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 Revisão de Fevereiro de 2010 
 
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, 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 (I Coríntios 
15:3; 1 Pedro 2:24; Isaías 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 agora a vida eterna (I 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 (I 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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Muitos outros recursos estão disponíveis livremente a partir de nosso site na internet: www.ebcwa.110mb.com  
www.newstartbibleministries.org.au e mensagens semanais. 
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Para mais informações entre em contato com o Dr. Peter Moisés no PO Box 163 Armadale WA 6992 Tel 618 9399 1978 
ou e-mail pjmoses@bigpond.com.au 
 
Nós encorajamos você a copiar e distribuir livremente estes materiais para o seu Pastor e os amigos. Você só, precisam 
de autorização escrita da EBCWA se você pretende usar os materiais em publicações para revenda. Incentivamos a 
ampla distribuição livremente! 
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As palestras abaixo foram revistos (2004) para permitir que os estudantes através de "Grátis" Global e a preencher o 
certificado em Teologia Pastoral, sem referência a quaisquer outros livros de texto que a edição omnibus do BTB e sua 
própria Bíblia. 
 

 
Certificado GRATIS GLOBAL E EM TEOLOGIA PASTORAL 

 
 

Introdução 
 
O conceito deste projeto é um curso por correspondência, levando a um Diploma em Teologia 
Pastoral de EBCWA que está praticamente livre de encargos. 
 
Deve notar-se que a finalidade do curso não é para ir para graus mais altos, mas para ajudar 
qualquer crente em crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, de modo que 
eles podem se tornar mais eficientes os membros do corpo de Cristo. 
 
O curso, nesta fase, não é acreditado para permitir o progresso para graus mais altos, no entanto, 
aqueles que têm feito o curso encontrei-o imensamente benéfica em seus ministérios e é, 
portanto, recomendado para sua consideração. 
 
EBCWA tem um curso paralelo no Global e Certificado Gratis em Teologia Sistemática. 
 

O curso de Teologia Sistemática deve ser concluída antes de este curso como é fundamental que 
o cristão está bem fundamentada na teologia antes de assumir qualquer papel pastoral. 
 
 

Métodos de Estudo 
 

Por e-mail 
 

Para fazer o curso gratis ambos mentores e alunos precisam ter acesso a e-mail e de um 
computador, de forma que as atribuições podem ser apresentados e marcado por via electrónica. 
Qualquer participante deve também estar dispostos a assumir suas funções gratuitamente. 
 

Em uma configuração de igreja 
 

Para aqueles que não têm acesso a computadores e e-mail, existe uma oportunidade para utilizar 
o material para fazer a sua própria igreja um Bible College. Aqui os marcadores do curso ensinar e 
marcar as tarefas para os alunos estudarem em uma cara para enfrentar a situação. 
 
Atualmente, temos exemplos deste método de trabalho na África, Índia e Paquistão. No contexto 
africano, cerca de trinta alunos já receberam certificados. O uso de computadores, neste caso, é 
para o marcador para manter contato com EBCWA aconselhando o progresso do aluno em uma 
base regular e organizar para a emissão de certificados individuais a partir EBCWA para todos 
aqueles que completarem o curso com sucesso. 
 
 

Critérios de participação de curso EBCWA 
 

No caso de estudo por e-mail ambos os marcadores e os estudantes têm de ser aprovados pela 
EBCWA. 
 
No caso de a Igreja como um formato Bible College, os marcadores devem ser credenciados pela 
EBCWA, mas os alunos não. Isso permite que os alunos a frequentar o ensino face a face em 



 

 

uma igreja sem fazer atribuições de definição formal, embora a disciplina de fazer as atribuições é 
fortemente encorajada. A igreja formato também permite para as atribuições a ser escrito e 
marcado em um idioma diferente do inglês. 
 

O marcador / mentor precisa ser um cristão maduro com uma significativa compreensão da 
teologia compatível com o Colégio. Ele ou ela não tem que fazer o curso antes de ser um 
marcador, mas deve ser capaz de parecer favorável para a Faculdade Declaração de Fé. CD 
2005 [Ver]  
 
 

 O marcador mentor receberá atribuições do estudante, marcá-los e voltar a atribuição marcada 
para o aluno. As marcas serão encaminhados ao Dr. Pedro Moisés pelo e-mail 

pjmoses@bigpond.com.au em intervalos regulares. Após a conclusão do curso o certificado 

será enviado ao aluno de EBCWA. 
 

O aluno precisa ser entusiasmado e persistente na prossecução do seu vencimento no Senhor. 
 

Se você acreditar que o senhor está chamando você para ser um marcador/ mentor ou um 
estudante ou que a Igreja deseja tornar-se um centro de estudos, por favor envie seu currículo 
para o Dr. Peter Moisés para que este projecto sob a orientação do Senhor pode prosseguir. 
 

O Senhor vos abençoe como você considerar este curso e rezar para o projeto como um todo. 
 
 
 

O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA marcadores [mentores] E E-mail Estudantes 
 

Prepare o seu pedido ao Dr. Pedro Moisés EBCWA por e-mail:- 
 

[1] nome completo, endereço, data de nascimento. 
 

[2] duas referências de caractere. 
 

[3] O seu testemunho. 
 

[4] registro acadêmico, incluindo todos os comerciais, profissionais ou outras qualificações 
 

[5] Um resumo do seu trabalho cristão desde que foram salvos. 
 

[6] explicar o seu propósito em fazer este curso 
 

[7] Você vê a possibilidade de ensinar este curso localmente como um mentor. 
 

[8] Responder as perguntas abaixo. - As respostas podem ser em um parágrafo ou dois, em vez 
de uma atribuição de pleno 
 

Questão 1 - Explique o caráter de Deus e porque é importante. 
 

Questão 2 - Explique a fé e descansar no Senhor e explicar por que é importante. 
 

Questão 3 - Explique a confissão dos pecados e por que isso é importante. 
 

Pergunta 4 - O que é espiritualidade? Como você é espiritual? 
 

Questão 5 - Por que os crentes sofrem? 
 
 

Funcionamento do curso 
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O certificado em Teologia Pastoral representa 45 horas de palestras e envolve a realização de 
atribuições 4. 
 

Espera-se que os alunos dediquem aproximadamente duas horas para leitura, pesquisa e trabalho 
de atribuição para cada hora de palestras. 
 

O tempo para preencher o certificado não deve ser superior a 6 meses. 
 

O certificado representa um oitavo do curso Diploma. 
 
 
 

 Método de estudo 
 
As atribuições de todos os e-mails devem ser realizadas em inglês, mas aqueles em uma igreja 
pode ser feito em um idioma local se mutuamente aceitável. 
 
 
Traduções 
 
O Senhor pode encorajar a livros de curso a ser traduzido para outro idioma. Se isso é feito em 
um computador, pode ser possível incluí-lo em um futuro CD que iria beneficiar os outros. Seria de 
se esperar que qualquer tradução seria realizado gratuitamente e disponibilizados para EBCWA 
nessa base. 
 
 
Custos 
 
Nossa política é de que o financiamento não deve ser uma barreira ao aprendizado da Palavra de 
Deus. 
 
Usando e-mail e o EBCWA - CD o curso é basicamente livre. O curso é, portanto, chamado Global 
e Gratis para o regime do curso igreja precisará ser feita para a prestação de um conjunto de 
livros. 
 
Enquanto os cursos são gratuitos para auxiliar nas operações do colégio por ofertas de o povo do 
Senhor como eles são liderados seria aceite com gratidão com pagamentos efectuados à Bíblia 
Evangélica Colégio de WA. 
 
 
Atribuições 
 
Atribuições exigidos para cada assunto são listados nas páginas seguintes. Todas as fontes 
consultadas durante a investigação deverá ser devidamente reconhecido em uma bibliografia. 
 
 
Certificado de teologia pastoral 
 
Avaliação 
 
Necessário: 4 x 2000+ palavra as atribuições são necessárias para completar o certificado. 
 
Conjunto de textos de leitura, pesquisa e, em seguida, escrever respostas com base bíblica, 
explicando as razões para as respostas com referência ao epístolas pastorais, e a situação de sua 
igreja local . 
 



 

 

Selecione quatro temas. 
 
I. Discutir a visão bíblica qualidades necessárias para a liderança pastoral. Desenvolver um 
calendário semanal para o ministério trabalho que fornece para a família, de estudo, de visitação, 
de ensino e de reuniões. 
 
2. O que deve ser feito por você, antes e durante a aquisição de uma nova igreja? Desenvolva 
uma lista de prioridades de acção nas semanas e meses com a aquisição. 
 
3. Desenvolver um plano de visitational para a igreja, que mobiliza os membros e alcança o 
perdido/necessitados sem violar os princípios bíblicos. 
 
4. Discutir a base bíblica para a reunião congregacional e desenvolver um conjunto de princípios 
para a operação, de modo a evitar qualquer perturbação e manter o controle do Espírito Santo. 
 
 5. O que são os diáconos, anciãos e outros oficiais para fazer na igreja? Como você como pastor 
coordenar isso? 
 
6. Técnicas de gestão de pessoal que poderia ser seguido para aliviar as tensões e facilitar a 
função da administração da igreja? 
 
7. O que é uma mulher para fazer na igreja? Discutir o papel da mulher na igreja do Novo 
Testamento e na sua congregação. 
 
8. Desenvolver um plano de formação para os diáconos para auxiliá-los em sua função Bíblica. 
 
9. Que fatores e princípios devem ser cobertos na Constituição, e por que 
 
10. O que está envolvido na adoração? Desenvolver um formato de culto que atende a esses, e 
dar um exemplo você já tentou, com uma avaliação de seu valor da congregação. 
 
11. O que você considera como importante em um casamento cristão? Desenvolva uma lista de 
princípios bíblicos com justificativas para cada um. 
 
12. Serviço do Batismo e da Ceia do Senhor são importantes serviços de ensino. Discutir. 
 
13. Escolha do próprio aluno (requer aprovação do tópico) 
 
 
Classificação E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

1. A classificação permite que o marcador para dar aos alunos feedback sobre como eles estão 
executando em relação às expectativas do Colégio. As notas devem sempre desafiar os alunos a 
uma maior realização de modo que eles possam servir melhor o seu senhor quando aplicam seu 
estudo no ministério a que são chamados. 
 
2. Categorias A, B, C, D ou F será adjudicado 
 
3. Critérios tidos em consideração durante a avaliação: 
 
[A] Apresentação (ponderação relativa sobre 20%) 
 
Estrutura (por exemplo, conclusão introdução rubricas, etc) 
 
Seqüenciamento lógico 



 

 

 
Clareza de expressão 
 
[B] O CONTEÚDO (ponderação relativa sobre 80%) 
 
Precisão e profundidade doutrinária 
 
Argumento Bíblico lógico 
 
Alcance do propósito (por exemplo, plano de ensino, sermão, etc) 
 
Ilustrações adequadas e/ou aplicações 
 
Utilização dos recursos, citações, bibliografia 
 
 
 Graus concedidos 
 
A - indica que o aluno domina o assunto a compreensão do tema, suas diversas expressões 
interpretativas, os problemas a ele associados, bem como a sua aplicação à vida. Esse 
conhecimento tem sido clara, concisa e bem apresentado. 
 
B - indica uma boa compreensão do assunto, a compreensão das questões envolvidas, mas sem 
a mestria detalhada de um grau "A" 
 
C indica que o aluno compreendeu os fatos básicos ou conceitos, mas não completamente tem 
visto a sua profundidade implicações ou variações. 
 
D indica que o estudante não foi capaz de apreender os conceitos-chave no assunto ou que o 
caso para colocar seu ponto de vista, faltou lógica ou organização. Qualquer trabalho recebendo 
um grau "D" deve ser repetida, pois não recebem créditos para a graduação. 
 
F indica que o aluno não tenha compreendido o assunto, nem apresentar uma apresentação 
adequada. Um "F" requer uma conferência com os marcadores para discutir o desempenho do 
aluno. 
 
 
Fornecimento do certificado em Teologia Pastoral 
 
No final do curso um certificado em Teologia Pastoral será emitida pelo EBCWA desde 
 
1. Os requisitos para as atribuições foram concluídas com êxito 
 
2. A confirmação é dada por escrito pelo aluno, confirmando que eles têm estudado 
cuidadosamente todos os deste livro, incluindo os textos bíblicos. A este respeito, é bom para 
manter seu próprio note book como você atravessa os textos 
 
 
Inquéritos 
 
Endereço por favor todas as perguntas ao Dr. Pedro Moisés no email 

pjmoses@bigpond.com.au  
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Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste 
através de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idóneos para também 
ensinarem os outros. 2 Timóteo 2:1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 1   -   Introdução à Teologia pastoral - 2 Timóteo 3 
 
Introdução 
 
Teologia pastoral pode ser definida como "a arte de sobreviver ministério pastoral". Para sobreviver como um oficial das 
forças armadas espiritualmente do Senhor, no meio do mundo, do diabo, você precisa ter todos os fatos para a sua 
sobrevivência. Isso significa saber seus pontos fortes em Cristo Jesus, conhecendo os pontos fortes e os pontos fracos 
dos inimigos e saber suas táticas também, para que você possa lutar com foco, propósito e sucesso. 
 
