosa. Atividade prolongada nesta área produz um cristão que ainda é um bebê. (1 Coríntios 3:1-4) 
equivalente à pessoa na igreja morna de Laodicéia. 

 
 3. Homem Espiritual 

Uma pessoa regenerada e que vivem, em geral, o poder do Espírito Santo. Ele percebe a diferença entre as 
coisas de Deus e do homem. (1 Coríntios 2:11-13) Ele tem comunhão com Deus em sua vida diária. (Efésios 
5:18-20) equivalente à pessoa quente na igreja de Laodicéia. 

 
 

Consulte a página 31 ESPIRITUALIDADE [acima] 

 
 

Natureza de pecado antigo 

 
1.   Nós nascemos com uma natureza herdada de Adão, que é contra Deus e propenso ao pecado (Efésios 2:1, 
Romanos 5:12). 
 
2.   A velha natureza pecaminosa é perpetuado na raça humana pelo nascimento físico (Salmo 51:5, 1 Timóteo 
2:13, 14). 
 
3.   Estamos, por conseguinte, espiritualmente mortos no momento do nascimento físico (Romanos 5:12). 
 
4.   Nomes para a velha natureza de pecado: 
A) Carne - Gálatas 5:16 
B) Homem Velho - Efésios 4:22, Colossenses 3:9 
C) - Carnal Romanos 7:14 
D) o pecado - Romanos 5:12 
E) Coração - Jeremias 17:9 
F) Membro - Colossenses 3:5. 
 
5.   O crente continua a ter uma velha natureza pecaminosa depois da salvação (1 João 1:8, 1 Coríntios 3:1). 
 
6.   O crente sob o controle da velha natureza carnal é chamada pecado (Romanos 7:14, 1 Coríntios 3:1-3). 
 
7.   A velha natureza pecaminosa frustra produção verdadeira da vida cristã (Romanos 7:15). 
 
8.   A velha natureza pecaminosa tem duas tendências (Romanos 6:6) 
A) Área de fraqueza - nos empurra para a ilegalidade e pecados (Hebreus 12:1) 
B) Área de força - nos empurra para o ascetismo e auto-justiça (Isaías 64:6). 
 
9.   A velha natureza pecaminosa não é encontrado na ressurreição do corpo (1 Coríntios 15:56, Filipenses 3:21, 1 
Tessalonicenses 5:23). 
 
10.   A vitória sobre a velha natureza pecaminosa é alcançado por considerando sua antiga vida morta, render-se a 
Deus, confessando o pecado e confiando o enchimento do Espírito (Romanos 6:6,11, Colossenses 3:9-10). 
 
 
 
O FRUTO DA velha natureza de pecado 

 
1. O fruto da velha natureza pecaminosa cai em quatro categorias: 
A) a Sensual 
B) Os Religiosos 
C) Social 
D) Pessoal 
 
2. A sensual 

A) fornicação - porneia - atividade sexual ilícita ou de qualquer outra actividade que não sexual com o seu 
parceiro. 

 
B) a impureza - akatharsia - todos os actos de indecência e uncleanliness que choque as pessoas, isso inclui 
atos sexuais anormais 
 
C) a lascívia - aselgeia - luxúria desenfreada - pessoas que estão tendo o sexo para sua própria gratificação 
pessoal, tratar as outras pessoas como objetos sexuais para o seu prazer. Paulo reconhece que somos 



 

 

tentados em todas estas áreas. Mateus salienta que não é apenas o de fazer estes actos, mas o pensamento 
de que estes actos são pecados. 

 
3. Os religiosos 
 

A) idolatria - eidoltria - Culto de outras coisas que não Deus 
 

B) feitiçaria - pharmakeia - trata-se de magia, astrologia, sessões de espiritismo e magia. 
 

C) ódio -echtros - é fúria desenfreada sem uma razão. Você ficar tão irritado que ninguém pode falar com você 
em tudo. 

 
  Iv) strife - eris - contentiousness - trata-se de argumentação em relação ao ensino bíblico e assuntos 

espirituais. 
 
4. SOCIAL 
 

A) o ciúme - zelos - um amargo ódio contra outra pessoa que possui algo que você deseja. Este é o pai de 
todos os outros pecados. 

 
B) ira - garrafa térmica - isso está ficando quente dirigido ou queima-se. Se a pessoa não controlar o poder de 
um temperamento quente, eles estão sob o poder da velha natureza de pecado e não é o Espírito Santo. Se 
você receber esse tipo de problema em uma reunião da igreja, vire à Palavra de Deus. 

 
  C) - seditions    - isto é, formando facção 
 

D) heresias - este é um passo para a frente a partir seditions e é uma pessoa que deseja construir sobre as 
facções. Um exemplo seria a KJV grupo. Por separação com base na JFA sozinho você tem caído em muito 
mais do que o mal está presente em variações de versões. 

 
  E) mal - este é amarrado em ciúme corroendo as almas de pessoas que porto de ressentimento. 
 
5. PERSONAL 
 

A) a embriaguez - methai - beber álcool em excesso não é uma doença, é um pecado. É uma fraqueza 
herdada, se seu pai é um alcoólatra, você não deve tocar o álcool, porque é uma fraqueza na família. Evite 
locais onde você pode ser tentado. Se você tiver uma fraqueza para o alcoolismo você deve lidar com ele. 

 
B) - revelings jomoi -, o que significa elevar o inferno, uma pessoa que não pode suportar o silêncio, mas tem 
que ser afogada no ruído todo o tempo. Sua vida é vazia e não tem nenhum efeito, mas enquanto eles parte 
vigorosamente e execute a função de função para que eles não tenham de se preocupar com o seu pecado e a 
inutilidade de sua vida. Quando você é tentado a pensar sobre o pecado o Senhor. Paulo agora adiciona e 
afins o que significa que, se ele não tiver atingido sua fraqueza, eles devem preencher os espaços em branco. 

 
6. Todos nós temos fraquezas e, a menos que você esteja em guarda você cair o tempo todo. Você tem que conhecer 
suas fraquezas e definir seu protetor contra ela. A maneira de Deus é para andar no Espírito, que é a maneira de lidar 
com ele. 
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