Os ÚLTIMOS DIAS 
 
A intensificação da fase do "conflito Angélico" (Consulte a BTB), começa na cruz, ressurreição e ascensão do Senhor.  
Veja a seguir a doutrina, e de volta para suas notas de Teologia Sistemática e re-leia esta seção para lembrar-se das 
verdades vitais que irá mantê-lo seguro no meio desta intensificação do tempo. Esta fase da história do mundo é 
chamado de Era da Igreja, mas também era conhecido pelo Senhor e os primeiros crentes como, "Últimos 
dias"(consulte a BTB doutrina abaixo). Existem pelo menos 18 características da vida nestes dias;  características da 
Igreja, e verdades previamente registrados nas Escrituras sobre o tipo de pessoas que você irá encontrar nestes últimos 
dias. Devemos ter conhecimento sobre isso, como esta é a nossa esfera de ação.  Se somos servos 
preparados/soldado/embaixadores, então podemos servir e lutar como os vencedores, em Cristo, que a Escritura 
registra que somos. 
 
A igreja tem, portanto, sido nos últimos dias para os últimos 2000 anos. Somos desafiados a viver na esfera da 
expectativa do logo "vinda" do Senhor Jesus Cristo (Arrebatamento - Consulte a BTB).  Como nossos pais na fé, ter 
aguardado com expectativa para o retorno do Senhor, pelo que também esperar, ativamente ocupado em seu trabalho, 
no terceiro milénio. 
 
Paulo diz a Timóteo, e nós, para estar pronto, como o povo que ele vai atender não estão indo ser muito gente boa. 
Estar preparado para elas, reconhecê-las e proteger seu rebanho contra eles.   Viver na verdade e ser forte contra  o 
maligno. Estas são as "ordens" para todos os ministros do Senhor nestes "últimos dias". 
 
2 Timóteo 3:1-5 (Leia isto cuidadosamente como a apresentação, o conteúdo refere-se a esta passagem). 
 
As dezoito características são um catálogo dos males do egoísmo e egocentrismo; ambas as características de 
Satanás, que engrandece o auto acima de obediência a Deus.  Lembre-se também de sua teologia sistemática as 
estratégias de Satanás, para a essência da Teologia Pastoral envolve o estabelecimento de rotinas e práticas pastorais 
que protegem você e o rebanho de Deus do conhecido estratégias do inimigo. No coração de todas as estratégias de 
Satanás é auto, em vez de a Deus egocentrismo. As dezoito características dessas "já capturados pelo inimigo", 
gravada por Paulo aqui, são; 
 
1.  Os amantes do self. - Para ser auto-centrada, o que significa que tudo é interpretado em termos de 

preocupações egoístas;   é um relativismo moral que se centra na auto em vez de a Deus ou aos outros. 
 
2.  Os avarentos, amantes do dinheiro, de modo que tudo tem um preço e o que é de valor é o que pode ser 

medido em termos de dólares. 
 



 

 

3.  Presunçosos. - Gostaríamos de dizer as pessoas como este são "cheio de ar quente";   eles não têm nem 
substância nem coração, mas o amor grandes palavras para falar sobre si mesmos. 

 
4.  Orgulho. - Arrogância não conhece limites quando a opinião de Deus é ignorado e o self é o único critério para 

a tomada de decisão. 
 
5.  Blasfemos. - Quando as pessoas pensam que sabem melhor do que o Deus que eles muito rapidamente 

passar para insultar diretamente a Deus e suas palavras, para que eles não pensam que eles estão 
condicionados pelas regras que regem aqueles que são, em seus olhos, tolo o suficiente para acreditar em 
Deus!     

 
6.  desobedientes aos pais. - No coração a força de uma nação está enraizada na força e respeito dentro da 

unidade familiar.   Quando as crianças crescem a desprezar, desobedecer ou ignorar seus pais eles vão 
crescer sem um saudável senso de disciplina. A sociedade irá sofrer como a criança que não respeita os seus 
próprios pais muitas vezes não respeitam a vida ou a propriedade de terceiros. Este ponto aplica-se igualmente 
às crianças e pais; os pais devem viver de modo a serem dignos de respeito e as crianças devem respeitar 
sempre que possível os seus pais. 

 
7.  Ingratos. - Este termo resume uma característica de pessoas que estão no mal que muitas vezes confunde os 

outros. Por que é que você pode fazer coisas maravilhosas para algumas pessoas e eles irão desprezar-lo e 
insultá-lo para o bem você tem feito deles, ou eles vão usar sua própria bondade contra você? A resposta está 
aqui. Pessoas que obtêm no mal e na falsa doutrina perderá todas as perspectivas e ter como um traço do 
caráter ungratefulness que é destrutiva e desagradável. 

 
8. o  profano. - Santidade significa ser separado para Deus e seu serviço, e unholiness significa o contrário;   para 

ser separado para o self e o mal em vez de Deus. "Unholy" na verdade significa ser ativo no serviço do inimigo. 
 
9.  Sem afeição natural. - Capacidade de amar não é uma indicação de mais profundo e mais perigoso aspectos 

da natureza de uma pessoa.    Quando as pessoas amam apenas a si mesmos, eles são incapazes de 
verdadeiramente amar os outros. 

 
10  Trucebreakers.. - Quando as pessoas têm moral que está enraizada no interesse de auto você pode ter 

certeza de uma só coisa com eles; que você não pode ter a certeza de que em tudo. Eles vão ser tão estável 
quanto o vento! São pessoas cuja palavra não se pode confiar. 

 
11.  Falsos acusadores. - Fofocas maliciosas, onde abundam auto-sempre é rei. Se as pessoas não vão falar 

sobre o Senhor e a sua palavra a eles vão falar sobre tudo e mais alguma coisa, como se fosse importante. 
 
12.  Incontinentes. - Nenhum auto-controle. As pessoas que seguem os seus caprichos e fantasias como se 

fossem de verdade e de justiça, onde - como eles são simplesmente luxúria e desejos. 
 
13.  feroz. Brutal - homens são homens de Satanás. Os homens são suave de Deus. Não há nenhum lugar na 

igreja para aqueles que irão rasgar outra pessoa distante com suas palavras ou suas mãos. Não devemos ser 
ferozes como cães selvagens, mas gentil como o nosso Senhor. Um homem feroz é um falso irmão. 

 
14.  Desprezadores daqueles que são boas. - Um homem é conhecido por sua empresa e por aqueles que ele 

ama. Nenhum homem bom desprezará os homens bons, mas cada homem mau. Olhar para a empresa manter 
os outros e ver onde seu coração está. 

 
15.  traidores. - Se uma pessoa é inqualificável que irá trair você sem pensar. O mal não tem outros padrões de 

auto-gratificação, e a traição da boa de ganho é de se esperar de homens maus. 
 
16.  INEBRIANTE. - Negligência é outra característica do homem mau. Eles não pensam sobre consequências, 

são erupções cutâneas e tolos, por falta de clarividência e solicitude para com os outros. 
 
17.  alta. - Enquanto estiver sendo erupção cutânea e tolos-se eles usam tais termos de outros. Eles não vêem 

qualquer problema com seus próprios comportamentos, para que eles sejam perfeitos em seus próprios olhos. 
 
18.  Os amantes do prazer. - O seu Deus é seu ventre. Filipenses 3:19. Eles fazem coisas para se sentir bem e 

não porque são bons, e será de benefício para eles e outros 
 
De onde vem o poder? 
 
Esta lista é terrível, muito comum em nossos dias, como foi nos dias de Paulo. É apenas mais um sinal do impacto do 
mal no mundo. Estas são as coisas que Satanás e seus trabalhadores (os demoníacos e os humanos) visam promover 
entre os homens, para essas coisas vão manter as pessoas de Deus. Temos de definir nossos corações e mentes com 
firmeza contra qualquer comportamento ou pensamento que conduz a este modo de viver. No quinto versículo Paulo 



 

 

identifica o ponto central sobre estas pessoas. A coisa é verdadeiramente assustador, devemos lembrar que essas 
pessoas são, muitas vezes, nas igrejas e nos dias de Paulo estavam afirmando ser mais espiritual do que os 
verdadeiros crentes. 
 
A grande questão é a questão do poder; eles têm o poder e o estilo de vida do que vem do auto temos o poder e a vida 
que vem de Deus. Você vê, Teologia Pastoral é toda sobre a ajudar as pessoas a viver no poder de Deus, na 
comunidade cristã, e desafiando-os para ver a diferença entre o ponto de vista humano e do ponto de vista divino, poder 
humano e técnicas, e o Espírito Santo permitiu poder. 
 
O objetivo de Satanás não é fazer com que as pessoas na cidade, bêbado, seu verdadeiro golpe é de fazer auto-los 
justos legalista hipócritas. Eles não têm nenhum poder real, exceto o que o orgulho pode produzir, e produz a lista 
acima, em vez de a lista do fruto do Espírito Santo em Gálatas 6. Política de Satanás para roubar as pessoas do poder 
de Deus e distraí-los do propósito de Deus. Teologia Pastoral, é a organização das actividades da igreja de uma forma 
que constantemente é manter as políticas e o poder de Deus para a vanguarda, e constantemente alertando o povo do 
Senhor longe das tentações de distrair o inimigo. 
 
Hendricksen observa, "Estas pessoas falta dinamite espiritual.   Eles não têm o amor de Deus, nem para a sua 
revelação em Jesus Cristo, nem para o seu povo.   Por isso, desde que eles não são homens cheios do Espírito, não é 
surpreendente que eles falta de potência", (Epístolas Pastorais, página 286).   Eles são grande pretenders, falsa e vazia 
de energia e esperança. Em Judas 12 eles são referidos como "nuvens sem chuva", prometendo muito para uma terra 
de fome, mas entregar nada de valor nem responder a qualquer necessidade real. 
 
Muitas pessoas no mundo todo querem uma religião que não exige obediência, ou qualquer mudança para padrões de 
vida pecaminosa, ou qualquer coisa que perturbe a velha natureza pecaminosa. O cristianismo verdadeiro não é a sua 
escolha, mas a fé é falsificado. Devemos lembrar-nos do inimigo é o desejo de manter as pessoas de verem a sua 
necessidade de um Salvador. Satanás quer que as pessoas confortáveis e distrair as realidades eternas; Teologia 
Pastoral, examina as várias maneiras em que devemos empregar para garantir que as pessoas estejam sempre cientes 
das realidades eternas, para que eles a pé o poder do Espírito Santo e a luz da verdade bíblica; é sobre a parada 
engano espiritual levando o rebanho do bom caminho. O coração de Teologia Pastoral é toda sobre a verdadeira e 
plena cuidar do rebanho de Deus.     
 
Robert Mounce é mordaz, mas preciso, quando ele diz: "As pessoas querem uma religião que necessita de nada e não 
muda nada. Um pouco de tradição rústica totalmente inofensiva a ninguém. Manter afastado de pessoas assim, é o 
conselho de Paulo a Timóteo", (1 Timóteo, página 134). 
 
Paulo é forte em seu comando para evitar tais falsos irmãos. Ele é manter girando longe de qualquer que são como 
este.    Em qualquer ponto onde tais pessoas são identificados devem ser rejeitados e evitados, e isto parece envolver 
tanto o público como a igreja, a vida social e a vida privada. Tais pessoas estão a ser visto como "ANÁTEMA", 1 
Coríntios 16:22, e fugiu de como se tivessem a peste, para espiritualmente eles têm uma terrível praga! 
 
Ajuntemo-nos todos com ironside sentiu seu coração em oração.   "Deus, dê-nos a ser genuína, para ser real, de modo 
que as coisas eternas pode segurar nossas almas que vamos viver e fazer o trabalho e ser verdadeiras testemunhas 
para ele". (Ironside, 1 Timóteo, página 220). 
 
Os versículos 6-7 
  
Paulo se constrói sobre a lista de males que ele já nos deu para ajudar a identificação destes falsos irmãos. Aqui ele 
regista o histórico exemplos de Janes e Jambres, que a tradição judaica registros foram os mágicos que agiu para 
Satanás e contra Deus quando Moisés estava na corte de Faraó. Êxodo 7:10-12. Estes dois homens maus são o "tipo" 
de pessoas, é preciso estar alerta. A imagem Paulo chama aqui não é lisonjeiro para os maus; eles são retratados como 
vil e viscosas "vermes" que vai descer a qualquer coisa para atingir seus objetivos de auto-centrada. 
 
O verbo traduzido "creep" é aquele que indica o caráter e propósito dos falsos mestres. Eles são como ladrões, e a 
analogia é uma estreita uma para tentar roubar a estabilidade e a alegria de todos eles alvo. Eles agem como ladrões e 
realmente "alvo" aqueles que são potencialmente fracos e vulneráveis. Lembre-se, é sobre Teologia Pastoral, pastoral, 
cuidando e protegendo aqueles que são vulneráveis e fracos, e fazendo todo o poder do Espírito Santo para ajudá-los a 
tornarem-se espiritualmente forte, estável e potente e ativo. 
 
Mulheres instável 
 
O termo "mulheres" é uma bobagem um depreciativo e Paulo não faz nenhum pedido de desculpas para ela. Refere-se 
a mulheres que são tão emocionalmente instável e vulnerável que eles vão deixar-se enganar pela astúcia e cálculo de 
homens.   Nenhuma mulher cristã deve sempre ser nesta categoria, e ninguém precisa ser se eles ouvir, crer e aplicar 
as doutrinas da Palavra de Deus. Este princípio aplica-se também aos homens. Todos nós temos de ser exigentes 
sobre ensino e outros motivos. O pastor protege o rebanho protegendo contra o mal, os homens e as mulheres obter 
poder e influência, mas também ensinando as verdades da Palavra de Deus que irá proteger os jovens crentes com 
discernimento bíblico conhecimento pode ser aprendido.   



 

 

 
Se não formos capazes de ouvir, estudar, acreditar, e aplicar a Palavra que vai acabar acreditando em qualquer coisa, e 
o resultado será que são "usados" por aqueles que são os homens religiosos "con" da sociedade. Todos os que estão 
enganados são pessoalmente responsáveis para a entrar em situações que, por não ter tomado as precauções que 
Paulo exortou.  Somente os tolos estão enganados. A Pastoral, o pastor se preocupa o suficiente para dizer ao rebanho, 
a verdade da Palavra de Deus, e ensina, de forma a protegê-las com pleno conhecimento da verdade, de modo que não 
têm desculpa! Se o pastor não dizer ao rebanho a verdade, então o Senhor segura o pastor responsável pelo rebanho 
de problemas! Ezequiel 2:3-8, 3:8-11, 17-19, 33:1-7. Leia cada um destes versos, para a palavra do Senhor a Ezequiel 
são suas palavras para cada pastor do seu rebanho. É coisa séria para ter o cuidado sobre o povo de Deus. 
 
A FOME DE DINHEIRO 
 
O conceito de dinheiro fome por parte dos falsos mestres é clara também a palavra para "cativo", pois é uma palavra 
que significa ter um prisioneiro de guerra e, em seguida, usá-los para o dinheiro quando vendido como escravo. 
 
Somos lembrados por essa palavra de dois outros conceitos, um dos Conflito Angélico (ou Guerra invisível), e a outra a 
natureza de Satanás a orientar aqueles que não estão andando como deveriam.    
 
Pedro adverte contra isso usando a analogia do leão para ataque satânico.  1 Pedro 5:8, 9.   Os Leões do animal-alvo 
que desejam matar com muito cuidado. Escolhem os fracos, os doentes, mas, sobretudo, o animal que está isolado do 
resto do rebanho. Qualquer crente que está doente ou fraca espiritualmente é assim porque de não aplicar a Palavra de 
vida, e eles são isolados, pois eles têm afastado de seus irmãos no Senhor. Teologia Pastoral é sobre manter o rebanho 
em conjunto, bem alimentados pela Palavra, protegidos por bons sistemas que mantêm falsos irmãos e, incidiu sobre a 
verdadeira tarefa da Igreja, que recebeu do Senhor. Mateus 28:18-20. 
 
Vulnerabilidade    2 Timóteo 3:6-7 
 
As coisas que nos tornam ainda mais vulneráveis são definidas nestes versículos. Existem três características da 
fraqueza espiritual mencionado aqui, e cada característica dá-nos um ponto focal para a atenção pastoral. Cada área de 
perigo devem ser cobertas pelo nosso ministério pastoral e de ênfase.    
 
Primeiro, eles são carregados de pecados. Eles não têm sido lidar com seus pecados em um momento a momento, de 
acordo com a Escritura, 1 João 1:9. Pregar todo o conselho da Palavra de Deus protege o povo do Senhor, eles vão 
ouvir muitas mensagens sobre o arrependimento do pecado e evitar o mal. Desafio regular para lidar com pecados que, 
de outro modo fazer-lhes protege pessoas como eles obedecem à Palavra, confesse os seus pecados, e fazer 
caminhos mais retos para os seus pés, eles caem menos facilmente na próxima vez. Hebreus 12:12-15. 
 
Teologia Pastoral está enraizada e fundamentada sobre o fundamento da Teologia Sistemática, e mediante uma plena e 
verdadeira compreensão da natureza e o poder do pecado, e a velha natureza pecaminosa. A confissão dos pecados é 
apenas metade da história! 
 
A segunda questão é que eles estão sendo levados, com as suas várias concupiscências, em vez de resistir a eles.   
Fortes desejos não são atendidos, eles estão a ser discernido!   Se o desejo é bom ele pode ser seguido, mas se é 
errado é para ser resistido e Tiago nos adverte que não podemos culpar a Deus se não cair devido às nossas próprias 
cobiças sendo dado poder sobre nós. Tiago 1:13-15.     
 
 O inimigo vai ter sempre alguém ou algo para nos levar para longe da verdade, ele é especializado em alternativas 
para a verdade! Forte desejo é simplesmente que, forte desejo! A sua força não é garantia da verdade ou bondade! 
Devemos nos lembrar que Deus exige santidade. Hebreus 12:16-29. 
 
A terceira característica da "vítima" é que eles estão sempre aprendendo coisas novas, mas nunca realmente ganhar ou 
crescendo em força espiritual de seu conhecimento. Qual é o problema aqui? Há algo de errado com a palavra de Deus 
ou é um problema com os ouvintes?    
 
A Bíblia deixa claro que o problema é principalmente o ouvinte esquecido, Tiago 1:19-25.  Como Hebreus 4:2, identifica 
o problema é que a palavra não tem sido misturado com fé nos ouvintes, e, portanto, não foi aplicada à vida diária. Sem 
aplicação não há entendimento e nenhum crescimento. Sem doutrina aplicada as pessoas perecem. Pastoral assegura 
o povo ouvir a verdade, e são instados/exortados a aplicar a verdade em sua vida diária, e a Igreja está organizada de 
tal forma que existem muitas oportunidades de ouvir a verdade e ser incentivado por outros a aplicá-lo.  
 
Pastoral significa que a igreja está a criação e o funcionamento de tal maneira que a oração, estudo da Bíblia, prática 
séria e serviço, são todos "normais" as coisas e as pessoas são diariamente incentivados a fazê-los em cada volta que 
tomam na vida diária. Alguns vão deixar de fazer isso, mas o pastor tem a responsabilidade perante o Senhor, para 
garantir que eles têm feito tudo o que podem ser irrepreensível se o bando não obedecer! 
 
Os falsos mestres 
 



 

 

Os falsos mestres poderão ser dependia em uma matéria; elas sempre opor-se a todos os que defendem a verdade!     
Eles manter a oposição (presente do indicativo) a verdade. Eles não podem respeitar a verdade e deve opor-se a ele 
em todos os pontos para que não são condenados pela mensagem. Os dois homens mencionados contra Moisés, e por 
todos os milagres que ele fez eles falsificados com poder satânico. Eles estavam totalmente convencidos de suas 
crenças e mesmo quando a evidência da superioridade de Moisés, Deus veio através de eles o rejeitaram. Eles não 
querem saber a verdade!     
 
Paulo se refere a eles como "homens corruptos de entendimento". A palavra para corromper indica que eles tiveram 
uma vez a verdade e eram inteligentes, mas tinha deixado o mal dentro deles começar a preensão e a força de sua 
mente tornou-se sua fraqueza. Isto levou a seu ser desqualificado por Deus e declarada "Réprobos", ou rejeitada pelo 
potter como um mau pote.  Eles são bons para nenhum propósito digno e se tiverem pertenciam ao Senhor, será 
disciplinada por ele. Deus está no controle e irá lidar com eles como Moisés, mas finalmente podemos ser chamados 
para permanecerem contra estas pessoas e devemos estar prontos para se opor a todos os que argumentam contra as 
coisas que Deus requer. 
 
A lata de lixo da história está cheio de homens e mulheres como esses falsos mestres e milagre mal os trabalhadores. 
Deus não pagar suas contas no dia 20 de cada mês! Algumas vezes eles sobrevivem por um longo tempo, mas 
eventualmente a verdade sai e eles caem, e largar de vista. A sua loucura é finalmente visto por todos. 2 Timóteo 3:8-
11. 
 
Todos os crentes devem estar prontos para detectar os falsos mestres como vimos acima, mas ainda mais do que isso, 
devemos concentrar a nossa energia tentando manter todo o rebanho "seguro" do ataque deles. Estamos seguros 
quando estamos caminhando como deveríamos, e corremos o risco de sermos enganados quando estamos longe do 
Senhor e Sua Palavra.   Como o velho hino diz, devemos "confiar e obedecer, pois não há outro caminho, para ser feliz 
em Jesus, mas a confiar e obedecer!" Teologia Pastoral é o estudo de todas as coisas, que permitirá que isso aconteça 
da forma mais suave e naturalmente na igreja, como é possível.  
 
Vá através de cada uma das seguintes doutrinas cuidadosamente, e pergunte a si mesmo se em tudo que você faz na 
igreja local que estão a incentivar ou facilitar a aplicação destes princípios. 
 

Doutrinas 
 

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

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

B) a nossa conduta para com Deus. 
I) feito em seu nome. (1 Timóteo 6:1) 



 

 

Ii) como a ele. (Colossenses 3:23) 
Iii) para a sua glória. (1 Coríntios 10:31) 
Iv) para ser digno dele. (1 Tessalonicenses 2:12; 2 Tessalonicenses 1:5) 

 
C) a nossa conduta para com os outros. 

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

 
D) a nossa conduta em relação a si mesmas. 

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

E) Esta conduta só é obtida sob o enchimento do Espírito Santo. (Efésios 5:18; 1 João 1:9). 
 
4. A vida cristã exige diligência: 
A) amor para com os outros. (Gálatas 2:10, 2 Coríntios 8:8). Devemos ser ansiosos para ajudar aqueles que são menos 
afortunados do que nós em especial, dando-lhes o evangelho. 
B) Devemos estar dispostos a cuidar dos santos (outros crentes) (Hebreus 6:11, 2 Coríntios 7:12, 2 Coríntios 8:16,17, 2 
Timóteo 1:17) 
C) Devemos ser ansiosos para descansar nas promessas e princípios de Deus. A felicidade vem de presente. Um 
exemplo de não se descansar nas promessas é o êxodo geração.(Hebreus 4:11) 
D) Confirmação da nossa vocação (2 Pedro 1:5, 2 Pedro 1:10) Devemos testemunhar de Cristo com entusiasmo, com 
fervor. 
E) Unidade do corpo. (Efésios 4:3) Devemos ser zelosos em manter a unidade do corpo. 
F) para o louvor de Deus. (2 Timóteo 2:15). Estar ansioso para mostrar-se aprovado por Deus. 
G) a ter uma vida sem mancha ou defeito. (2 Pedro 3:14) Devemos caminhar perto do Senhor e não expor-nos a áreas 
desnecessárias de tentação. 
 
 

Vida Cristã - Prioridades  
 
1. A primeira pessoa - Jesus Cristo tem prioridade - Colossenses 1:16-18 
 
2. O primeiro posses - o reino de Deus, o maior dom - Mateus 6:33 
 
3. A primeira oferta - o dar de si mesmo - 2 Coríntios 8:5 
 
4. A primeira negação - negação da auto - Mateus 7:5 
 
5. A primeira disciplina - a disciplina da oração - 1 Timóteo 2:1-4 
 
6. O Primeiro Mandamento - amar a Deus supremamente - Mateus 22:37-38 
 
 7. A primeira desculpa - demasiado ocupado para ter tempo para Deus - Mateus 8:21-22 
 
 

Vida Cristã - Depósitos 
 
A vida cristã tem uma série de depósitos: 
 
1. Primeiro Depósito - a salvação o crente fizer um depósito com o Senhor. (2 Timóteo 1: 12) Você depositar sua vida 
com o Senhor. 
 
2. Segundo Depósito - na vida cristã o Senhor deposita Bíblia doutrina com o crente - através dos professores e estudo 
pessoal. (2 Timóteo 1: 14) 
 



 

 

3. Terceiro depósito - o crente e o modo de vida cristão deposita seus medos, problemas, pressões, (I Pedro 4:19) com 
o princípio, sendo encontrada em (I Pedro 5:7, Salmo 55:22) 
 
4. Quarto depósito - o crente e o modo de vida cristão deposita o evangelho com o incrédulo. (Romanos 1: 14) 
 
 

Vida Cristã - LEIS DE LIBERDADE E RESPONSABILIDADE 
 
1. A LEI QUE NÃO ESTAMOS SOB A Lei mosaica - 
 
Cristo cumpriu os requisitos da lei mosaica (Mateus 5:17).   Se o Espírito Santo tem controle sobre nós nós 
automaticamente cumprir a justiça da lei. 
 
2. A LEI DA LIBERDADE 
 
Esta lei é dirigido para si mesmo. Biblicamente falando, você tem o direito de fazer certas coisas que não vão fazer com 
que você, pessoalmente, ao deixar o senhor de qualquer maneira. (1 Coríntios 8:8) 
 
3. A LEI DO AMOR 
 
Essa lei leva em consideração outros crentes. Com efeito, esta lei diz que por causa de seu amor para com os irmãos 
mais fracos e a fim de não ofender ou perturbar-lhes que se abstenham de fazer certas coisas que você tem a liberdade 
de fazer. Você abster-se não porque eles estão errados em si mesmos, mas sim que você deseja ajudar outros crentes, 
em vez de impedi-los. (1 Coríntios 8:9) 
 
4. A LEI DE OPORTUNIDADE 
 
Esta lei diz respeito ao incrédulo. É conveniente que sua vida diz ao mundo de Cristo. O incrédulo estabeleceu normas 
de conduta para o cristão. Portanto, você abster-se de, ou fazer certas coisas legítimas - não porque eles estão errados, 
mas porque pode ofender um incrédulo e impedi-lo de ver a questão real que Cristo morreu pelos seus pecados (1 
Coríntios 9, 20-23) 
 
5. A lei do sacrifício supremo 
 
Esta lei é dirigido para Deus. Ele envolve o crente abandonar completamente a função legítima em vida para mais 
perfeitamente servir ao Senhor. Os missionários muitas vezes funcionam sob esta lei quando vivem em condições 
primitivas no campo missionário. Esta lei também podem operar sob condições australianas. (Mateus 3:1-6). 
 
6. Princípio: 
 
Como cristãos temos a liberdade, mas liberdade total para nós mesmos pode escravizar os outros. Nós temos que usar 
nossa liberdade de tal maneira responsável que não infrinjam a liberdade dos outros. Como cristãos devemos agir de 
forma responsável. (Efésios 5:15) 
 
 
2 Timóteo 3  :10-17 
 
Em contraste com os falsos mestres, que não pode ser seguido sem desastre espiritual para o discípulo, Paulo repete o 
que disse alguns anos antes em Filipenses 3: 15-17, "Timóteo siga-me e meu exemplo, eu não vai deixar você para 
baixo!" Como ele enfrenta sua própria morte Paulo inspira-se na sua própria experiência com o calor e a preocupação 
de seu jovem amigo e para todos os que estão com ele, na verdadeira doutrina, ao longo dos séculos, e exorta-nos a 
ele e ser sábio não insensatos, de suportar não procuram maneiras fáceis de pressão, para segurar a verdade não 
comprometa ou água para baixo. 
 
Como disse nosso Senhor em Mateus 7 , você pode testar o ensino de um homem, olhando para o que ele faz para ele 
em sua vida. Se um homem piedoso tem frutos em sua vida, ele pode estar na verdade. Ouça o que ele diz e teste as 
suas palavras e, em seguida, com a Escritura, mas se ele não tem nenhum fruto piedoso em sua vida, salve-se o 
esforço do mesmo verificar para fora suas palavras porque ele é um falso mestre.  (Mateus 7:15-25, Lucas 6:43-45).     
 
 O cristianismo é uma coisa muito pessoal, depende de sua relação pessoal com o Senhor, através do Espírito Santo, 
dentro e sua relação com a instrução de um piedoso pastor professor que leva você para a palavra de Deus, fielmente e 
de forma sistemática. O dom de Pastor professor é um elemento importante na igreja, e que está destinado a ser o 
coração das igrejas crescimento como o Espírito Santo e poder pastor ensina a palavra e o povo vê a sua vida e 
ouvidos a suas palavras e aplicar o que vê e ouve. 
 
Paulo lembra Timóteo do processo nestes versículos.   O verbo é um parakolutheo forte para indicar o estudo de perto 
as palavras e a vida de Paulo a Timóteo, de que tanto a teoria e a prática das doutrinas Paulo comunicada a ele. Esta é 



 

 

a maneira bíblica de comunicação da doutrina, é sempre estar em, por e através do relacionamento com o professor, de 
modo que não há chance de uma falsa, ou jogar ator (hipócrita) para nunca entrar em um lugar onde eles influenciar os 
outros.     
 
Como o falecido professor Blaiklock disse, "a derrota da mentira é melhor efectuada através da demonstração da 
verdade" (Ibidem, página 113), e este é o melhor feito através da vida e obra do pastor.     
 
Dr Harry Ironside, sempre o pastor prática, disse, "nós não podemos levantar homens maior do que nós mesmos. Se 
não viver para Deus, não é caminhar com Cristo, então ele não pode ser uma verdadeira bênção para outras pessoas" 
(Ibidem, página 222). 
 
Os testes PARA UM PASTOR 
 
Os testes para o pastor são claramente por Paulo. As dezoito características dos falsos mestres nos versículos 1 - 5, 
são compensadas e atendidas por nove características do fiel pastor. Vamos testar-nos e desafiam-nos por esses 
testes! 
 
1.  Doutrina. - Paulo não tinha doutrinas secretas, tudo era aberto e claro para ser verificado contra escritura e 

contra a sua e a vida do Senhor.   O ensino de Paulo era simples falar e todos podiam ver e ouvi-lo e avaliá-lo 
de forma sistemática. 

 
2.  Modo de vida. - Isto se refere à forma como a pessoa vive fora do púlpito, ou local de ensino.    Em sua 

caminhada diária eles vivem como deveriam?   Eles devem se estiverem adequadamente para "enfeitar" a 
mensagem do evangelho que dão.  Tito 2 : 10. 

 
3.  FIM. - A palavra prótese tem um significado que indica que Paulo tinha um "princípio orientador" para sua vida 

e foi para glorificar a Cristo;   ele viveu para que e assim tem de Timóteo. 
 
4.  Fé. - O que ele acreditava que era visto pela doutrina na prática em cada decisão de sua vida.   Estamos a ser 

testado como Paulo era;   quando estamos diante de uma decisão que aplique a "fé", que buscamos a vontade 
do Senhor e aplicar a sua palavra, pois é este que vemos a fé aplicada.    É na nossa tomada de decisões que 
vemos realmente o que nós acreditamos! 

 
5.  Tempo de sofrimento. - A palavra militar forte rangendo para fora em uma longa campanha é um dos 

principais frutos do Espírito Santo.   Sendo "souled grande" é o que nós somos chamados a e o crente maduro 
irá mostrar esta característica, é natural a um andar no Espírito Santo. 

 
6. a  caridade. - Amor Ágape é outro fruto do espírito que mostra nosso status como crentes e o nosso direito de 

falar como pastor. Se nós não temos nenhum amor somos um címbalo que tine (1 Coríntios 13:1-13); não 
temos nada de substância para oferecer às pessoas.    

 
7.  paciência. - Outro fruto do espírito que enfatiza que estamos à espera no tempo do Senhor para que as coisas 

aconteçam ao invés de dizer para Deus o que e quando fazer as coisas. A esperar no Senhor não significa que 
estão inativos, mas que estamos prontos para mover-se em todos os tempos, mas buscar uma orientação clara 
de quando e onde.   Estamos em nenhum humano rush, mas buscar a Deus. 

 
8.  As perseguições. - Quando um está para a verdade, haverá aqueles que te atacam e isso aconteceu com 

Paulo, ele ficou de verdade e aqueles que preferiram as mentiras do inimigo o perseguiram. Somos conhecidos 
por nossos amigos e por nossos inimigos, e Paulo estava orgulhoso de ser alvo de perseguição do inimigo, 
isso significava que ele era perigoso para eles! 

 
9.  As aflições. - A sofrer pela verdade no corpo por perseguição é uma coisa mas o fiel pastor será muitas vezes 

chamados a sofrer mentalmente com angústia e preocupação com os outros no meio do seu próprio pressões. 
É este tormento interior da alma para os outros que está em vista aqui, e é o destino de todos os que amam o 
Senhor e o seu povo. Testemunho de Paulo em 2 Coríntios 11:23-33, explica muito do acima, mencionando as 
coisas que tinha acontecido até aquele ponto em seu ministério. Pressões muito mais tinha acontecido desde 
que escreveu a carta, embora esses primeiros ensaios que ele se refere, muito provavelmente, como era então 
ele conheceu e influenciou Timóteo assim muito como um homem jovem.   Estes primeiros ensaios foram 
gravados na mente de Timóteo como ele viu o que era para ser um pastor missionário em primeira mão. 

 
Paulo e Timóteo 
 
Paul tem um registro de trilha do serviço e seu caráter pode ser visto a partir do que ele tem dito e feito. Paulo lembra 
Timóteo dos primeiros eventos de Antioquia e de Icônio, Listra, grave sofrimento que ele suportou, e de que o Senhor o 
livrou.  Act 13, 14. O Senhor é de cada perseguição, de uma maneira triunfante foi o selo de aprovação do Senhor sobre 
Paulo, e neste último julgamento, ele terá de enfrentar, a maneira triunfante, ele morrerá, porque o Senhor será o selo 
final sobre seu ministério. Teologia Pastoral recorda  -nos que a bênção do Senhor é, muitas vezes, em meio a 



 

 

pressões, e que a pressão não indicar o juízo, mas em Cristo pode indicar ministério oportunidade e a maneira do 
Senhor de trazer maior bênção para nós.     
 
Paulo estava confiante em seu senhor, mas não arrogante sobre sua vida e conquistas.   É nesta como em todas as 
coisas que ele difere dos falsos mestres. 
 
Eles são arrogantes sobre o que eles têm feito, considerando que nenhum verdadeiro servo do Senhor pode ter esta 
atitude mental. Aqueles que servem o Senhor sabe que é ele que merece e vai ter a glória, o louvor, e a honra, para 
entregar-nos de julgamento, ou mantendo nossa alma morrendo graça através de ensaios. 
 
O que é um desafio para nós é este retrato de um pastor!   Como Mounce observa, "Se os crentes de hoje não estão a 
cumprir a perseguição não é porque o mundo tem vindo a apreciar a bondade. É sim porque tão poucos crentes têm 
determinado a viver verdadeiramente a vida cristã".    
 
"O mais próximo de se chegar ao fim maior é a crescente onda de rebelião contra Deus" (Ironside). 
 
Devemos estar prontos para enfrentar estas coisas, e todos os que iriam entrar o pastorado deve estar preparado para 
este tipo de vida, com antecedência, da sua formação.   "É apenas para aqueles que estão no mundo e, 
simultaneamente, que a perseguição em Cristo, torna-se inevitável" (J R S Stott). 
 
2 Timóteo 3 VERSÍCULO 12 
 
No versículo 12 temos o princípio do sofrimento definidas, para que todos possam ver. Todos aqueles que mantêm na 
busca de viver (particípio presente ativo) piedosamente sofrerão perseguição! Todos os que procuram a piedade no 
mundo receberá os demónios (voz passiva do verbo dioko) dos ataques do inimigo. Não é nenhuma coisa estranha 
experiência de ataque, ele é "normal" em uma guerra, o que é incomum e estranho é para o crente a ter uma vida sem 
incidentes. Que são destinadas a ser "em serviço ativo" e que significa estar envolvido na batalha contra o mal e a 
verdade.    
 
Simpson exprime esta força, "um cristão enrolado em uma cama de indolência desmente o seu nome. Ele se alistou em 
uma guerra santa em que batidas duras serão tratadas e suportados.   A piedade e a paralisia, concords falsos" (Ibidem, 
página 148). 
 
Verso 13 - 14 S 
 
O versículo 13 nos lembra que sempre haverá homens maus e eles irão prosperar por um tempo em todos os tempos 
na história, mesmo ficando pior para o final da idade. Eles vão enganar e eles serão enganados pelos outros, mas o que 
deve ser a nossa resposta? Estes evangelistas do mal manterá avançando sobre o plano de Satanás, mas não 
devemos ficar distraído da nossa parte no plano do Senhor, pois só irá finalmente triunfar.     
 
Segurança para os crentes é determinado pelo que está dentro de sua própria mente. Se eles têm o seu pensamento 
garrisoned por o pleno conhecimento das doutrinas da palavra, em seguida, eles têm força e estabilidade. O versículo 
14 identifica isso claramente.    Timóteo é manter (main) Prosseguindo em sua alimentação diária e aplicação da 
palavra de Deus. Diariamente é aprender mais e mais da palavra de Deus e aplicá-lo na vida que proporciona a 
segurança e a força que é necessário quando você enfrentar o inimigo vê-los diariamente e, muitas vezes, 
aparentemente prosperar! 
 
Com a palavra, o crente pode ter o ponto de vista de Deus, em vez de ser distraído por aquilo que é, aparentemente, a 
acontecer.   Com o tempo o inimigo pode ser politicamente mais forte, mais rico, mais populares, e mais sucesso como 
o mundo aplaude o sucesso, mas é a última avaliação que importa, é o que Deus pensa que finalmente importa! 
 
Timóteo é exortado a manter o caminho familiar que é o local de testes, mas também de bênção, e não há nenhuma 
outra maneira de agradar a Deus, porque só na doutrina há alguma garantia, pois trabalha sozinho na vida sob pressão. 
 
Timóteo tem utilizado a palavra de Deus antes e de confiança no poder e verdade, e com as pressões crescentes do 
futuro ele deve continuar a fazê-lo. Ele tem um registro de trilha bom também, tendo sido cercado pela verdade desde 
um menino e tendo amado desde os primeiros dias.    
 
"Note que a aprendizagem não é suficiente.   O que foi aprendido deve ser aplicada ao coração pelo Espírito Santo, de 
modo que torna-se também um convicto, com uma convicção que transforma a vida," (W Hendricksen, ibid, pág. 295). 
 
É somente a palavra de Deus, que é capaz de fazer um homem verdadeiramente sábio e mantenha o seu coração e 
mente no meio de dificuldades. O método para isso é através da fé, como a palavra é ouvida, acreditado e aplicada à 
vida em uma base diária. A alimentação diária da Palavra de Deus não só irá produzir salvação para a alma, mas 
também a libertação de, ou no meio das tribulações que virão por causa do inimigo. 
 



 

 

A própria Bíblia vai salvar ninguém, é apenas quando, no ministério de ensino do Espírito Santo e de poder, que é 
verdades, que falam de Cristo são tomadas e aplicadas em amor e obediência a ele, então não há poder, crescimento e 
segurança.     
 
 Como Wiersbe observa, "nós não somos salvos pela crença na Bíblia (João 5: 39), mas confiando no Cristo que é 
revelado na Bíblia", (ibidem, página 160). 
 
Aplicação DA PALAVRA DE DEUS 
 
No versículo 16 somos informados de que "toda a Escritura é proveitosa, nem todos da mesma maneira, mas é 
rentável. Tudo foi escrito para você, mesmo se alguns não foi escrita para você. Foi dada a nós por Deus. É Deus 
soprou. Corrige-lo e instruir em justiça, para que possa ser útil para ele. Você precisa lê-la, estudá-la, acredite-o e 
aplique-o no tecido diário de sua vida. 
 
Se você não aplicar a Palavra de Deus para sua vida, você vai ser completamente equipado "exartizo" que significa ser 
totalmente equipado.  Um barco foi totalmente provisionado para fazer o que tinha de, o soldado tem de ser totalmente 
preparados e equipados para a batalha, a fim de lutar bem. Se você conhecer e crer, e aplicar a Palavra de Deus, e 
satura a sua vida, então você está totalmente equipada.   Você está pronto para março, você está pronto para a luta, e 
você está pronto para entrar em ação para o Senhor. Apenas como a congregação está totalmente equipada a 
congregação vai estar totalmente pronto para segui-lo. Teologia Pastoral é sobre "totalmente" a equipar os santos para 
o seu serviço terreno. 
 
Muitos pastores lamentam o facto de não possuir ou fazer backup de sua congregação. Eles têm equipado-los? Você 
precisa para alimentar, treinar e levar as suas tropas como um exército doce bem apenas se bem equipados, bem 
alimentados e bem conduzido por pessoas que defina o exemplo de liderança de servo. Aqueles que não são nem, 
equipados, alimentados, ou led, vá um pouco mais na emoção e então cai fora, e Deus tem o pastor responsável por um 
desastre.     
 
Rei Harold da Inglaterra perdeu a batalha de Hastings em 1066, porque os seus homens estavam cansados e com fome 
e estavam trabalhando na emoção. Eles estavam bem treinados e equipados, mas esgotado através de Harold's mau 
julgamento.  Assim, quando os normandos, que foi bem alimentado e descansado, fingiu uma retirada do exército de 
Harold cobrado e acabou sendo superado pelas setas dos Normandos. Meu antepassado era um daqueles Norman 
Knights, então minha família ganhou, mas muitos morreram! 
 
Só assim, todos os que seguem a emoção perecer na batalhas espirituais neste mundo. É uma coisa séria para guiar o 
povo de Deus! Liderança exige conhecimento, caráter, energia e discernimento. Se queremos Espírito Santo obedientes 
seguidores devemos primeiro nós mesmos inteligentemente siga nosso Senhor no poder do Espírito Santo e a verdade 
da Palavra. 
 
 

Doutrinas 
 

Anjos - 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. 
 
 

Últimos dias - CARACTERÍSTICAS DOS ÚLTIMOS DIAS 
 
Assim como as condições do mundo antes do dilúvio apenas indicado acórdão foi tão atrasadas condições agora 
mostrar que estamos no final dos últimos dias. 
 
1. Preocupação com apetites físicos - Lucas 17:27 
 
2. Os rápidos avanços na tecnologia - Gênesis 4:22 
 
3. Grosseiramente, atitudes e interesses materialistas - Lucas 17:28 
 
4. Atitudes e interesses uniformista - Hebreus 11:7 
 
5. Enorme devoção a prazer e conforto - Gênesis 4:21 
 
6. Não preocupação para Deus em qualquer crença ou conduta - 2 Pedro 2:5, Judas 15 
 
7. Desrespeito à sacralidade do matrimônio. - Mateus 24:38 
 
8. Rejeição da Palavra inspirada de Deus - 1 Pedro 3:19 
 
9. Explosão demográfica - Gênesis 6:1,11 
 
10. A violência generalizada - Gênesis 6:11, 13 
 
11. A corrupção em toda a sociedade - Gênesis 6:12 
 
12. Preocupação com a actividade sexual ilícita - Gênesis 4:19; 6:2 
 
13. Ampla palavras e pensamentos de blasfêmia - Judas 15 



 

 

 
14. Atividade Satânica organizada - Gênesis 6:1-4 
 
15. Promoção de sistemas e movimentos de depravação anormal - Gênesis 6:5, 12 
 
 

Últimos dias - NEGAÇÕES que caracterizam a hora final da Igreja 
 
1. A negação de Deus. (Lucas 17:26; 2 Timóteo. 3:4-5) 
 
2. A negação de Cristo. (1 João. 2:18, 4:3; 2 Pedro. 2:1) 
 
3. A negação da volta de Cristo. (2 Pedro 3:3-4) 
 
4. Negação da fé. (1 Timóteo. 4:1-2; Judas 3). 
 
5. A negação da sã doutrina. (2 Timóteo. 4:3-4) 
 
 6. Negação da vida separadas (Práticas de santificação. 2 Timóteo 3:1-7) 
 
7. A negação da liberdade cristã. (1 Timóteo 4:3-4) 
 
8. Negação da espiritualidade. (2 Timóteo 3:1-8; Judas 18). 
 
9. A negação da Autoridade. (2 Timóteo 3:4) 
 
 

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



 

 

6. O Arrebatamento é antes da Tribulação. Assim, a posição pré-tribulacional é mostrado por 9 fatores. 
A) O preocupado Tessalonicenses (2 Tessalonicenses 2:1-6). 
B) a Restrainer removido (2 Tessalonicenses 2:7-12) 
C) a falta da palavra "igreja" em (Apocalipse 13:9) 
D) o verbo Tereo em (Apocalipse 3:10) 
E) a Graça antes de julgamento (João 14:3) 
F) ressurreições na sua ordem. (1 Coríntios 15:22-26) 
G) o Pacto. A Abraão, a aliança davídica e palestiniano preenchidos no 2º Advento. 
H) a Igreja está no céu antes de a junta de julgamentos (Apocalipse 4,5) 
I) o contraste entre o 2º e o advento do Arrebatamento 
 
 

- 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) 
 
 

Espírito Santo - Professor 
 
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) 
 
 

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. Precanon revelação de Deus ocorreu através do Espírito Santo. Não havia nenhuma escritura escrita até o tempo 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. 
 
 

A VIDA CRISTÃ   [Ver página 11] 
 

Leis NO NOVO TESTAMENTO   [Ver página 13] 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Palestra 2   -   2 Timóteo 4:1-21 
 
Ministrar NOS ÚLTIMOS DIAS 
 
Por causa do aumento da pressão sobre os crentes como coisas chegou a um final há certas coisas que precisam ser 
reforçados antes de entrar na linha de frente do ministério. A intensificação da fase do conflito angélico é um tempo 
quando estratégias satânicas deve ser plenamente compreendida pelos ministros, ou eles vão ser presa fácil para o 
inimigo e não irá proteger o povo do Senhor como deveriam. Estas palavras de São Paulo, suas últimas palavras para 
os ministros nos últimos dias. Precisamos, portanto, de prestar muita atenção a elas, bem como das sábias palavras do 
maior dos primeiros pastores que não compreende totalmente o inimigo. 
 
Paulo não mexer nesta passagem diante de nós; ele é direto ao ponto!  Estamos a abordar o nosso trabalho como 
pastores da Palavra, à luz da realidade do julgamento do Senhor, antes que nós todos de pé para receber a 
recompensa por aquilo que tem feito na terra. Por que Paulo está tão forte? O que isso significa? Paulo vê o papel de 
pastor como o papel mais importante até que o retorno do Senhor. Para ser um pastor é ser o protector do Senhor do 
rebanho, trabalhando em seu nome para treinar, proteger, alimentar e conduzir o seu povo, a fim de que todos possam 
alcançar individualmente as coisas que ele quer. Não é para deixar o povo do Senhor, e deixe que o Senhor! A falha 
não é uma opção para Paulo.   
 
Ele deixa claro que devemos empenhar-nos em profunda fidelidade à Palavra, o cuidado com o povo do Senhor, e a 
tenacidade da mente, perante aqueles que se opõem a nós. Nestes versículos Paulo parece ser claro em sua mente 
que ele está passando a chama a Timóteo como representante da nova geração de pastores, e como com todas as 
"transferências", ele está observando atentamente, mesmo repetir, todos os pontos básicos que ele fez antes. Paulo é 
bastante formal, em suas instruções aqui, porque ele quer que Timóteo e todos os que irão segui-lo através da história 
para compreender a tremenda responsabilidade e privilégio que temos como pastores do Senhor. 
 
A própria linguagem aqui é semelhante às palavras usadas pelos oficiais romanos como eles passaram ordens para o 
próximo desapego aliviar-lhes um dever antes que eles voltaram ao quartel para a noite. Foi uma entrega formal de 
autoridade para o Comandante, e o novo funcionário teve total responsabilidade uma vez que o anterior havia deixado a 
cena. Paulo está prestes a ser executado e vai deixar o campo de batalha, e Timóteo é para pegar seu manto e levar as 
tropas após a sua partida, até o momento dele para passar o manto para o próximo homem a liderar a equipe.  Em 
Éfeso será João. 
 
Timóteo é ser, "sentinela de sempre de plantão", E K Simpson, 2 Timóteo, página 152). Esta é a atitude mental de Paulo 
como ele enfrenta a morte. Ele está retornando ao quartel e deixando Timóteo e sua geração para enfrentar o inimigo 
para os próximos anos da história das igrejas. Estamos aqui, mas por um curto período de tempo, mas estamos a servir, 
para que o tempo, assim como somos capazes e grandes recompensas são possíveis para aqueles que servem bem, e 
grande embaraço para quem não! Mateus 25:34-46. 
 
 
Pregação eficaz 
 
Paulo quer que Timóteo a "pregar a palavra inteira e nada mas a palavra",(G Wilson, ibid, pág. 160).     
 
Como Ironside recorda com vigor, "esta é a carga do Espírito Santo a todo ministro do Evangelho;   pregar a palavra!    
Seu um objeto deve ser para glorificar a Deus em sua verdade, expondo na forma como ele dirige a si mesmo" (Ibidem, 
página 233).     
 
"Deixe-o aplicar a si próprio, não poupando o trabalho ou problemas!" (Fairburn, ibid, pág. 384). 
 
Os militares palavra no versículo 1, "carga", define o tom. Paulo comandos solenemente a Timóteo para acatar as 
instruções que ele está prestes a dar, tornando-se ainda mais grave ao afirmar que está sendo dado na presença de 
Deus, o Pai, e o próprio Senhor.      
 
Todos nós vamos estar diante do Senhor para receber recompensa para as coisas feitas em nosso corpo, e Paulo a 
Timóteo, deixando claro que o que ele está prestes a dizer algo que grande recompensa está em jogo. Vale a pena 
recordar que a doutrina de recompensas não foca a nossa satisfação de recompensas pela eternidade, mas sim na 
glória nossa recebendo-os traz para o Senhor através de cujo poder ganhamos deles! 
 
"Timóteo é de Deus town crier",(R Mounce, ibid, pág. 147). Somos todos nós, que pregamos a palavra "cidade" criers 
das nossas nações e cidades. Estamos a chamar a atenção para a verdade a todos os que nos ouvem, e deixar todos 
os homens e mulheres que rejeitam as nossas palavras, sem desculpas antes de seu criador e salvador. 



 

 

 
O arauto (grego; keruz) foi autorizado o mensageiro do rei e responsável por mudar nada e que abrange tudo o que o 
rei tinha ordenado. Este é o nosso papel como pastores, seja de uma igreja ou grupo doméstico, para ensinar todo o 
conselho da palavra de uma forma que abrange as coisas que o Senhor quer coberto, com o poder e a ênfase que é 
necessário. Não estamos a dar a nossa mensagem, mas a mensagem do nosso mestre!   
 
 "Acima de tudo, ele deve pregar doutrina.    Ele não deve simplesmente contar histórias bíblicas, ilustrações, ou ler um 
versículo, em seguida, esquecê-lo. A verdadeira pregação é a explicação e a aplicação da doutrina da Bíblia. Qualquer 
outra coisa é apenas discurso religioso", (W Wiersbe, ibid, pág. 165).     
 
Como Mounce observa, "os leigos estão cansados de oft repetido ilustrações e dicas psicológicas bem intencionadas, 
sob o pretexto de discernimento espiritual"(Ibid, página 147). O que é necessário é o ensino sistemático da palavra para 
que todos possam ouvir, compreender, acreditar e aplicá-lo.     
 
"Note a ênfase sobre a sã doutrina, precisamos de conhecer as grandes verdades da Escritura, a fim de que nós 
possamos aprender a comportar-se de acordo com a revelação que Deus tem dado. Sinceridade de propósito, (da parte 
do pregador) não é suficiente, devemos ser santificados pela verdade" (Ironside, ibid, pág. 235). 
 
Como Stott afirma enfaticamente, "não temos liberdade para inventar a nossa mensagem, mas apenas para comunicar 
a Palavra que Deus falou e agora ordenou à igreja como uma responsabilidade sagrada, . .  .  . , A nossa 
responsabilidade é a de ser fiel na pregação da palavra, os resultados do anúncio são da responsabilidade do Espírito 
Santo, e que podemos dar-nos ao luxo de esperar pacientemente para trabalhar para ele, .  .  . , Mesmo que as pessoas 
abandonam o ministério de Timóteo em favor de professores que agradar a sua fantasia, Timóteo é cumprir o seu 
ministério"(Ibid, páginas 106, 108, 112).      
 
Algumas pessoas vão amar a Palavra outros serão condenados e a odeiam. Ironside como diz a história que, a partir de 
um velho pregador, amigo dele.  "Você se lembra o que Sam Jones disse, "se você atirar uma pedra a uma matilha de 
cães e um deles yelps, você sabe quem foi atingido" (Ibidem, página 236). 
 
 O tempo aoristo do verbo para pregar, torna claro que o pregador é usar cada momento apropriado que ele tem para 
proclamar a Palavra de Deus, e ele é para fazê-lo, como a política do rei dos reis!  Sem todo o desígnio de Deus, a 
Igreja não pode ser como deveria ser, para as pessoas não sabem o que Deus pensa. 
 
Haverá momentos adequados, mas são os tempos que há oportunidade, se os outros pensam que é o "direito" ou não. 
O pastor deve ser muito espiritualmente sensível a oportunidade e tomar cada um ele pode se outros a vêem como uma 
oportunidade ou não. Posicionamento e discernimento é necessário; devemos estar lá fora no campo missionário em 
oração, e devemos estar ciente de qualquer possibilidade de serviço e tome-o!   
 
Ele está a tomar o seu "stand", (ser instantâneo!) e realmente lutar para a palavra e fortemente proclamá-la. Ele está 
pregando para ver cada oportunidade como um lugar para a batalha e é para aplicar-se para a tarefa como um soldado. 
Ensino deve ser dada pelo pastor, "quando você se sentir inclinado a e quando não, se os homens estão ansiosos para 
ouvir ou não", (A T Hanson, ibid, pág. 97). 
 
 
A UTILIZAÇÃO DE A PALAVRA DE DEUS  2 Timóteo 4:2 
 
Ele é reprovar, repreender e exortar com a atitude mental de paciência.   Deixe-nos olhar cada uma dessas palavras: 
 
1.  repreende. - Este é um termo jurídico que significa preparar um caso e apresentá-lo de uma forma que é certo 

para prender o veredicto que você deseja.   É uma palavra que significa que nenhum esforço é poupado para a 
preparação do trabalho, nem na entrega. 100% de compromisso e energia é ir em cada apresentação! 

 
2. a  repreensão. - Aqueles que não medem até o padrão de Deus deve sentir o aguilhão da repreensão e ser 

corrigido.    O objetivo é mudar a pessoa de um lugar onde eles serão julgados para um lugar onde eles 
possam ser abençoados. Você deve se preocupam o suficiente para corrigir! 

 
3.  EXORTAR. - As duas palavras são negativas em que enfrentam as pessoas a erros, e esta palavra indica que 

está a ser feito com incentivo também, para que a pessoa que é corrigida pode crescer.     Este é o mesmo 
conceito como "falando a verdade em amor". 

 
4.  Com todos os "muito sofrimento". - Paciência sob pressão é que a congregação deve ver no pastor.   Se 

queremos pregar sobre uma coisa que temos de estar preparados para mostrar isso em nossa vida, e dada a 
natureza de muitos crentes este é um traço do caráter do crente cheio do espírito que você terá muitas 
oportunidades para mostrar!   

 
  Como Mounce observa, "o ministério não é lugar para um indivíduo com um pavio curto,(Ibid, página 148). 

Estamos a ser tão paciente com o povo do Senhor como ele foi com a gente! 



 

 

 
5.  Doutrina. - O método de ensino é sistematicamente para todos os pastores, para isto só ajuda os crentes a 

crescer. Se as pessoas não entendem as coisas de forma sistemática, falta-lhes o quadro para pensar de uma 
maneira que irá ajudá-los a vencer em meio a pressões que podem vir a eles. 

 
"Em cada período da história.   .   .   .   Haverá uma época em que os homens se recusam a ouvir a sã doutrina, como 
no passado, em Jeremias 5 : 31 e Ezequiel 33 : 32"(W Hendricksen, ibid, pág. 311).  É esta questão que Paulo dirige no 
versículo seguinte.    
 
Existem alguns, para quem, como notas de Guthrie, "o que eles ouviram apenas riscado seus tímpanos sem mais 
penetrante", (As epístolas pastorais, página 167). 
 
 
A RECEPÇÃO DA DOUTRINA  2 Timóteo 4:3-4 
 
Algumas pessoas são uma lei para si, e assim eles não são ensinável, para aceitar somente o que lhes convém. Eles 
não querem doutrina saudável, porque isso vai exigir trabalho e esforço. Eles não estão interessados em verdadeiro 
crescimento espiritual para ti, leva tempo, e energia, e envolve algum sofrimento!  São pessoas que não podem suportar 
o calor que envolve a formação de Deus para o crente. Eles querem uma rota mais fácil que os faz olhar sem a energia 
espiritual que o verdadeiro crescimento requer.  
 
Paulo já utilizou o seu favorito de analogias com o crescimento espiritual e serviço; o soldado, o agricultor, o atleta. 2 
Timóteo 2:3-10. Sem cultura não há meses de trabalho árduo em todas as condições climatéricas pelo agricultor. Não 
há vitória no campo de batalha sem anos de treinamento duro sob as pressões máxima pelo soldado. Não há nenhuma 
vitória em Jogos Olímpicos por qualquer atleta sem anos de treinamento duro e auto-disciplina. Paulo quer treinar e 
incentivar os vencedores, e ele quer que todos os pastores a "ganhar", e fazemos isso por ser disciplinado e resistente; 
determinados a servir ao Senhor, até a morte! 
 
Paulo usa uma certa dose de sarcasmo aqui. Essas pessoas são como um animal com pulgas, eles têm a coceira e 
riscar. A sua atitude para com as coisas preciosas de Deus é como o de um animal com a coceira, não pensam, eles 
vão apenas para o que se sente bem. Eles querem gratificação instantânea. O resultado é terrível; eles se desviam da 
verdade e vire para o mal e, finalmente, receber o julgamento que a acompanha! São necessárias soluções reais para 
os problemas do homem, e não se sentir bem as soluções! 
 
 Para se afastar do ensino da palavra de Deus é a de se afastar da fonte da verdade, e assim tudo o que é esquerda é 
"fábulas";   histórias que agradável por favor, a velha natureza pecaminosa, mas não produzem o crescimento da alma. 
O verdadeiro perigo para a igreja não é das bebidas alcoólicas e o viciado para eles sabem que estão em pecado e 
pode arrepender-se, o verdadeiro perigo está entre aqueles que acreditam que eles são espirituais, e ensinam doutrinas 
que colocam as pessoas em sono, ou terra de fantasia, e assim torná-los inúteis para o conflito. 
 
 
Comandos de Paulo a Timóteo  2 Timóteo 4:5 
 
Paulo tem instruções claras para Timóteo a respeito de sua função.    As instruções começam com, "mas você", 
lembrando a Timóteo e a nós mesmos, de que tudo o que os outros fazem, nós devemos estar para Deus, e ser 
diferente. 
 
Fairburn salienta este, ecoando as palavras de Ezequiel, "o que quer que outros podem fazer, e se os homens irão ouvir 
se cale, este é o que deve fazer!"(Ibid, página 388).    Ezequiel 3:4-27. 
 
Os comandos são firmes. 
 
1.  Assistir! - A noite para todos os guardas do exército romano era este.   Timóteo é estar alerta, sóbrio, auto-

controlada, e sempre vigilantes, olhando para o inimigo em todos os momentos, e estar pronto para levantar o 
alarme e combate. Seu trabalho, como Ezequiel, e todos os pastores, era para ser o "vigia" da igreja; pronto 
para chamar a igreja à acção "estações"!  Ezequiel 3:17, 33:2-7, Isaías 21:6-12. 

 
2.  resistir! - Suportar o mal que os ataques e como o inimigo tenta usar você para baixo com pressões.    Isto 

significa, como vimos antes, friccione-o para fora, ser resistente e robusto sob a pressão, dependendo do 
Senhor e não em sua própria força. A pastoral requer true grit e determinado esforço. 

 
3.  Fazer o trabalho! - Timóteo é de aplicar-se para a tarefa fundamental de evangelização e ensino. Os pastores 

a aposentadoria está no céu, e até chegarmos lá estamos nós a ser activo, não relaxar. 
 
Cumprindo essas coisas ele dará a prova plena de seu chamado e irá completar o ministério que ele é responsável para 
com Deus.   Diríamos que Timóteo é furar a seu trabalho, fazer o básico, e assim não ficar lado rastreadas no não-



 

 

essencial ou em fuga. Ele é modelo para o fazendeiro, o soldado, o atleta e trabalhar duro todos os dias, como ao 
Senhor.    
 
"A resposta para a nova ameaça é simplesmente a perseverar na missão velha. Não será fácil, pois enfrentam 
dificuldades, melhor talvez, aceitar as dificuldades. ….Estes são simplesmente incidentais ao objectivo principal, 
trabalhar para espalhar o evangelho",( C K Barrett, ibid, pág. 117). Ouvir o Senhor é "muito bem, servo bom e fiel" 
(Mateus 25 : 21 - 23), é o que temos vontade, acima de tudo, como pastores, e como crentes. 
 
 
Princípios de aplicação para todos os crentes 
 
A.  PERSONAL 
 
O Senhor está vendo nossa concentração como ouvimos a palavra e também o nosso desempenho como aplicá-lo. 
Quanto mais fervorosa seria de nós se lembre-se de que? O Senhor é o juiz dos EUA, não de qualquer outra pessoa ou 
poder. É só o que importa a sua apreciação por toda a eternidade, é o seu "bem feito" que se deseja. 
 
Ele está vindo de novo e está vindo para julgar o perdido e estabelecer o seu reino. Somos parte deste e, no entanto, 
alguns crentes hoje mesmo saber sobre as doutrinas do fim dos tempos. Paulo estava em Tessalônica apenas por 
algumas semanas e, mesmo assim, ele cobriu as doutrinas de o arrebatamento, a Tribulação, e o Segundo Advento. 
Devemos saber estas coisas, para essas coisas vão ajudar-nos a centrar a nossa mente no que importa agora e o que 
não funciona. 
 
Como outros na igreja buscar fácil ensinar e atividades prazerosas que não requerem concentração e energia que deve 
permanecer fiel ao padrão bíblico e procurar os fiéis mestres da Palavra e conhecer e aplicar as suas palavras.    Nós 
temos o nosso coração, a fim de evitar a "coceira nos ouvidos" e ir para o grupo bíblico para nossa comunhão! 
 
Qual é o seu dom como um crente?   Se você é um evangelista, você está fazendo o que o senhor tem lhe chamado 
para? Se você tem o dom de ajuda você está fazendo o que pode no seu conjunto ou igreja local?  Se o dom de dar é 
seu você está ganhando o que pode e o que você deve? Se você é um professor, você está no lugar certo para você na 
igreja? Se você tiver o dom do conselho ou incentivo, você está servindo em pequenos grupos onde você pode exercitar 
o seu dom para o crescimento, estabilização, e encorajamento dos crentes?     
 
Lembre-se das palavras do Senhor em Mateus 25 : 14 - 30, onde o servo que tinha apenas um talento, sentiu que não 
poderia usá-lo e, portanto, perdeu tudo. Muitos na Igreja se sentir "sob-dotado", mas o Senhor dá presentes para todos 
nós (1 Coríntios 12 : 7 - 11), como ele quer (v 11), e de acordo com nossas habilidades (Mateus 25 : 15), e devemos 
usar nossos dons ou perdê-los e as recompensas que teria sido nossa. A vontade do Senhor para cada um de nós é, 
nesta matéria, é fora de dúvida que cada pessoa funciona como pretendido. Ele deu os dons, e ele nos pretende usar o 
que temos recebido sem tentar ser algo que não somos ( 1 Coríntios 12 : 20 - 27). Ele prende-nos pessoalmente 
responsável por serem totalmente a pessoa que ele nos fez para ser! Nós não somos julgados em conformidade com 
uma  norma comum para o desempenho, mas de acordo com a capacidade que ele nos deu, como uma parte intrínseca 
da nossa natureza! Nós não somos julgados contra o padrão das obras de São Paulo, mas contra a norma de que "nós" 
deveria ter feito, dado o património espiritual que o Senhor deu a nós! 
 
Estamos prontos para nossa própria morte? Este é o último e grande teste para todos nós, e todos nós vamos enfrentar 
a menos que fazemos parte da geração do Arrebatamento. Por que não é mais falado em nossas igrejas hoje? Este é o 
último tabu em muitos lugares, e para que os crentes não deve ser. A sociedade está doente, quando fala de sexo 
abertamente, os prazeres de que duram por um curto período de tempo, e se recusa a falar da morte, as conseqüências 
do que duram para sempre! 
 
Paulo foi capaz de olhar para trás com grande satisfação e poucos lamenta por tempo gasto como um crente. Este deve 
ser o nosso objetivo como crentes, pois é o fim de uma vida que vemos o verdadeiro valor de ti. Um dos antigos 
filósofos disse, "Chamar nenhum homem feliz até que ele está morto". Com isso ele quis dizer, que é apenas nos 
momentos antes da morte que você vê se as escolhas que ele fez realmente funcionou para ele e ele foi realmente 
satisfeito e feliz com a sua sorte. Paulo é muito descontraída com seu lugar com Deus, e o papel que ele teve, e tem a 
grande satisfação de vê-lo concluído. 
 
Nossos últimos dias muitas vezes são simplesmente um reflexo de todo o teor da nossa vida. Paulo tinha derramou-se 
em serviço durante toda a sua vida e assim o último vazamento foi apenas a continuação natural de que. Paulo não foi 
confrontado com qualquer leito de morte muda ou confissões, ele estava indo para morrer como ele viveu, sempre 
ocupado com Cristo e o que ele queria fazer.    Paulo apela para nós por uma questão de coerência, a viver cada dia 
como se fosse o último, e assim por favor, nosso Senhor a cada momento. 
 
Paulo era um guerreiro para o Senhor e, portanto, somos todos como membros em seu exército, engajados em uma 
batalha diária contra um inimigo que nos odeia. Diariamente, para colocar nossa armadura, diariamente para receber 
nossas encomendas através da oração e estudo da Bíblia, e diariamente para definir a nossa proteção contra o mal e o 
pecado em todas as suas formas; tudo isso é a nossa tarefa como soldados de Cristo. É o cumprimento do presente 



 

 

que ganha o louvor do Senhor, é esquecer o nosso lugar como soldados que traz disciplina para nós no tempo e perda 
de recompensa na eternidade. 
 
Cada um de nós tem dons e um lugar onde estes são para ser servido, e nosso trabalho é encontrar e ser obediente em 
nosso serviço. Não devemos tentar usurpar o lugar dos outros, mas para cumprir a nossa própria comissão do Senhor. 
Estamos a "jogar pelas regras" e não causar perturbação ou desconforto dentro do corpo de Cristo, mas para trabalhar 
em conjunto com os outros para trazer glória para o Senhor, que deu a sua vida por nós.     
 
Nosso foco é estar em terra, céu, não estamos a ser espírito celestial em vez de mentalidade terrena. Como vimos no 
capítulo anterior é uma prova importante para todos nós; fazer as coisas do tempo preocupam-nos ou nós mantemos 
nosso coração conjunto sobre as coisas de Deus? 
 
Estamos aguardando a sua vinda? Vamos olhar para a frente a sua regra sobre esta terra? Estamos mostrando essa 
ânsia por e em nosso serviço agora? Esse é o caminho para tal antecipação é realmente mostrado!   
 
Não há certeza em seu retorno e não há certeza na recepção de recompensas para todos os que servem agora como 
deveriam.  Ironside recorda-nos a este ponto. "Eu não sei de qualquer escritura que promete recompensas para 
inspecção post mortem dons para a obra do Senhor, .  .  .  É muito melhor dar o que você pode, enquanto no corpo, 
para se dado como ao senhor isso garante recompensa naquele dia" (Ibidem, página 249). 
 
Deixar tantas coisas em sua vontade para o trabalho do Senhor que eles poderiam ter dado enquanto vivo, e, em 
seguida, compartilhados em um trabalho e realizações. É uma boa coisa para deixar as coisas em uma vontade de um 
trabalho, mas não existe qualquer benefício para a pessoa envolvida no tempo ou na eternidade. Por que esperar 
crente, dar o seu tempo, a oração, e se o Senhor abençoou com dinheiro, que agora de modo que você pode 
compartilhar no trabalho agora, bem como as bênçãos de toda a eternidade de ser parte de uma grande obra. 
 
 
  PASTORAL B. 
 
Como nos lembra, "Ironside é um pobre tipo de cristianismo que se regozija no fato de que Cristo comprou para nós a 
vida eterna através de sua morte na cruz, no entanto, recusa-se a identificar-se com ele no sofrimento e 
perseguição"(Ibid, página 231).     Timóteo, e todos os que estão na linha de batalha contra o inimigo como pastores, 
deve acatar as ordens nestes versículos.    Eles são os nossos pedidos diariamente para o campo de batalha em que 
nos encontramos no interior, e deve ser executada total e completamente. O Senhor mantém-nos pessoalmente 
responsável por colocar em ação as suas ordens no lugar que ele nos colocou. 
 
Note os dois grupos da ordem, com a advertência de que sem oposição e apatia dentro da igreja pode ser a nossa 
"zona de batalha" para o ensino. Estamos a pregar, repreende, repreender, exortar, ensinar a doutrina, ser vigilante, 
alerta, suportar ataques e inverte, e fazer o trabalho de evangelização e acompanhamento. Não estamos a ser distraído 
pelo inimigo sem, nem por dúvidas e fadiga no interior, mas estão a olhar para o autor e consumador da nossa fé, e em 
obediência às suas ordens para nós. 
 
Somos responsáveis por nosso ministério e apenas completando o curso completo terá que ser aprovado por nosso 
Senhor como servo fiel. É só a conclusão do trabalho que dá a "prova" de que fizemos o nosso melhor. Tudo o que o 
melhor não é bom o suficiente para nós estão em uma batalha para as almas dos homens, e a recompensa eterna ou 
julgamento, são as apostas que lutar. 
 
Paulo tem chamado Timóteo e todos nós como Pastores para fazer o nosso melhor, e completa a nossa vocação, e 
aqui nestes versículos ele dá o seu testemunho maduro que concluiu a sua tarefa e agora está pronto para estabelecer 
seu fardo conhecendo o trabalho, para ele, está feito. Ele usa este testemunho para lembrar que cada um de nós, que 
ele está dizendo, deve ser para todas as palavras para dizer no final de seu serviço.    
 
A imagem que ele usa para iniciar esta seção é a libação (2 Timóteo 4:6), ou de libação, que foi derramado para os 
deuses, ou Deus, como um símbolo de serviço oferecido. No mundo pagão, como Hanson, "quando um navio deslizou 
seus canais o costume era a derramar uma libação aos deuses apenas pesados, âncora"(Ibid, página 99, consulte 
também Hendricksen, Ibid, página 314, E e F Scott, ibid, pág. 132). A palavra para partida foi utilizada para a pesagem 
de âncora de um navio e Paulo vê sua vinda a morte como justo que, um movendo-se sobre a um outro destino, e não 
um fim, mas um começo de uma nova e maravilhosa jornada ao encontro de seu mestre face a face.     
 
Embora esta seja uma boa imagem, não há outra alternativa para o que Paulo tinha em mente. "A metáfora é feito a 
partir de um marinheiro, perdendo sua moorings ou um soldado batendo sua tenda; as próximas palavras fazer o último 
o mais provável",(COM BLOQUEIO, Ibid, página 114,  consulte também Fairburn, ibid, pág. 390). Como observa 
Simpson sobre esta seção da epístola, "um sentido de combater predomina", Ibid, página 155 ). Como um soldado do 
Senhor, Paulo vê sua morte, com a sua impressionante campo terrestre e movendo-se para sua sede permanente com 
o seu comandante, para estar com ele para sempre.      
 



 

 

Paulo foi falar utilizando as metáforas militares, e esta é a melhor imagem para manter em mente através destes 
versículos. Ele tem vindo a lutar e liderar o ataque contra o inimigo por muitos anos e agora ele está neste momento a 
retirada do campo de combate terrestre, pela última vez, para receber sua recompensa eterna, deixando a próxima 
geração para continuar a luta.   
 
Esta é a "crunch time" para Paulo, como a morte é para todos nós! Este é o tempo quando as pessoas ver o quanto 
acreditamos que nosso testemunho, e quão forte é a nossa espera na doutrina é realmente.  É aqui que vemos a 
aplicação final das coisas que ele disse em Filipenses (1:23  2:17, 3:13, 14).   É como se Paulo está dizendo a Timóteo 
(que foi a amanuensis de Filipenses), "o que eu ditava para você, então, que eu estava disposta a afastar-se e ter minha 
vida sangue derramado, está agora a testar, estou face a face com ele agora!" (Lock, ibid, pág. 112). 
 
Paulo sabe que o tempo para sua execução está próximo, não há esperança de libertação agora, exceto o último 
lançamento direto no próprio céu. Dos cinco sentidos do analusis (partida) se refere à libertação de um prisioneiro da 
prisão à plena liberdade, e este é, sem dúvida, em vista.  Como ele espera que ele está aproveitando e usando a cada 
minuto. Ele, com Pedro em sua segunda carta (escrita sobre este tempo também, como eles estavam na mesma prisão, 
aguardando a morte), é o melhor exemplo que temos da doutrina da graça que chamamos de "morrer" no registro do 
Novo Testamento.      
 
Como todos os que estão enfrentando seu final ele comentários sua vida e as coisas que ele está certo. Enquanto 
alguns, como o liberal comentarista Hanson,(ibid, pág. 99), sente a confiança de Paulo é tão diferente do que suas 
primeiras cartas para ser uma coisa estranha, mais vê-lo como a prova da autenticidade das cartas para isso é o que se 
espera do velho apóstolo como ele resume uma movimentada vida com Deus.  Paulo é como notas Ironside cantando 
aqui, "este é o canto de cisne de Paulo,  .  .  .   Mas Paulo não espere até a morte para começar a cantar. A partir do 
momento que ele foi salvo pela graça de Deus, ele tinha um cântico em seu coração, que ele continuou a cantar por 
toda a sua vida"(Ibid, página 240). 
 
Ele resume o seu testemunho por três declarações, (2 Timóteo 4:7) desenho novamente em três metáforas para a vida 
cristã, mas desta vez omitindo o agricultor e substituindo o professor-sacerdote. Para a revisão de 2Timóteo 2:3-7, 
agora tem o soldado, o atleta e o professor-sacerdote. 
 
1.  Combati um bom combate! - Ele está dizendo aqui, eu não tenho arrependimentos, tenho lutado para vencer 

em todas as batalhas e eu olhar para trás com prazer o que Deus me permitiu fazer. Para que todos nós 
possamos um dia! 

 
2.  terminar o meu curso. - O Estádio de atletismo está em exibição aqui. Paulo está reunindo todas as suas 

metáforas atlético cedo aqui, observando que ele tem não apenas executar bem, mas ele foi executado de 
acordo com as regras e agora ele pode reclamar o seu prémio. Ele terminou a corrida, ele encontrou o padrão 
estabelecido pelo juiz de todos. 

 
3.  guardei a fé. - Ele tinha conservado a fé "uma vez entregue" e ele foi capaz de transmitir a sua mensagem a 

Timóteo intacto, com nenhuma doutrina perdido ou diluídos, mas cada puro e poderoso como o Senhor lhe 
tinha ensinado através do Espírito Santo. Paulo tinha guardado o altar de sua alma e tudo guardado lá estava 
intacto, seguro como um tesouro do templo. 

 
Ele tem perfeita confiança na certeza da recompensa eterna para o serviço prestado, e está confiando no justo juiz que 
ele irá receber a bênção na eternidade como ele teve disposição graciosa no tempo. Sua recompensa, como o nosso, é 
posto de lado no céu para nós. A forma como Paulo expressa isto parece que as recompensas que estamos a receber 
já estão lá no céu, como que com os nossos nomes, aguardando nossa chegada. Paulo está esperando a "coroa de 
justiça", um dos vencedores coroas que é reservada para aqueles que servem ao Senhor com distinção no tempo.     
 
A volta do Senhor é quando as coroas são dadas. 1 Coríntios 3:9-15, 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, Hebreus 6:7-12, 
2 Timóteo 2:12.  Só no final da idade que as coisas se resumem na terra como no céu, assim, Paulo ficou esperando no 
céu, com todos os outros santos por quase dois mil anos, mas agora ele "sentiu" a realidade deste evento tão 
fortemente, que será o clímax da sua idade. Seu foco era sobre as realidades do Senhor, e o fato de que não há tempo 
entre o momento em que ele iria morrer e quando ele iria receber recompensas foi motivo de preocupação para Paulo. 
Ele foi ver o Senhor face a face (1 Coríntios 15), e que foi suficiente até que o plano de Deus tinha executado o seu 
curso. 
 
Nas igrejas o serviço de comunhão nos recorda que somos nós lembrar a morte do Senhor, até que Ele venha", 1 
Coríntios 11:26. Dizem-nos, como os homens na parábola, a "ocupar, até que ele venha!" (Lucas 19:11ff), e estar 
prontos para a sua vinda!  (Lucas 21:32 -36, João 21:22). Jesus disse aos seus discípulos que ele estava indo para que 
ele possa retornar novamente para trazer todos os que o amam em um novo lugar de bênção para sempre com ele 
(João 14:3-28). A questão para nós é que nós expressamos nosso amor por ele de forma adequada, e que é pela  
obediência ao que ele nos diz para fazer, João 14:15, 21. João, em sua primeira carta vai mais longe, lembrando as 
igrejas que para amá-lo verdadeiramente temos de ser diária, momento após momento ocupado com e permanecendo 
nele em nossos corações, e  que apenas como nós deixá-lo encher nossas vidas diárias estamos realmente prontos 



 

 

para a sua vinda.     João chama-nos a "permanecer" comunhão com ele a cada momento, de modo que somos 
capazes de resistir ao pecado e trazer glória a ele em tudo o que fazemos.  1 João 2:27 - 2:3. 
 
Diariamente é a purificação do pecado, que é o objectivo do Senhor por nós em nossos amá-lo. Pureza de vida e 
testemunho sempre será o resultado de amá-lo. 1 João 3:3. Harry Ironside contou uma boa  história para ilustrar isso. 
"Eu nunca vou esquecer, como um menino, como eu costumava ser espantado como eu ouvi um velho pregador dizer 
na oração pública, "Oh Senhor, manter os olhos no Senhor Jesus, não me deixe se tornar um homem velho perverso" 
(Ibidem, página 244). 
 
É nosso serviço no tempo que conta para a conquista de recompensas, e tão poucos os crentes são dominado pelo 
desejo de receber recompensa ou a necessidade de servir. Para Paulo era um drivenness, que ele não podia controlar, 
"ai de mim se não pregar o evangelho!"   1 Coríntios 9:16-19. Todos nós precisamos de um espírito dentro de nós, 
porque é a marca de que somos verdadeiros filhos e filhas de Cristo. 
 
Resumo de teologia pastoral pedido 
 
O testemunho de Paulo deve ser o testemunho que buscamos como pastores. Podemos dizer agora em nossos 
ministérios que estamos; 
 
1.  Combate a luta que o Senhor nos colocou no coração com todo o compromisso de ganhar para ele? 
 
2.  Lutar pela sua regras para completar tudo que está diante de nós agora, olhando para satisfazer suas 

exigências em nossa vida? 
 
3.  Obedecer a todas as ordens recebidas e guardando a verdade que recebemos como a coisa mais preciosa 

que temos? 
 
As recompensas não são para nós, mas para glória de mais glória para vir ao Senhor como por toda a eternidade, que 
será visível lembretes de que o poder do Senhor foi capaz de alcançar com um simples homem ou mulher que 
simplesmente estava comprometida com ele. 
 
Esta garantia e testemunho é uma grande herança para deixar atrás de nós. Este é um grande caminho a percorrer 
para a eternidade. Isto é o que o Senhor deseja para todos nós como seus servos preciosos. 
 
 

Doutrinas 
 
 

Julgamento - 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) 
 
 

Vida Cristã - RECOMPENSAS E COROAS 
 



 

 

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

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



 

 

14. Implicações da graça: 
A) Deus é perfeito, seu plano é perfeito. 
B) um plano perfeito só podem ter origem a partir de um Deus perfeito. 
C) Se o homem poderia fazer alguma coisa no plano de Deus o plano não seria mais perfeito. 
D) Um plano não é mais forte que seu elo mais fraco. Graça, portanto, exclui qualquer mérito humano, toda a habilidade 
humana. 
E) o legalismo, obras humanas é o inimigo de graça. 
F) As obras de justiça humana, por conseguinte, não têm lugar no plano de Deus. (Isaías 64:6) 
 

 
Palestra 3   -   1 Timóteo 5 : 1-16 
 
Introdução 
 
Esta próxima passagem lida com colegas de trabalho na igreja. Este é tópico importante para os ministros; recorda-nos, 
em primeiro lugar, somos iguais com os nossos "companheiros", e, em segundo lugar, somos lembrados de que não 
somos nunca significou para ministrar sozinho. O Senhor fornece semelhantes para ajudar no ministério, e o pastor que 
está trabalhando sozinho ou é desobediente, ou ignorantes, ou trabalhando entre as pessoas desobedientes. 
 
Existem quatro categorias de "colegas de trabalho" ;  os idosos, os jovens, os guerreiros de oração e as viúvas. Nós 
precisamos olhar para isso no contexto judaico. Além de Lucas toda a Escritura foi escrita por pessoas de dentro de um 
quadro de cultura judaica.  Na cultura judaica do dia, a pessoa mais velha tem mais de 40, o jovem está sob 40. Você 
está genuìna mais antiga 60. Temos de ser cuidadosos na maneira de lidar com as pessoas na congregação, para a 
tendência no mundo de hoje é enfatizar a juventude à custa dos outros grupos. Os mais de 40's e, particularmente, a 
mais de 60 anos, se usado biblicamente, vai ser uma fonte de força na igreja. É a pessoas mais velhas não o grupo de 
jovens que é a sua força, se for bem utilizada na sua função adequada. Um grupo mais forte espiritualmente, é um sinal 
de uma igreja forte, e essa igreja terá crescimento e estabilidade em cada área. Uma igreja com apenas um grupo de 
idade representados vai desmoronar ou morrer, pois não tem a estabilidade que é essencial para o ministério e o 
crescimento sustentável. 
 
Os Princípios introdutórios - 1 Timóteo 4:13-16. 
 
Lembre-se, não houve divisões capítulo até Bíblias foram impressas. Fluxo de pensamentos de Paulo capítulo quatro 
diretamente no capítulo cinco. Nos versículos 13-16 do capítulo 4, Timóteo, um jovem ministro, deve ser um exemplo de 
estudo, ensino e comportamento. Ele deve ensinar e meditar na Palavra de Deus. Certifique-se de que você está certo 
com o Senhor, Paulo exorta. Não ser intimidado pelos idosos na igreja, simplesmente ensinar a palavra de forma 
sistemática, bem como a pregação do evangelho. Ele é levantar a bandeira alto e para ensinar. Quando ele está no 
púlpito, ele está a usar seu dom e não preocupado com as cãs. Muitas pessoas com cabelos grisalhos tem cabelo 
grisalho cobrindo um bebê a alma. Nunca ter crescido no Senhor. Responsabilidade Pastoral significa que podemos 
definir o ritmo para o resto do povo do Senhor; se não definir um exemplo digno, então a igreja não irá crescer e 
estabilizar no poderoso ministério que o senhor pretende fazer.   
 
 
Atitude DO PASTOR - 1 Timóteo 5:1-2. 
 
A atitude mental do pastor está sob o foco de luz aqui (versículos 1-2). O pastor não deve olhar para baixo nem falar 
para alguém na igreja. Ele não deve dizer nada arrogante, nem tratar o povo do Senhor como se eles são servos de ser 
encomendados; eles são membros da família real de Deus, para ser conduzido! A liderança é, em primeiro lugar, uma 
atitude da alma do líder; uma atitude de servo, motivado por um profundo desejo de servir. Liderança não é sobre, é 
sobre o serviço e o serviço sacrificial em que! 
 
Autoridade Pastoral é falado mais alto por aqueles que não têm nenhuma exploração de negócios! A verdadeira 
autoridade pastoral é a autoridade de ensinar, de conduzir, de dar o exemplo, e a sofrer primeiro para a fé; nunca é 
autoridade para dizer aos outros o que estão a fazer, excepto pelo ensino direto das Escrituras sob os poderosos 
ministérios do Espírito Santo, pastor e a ambas as pessoas. 
 
Autoridade e poder, mesmo a legítima autoridade do ensinamento do pastor pode ter um efeito sobre as pessoas 
vulneráveis, e parar o abuso deste está em exibição aqui. Paulo estabelece diretrizes muito rígidas, ou protocolos, para 
o exercício do ministério da correção pelo pastor. Estamos para corrigir o erro, mas com um som biblicamente, firme 
doçura que é sentida por todos. 
 
O pastor pode ver o pecado ou desobediência na vida de uma pessoa e se é assim que ele deve defender a verdade 
bíblica e verbalmente a pessoa correta, mas isso deve ser feito em um espírito de amor (Efésios 4 : 15), com 
preocupação para os outros o crescimento espiritual do crente. A única objectivos para o exercício da disciplina 
pastoral/autoridade são, em primeiro lugar, a protecção da igreja do mal e, em seguida, em segundo lugar, e sempre, se 
possível, a pessoa ser disciplinado muda e cresce espiritualmente para se tornar mais útil ao Senhor, para o avanço do 
seu trabalho. Se um indivíduo não é obediente, então eles são potencialmente perigosos a outros, e pessoalmente não 



 

 

pode ser usado pelo Senhor, e assim eles perdem a recompensa eterna, e eles estão perdidos como um verdadeiro 
exército de unidade na igreja. Todas som biblicamente exercício da disciplina é tanto corretivas ou de protecção; muitas 
vezes, ambos. 
 
O outro princípio fundamental aqui é que o pastor deve vir entre um marido e sua mulher, uma criança e seus pais; o 
seu papel é o de melhorar as relações conjugal e familiar, nunca para substituí-los com dependência em si mesmo. As 
quatro instituições divinas estão a ser defendido em todos os que o pastor faz. Consulte a BTB estudo sobre Deus - 
instituições divinas. 
 
 
REPECTFUL RELACIONAMENTOS E TENTAÇÃO SEXUAL  1 Timóteo 5:1-2. 
 
A infidelidade sexual é uma das principais causas de homens deixar o ministério em países ocidentais de hoje. Em uma 
escola teológica conhecida para o autor, mais de um terço dos diplomados de cinco anos deixaram seu ministério por 
causa da infidelidade conjugal! O autor foi convidado para falar a este colégio, há cinco anos, e deu esta passagem e 
outros avisos. A maioria dos "OFENDIDOS" dos alunos, que foi chocado que tais "avisos", foi um dos primeiros a deixar 
o ministério através de imoralidade. 
 
 Paulo estabelece orientações que, se levada a sério, que protegerá o pastor do perigo. Muitos uma pessoa acabou em 
dor ou vergonha, porque ninguém estava disposto a dizer uma palavra de cautela, e nesta área de inter-pessoal 
relacionamentos ministeriais, humildade, prudência e cuidado é necessário. (Consulte a R H Mounce, "Passar sobre", 
página 65). 
 
O primeiro protocolo é dirigido para os homens que são mais velhos do que o pastor. Ele não é para "elas" bawl, 
verbalmente ou falar-lhes de qualquer maneira. Ele é mostrar respeito e não existe um toque de arrogância. Para os 
homens mais jovens ele está a comportar-se como para seus próprios irmãos com igualdade de tratamento. O pastor 
não é para "puxar rank" sobre as pessoas. Respeito é ganho, não falei! 
 
Estamos a pregar a Palavra de Deus vivo e, por isso, não anunciar nossas credenciais e contar histórias antes de 
começarmos, devemos começar por abrir a Palavra de Deus e ensiná-lo, e quando fechar o livro, sentar-se para baixo! 
Somos arautos do rei, para dar a sua política não nossas opiniões! Se a autoridade de Deus não vem através de nossa 
pregação, então, nós temos pecado em nossas vidas e impedem a têmpera ou Espírito Santo, ou não somos dotados e 
chamados para pregar! 
 
Para as mulheres, ele está a comportar-se de modo digno com respeito para com os mais velhos como a sua própria 
mãe, e com a pureza da mente de pecado sexual em direção a eles e aqueles que são mais jovens, ou a mesma idade 
que ele. Mantendo a sua guarda contra a tentação sexual é o principal foco aqui. Nunca devemos baixar a guarda sobre 
este assunto, pois estamos sempre vulneráveis, ou para considerar-nos vulneráveis. Aqueles que presumem que eles 
são imunes às tentações trair um orgulho que tendem a ir antes de uma queda. 
 
T Robertson, "nada será tão fácil fazer ou mar o jovem pregador como sua conduta com mulheres jovens". (Citado em 
G B Wilson página 71).   Como Fernando, "a história da igreja está repleta de inúmeros exemplos da queda dos 
ministros, que presume que eles eram exceções à regra na área dos relacionamentos com o sexo oposto" (página 124). 
 
 
A.  Aplicação Pessoal 
 
Como membros da família real de Deus devemos ter uma atitude em relação a outros crentes como a irmãos e irmãs, 
mães e pais. Somos todos iguais aos olhos de Deus, e não há ninguém que é senhor sobre qualquer outra pessoa. Não 
colocar o que costumava ser chamado de "aulas de etiqueta", ou abuso e prepotência. Humildade, amor, sabedoria, 
tato, e a ternura deve caracterizar as nossas relações com outros crentes. 
 
 
B.  Aplicação PASTORAL 
 
 Autoridade pastoral é, na sua essência, a responsabilidade de falar a verdade em amor a todos sob seu cuidado 
pastoral e a tratar todos com respeito e preocupação com o melhor para o seu bem-estar eterno. Não há nenhum quarto 
para gritar, gritar, ódio, inveja, linguagem abusiva, presunçoso e arrogante, tom de voz, ou qualquer outro poder para o 
povo de Deus.   O pastor é pregar e ensinar e exortar e corrigir na planície fala com amor que é claro para todos. Se a 
disciplina é para ser aplicado deve ser aplicado com palavras calmas e uma tranquila e espírito de oração. Se as 
pessoas são desobedientes, eles devem ser removidos da igreja, mas isso deve ser feito com uma atitude que está 
aberto a sua devolução após o arrependimento. 
 
O ministério não é lugar para uma pessoa com fome. A "fome" de Deus pede de nós é a fome de servi-Lo e adorá-lo, e 
ensinar os outros a fazer o mesmo. A liderança servidora é a arrogância e o modelo, todos os jogos de poder vêm do 
inimigo. Mateus 20:20-28, 23:8-12, Marcos 9:33-37, 10:42-45, Lucas 22:24-27, João 13:13-17, 1 Pedro 2:21. 
 



 

 

 
1 Timóteo 5 versículos 3-16  guerreiro de oração suporte - SERVIÇO SOCIAL 
 
Esta secção central tem uma frase que resume a preocupação de Paulo. É a frase, "viúvas", e indica que o ponto de 
Paulo é aqui; é para garantir que as viúvas da igreja que realmente precisam de ajuda a obtê-lo, e que não há um único 
pedaço de dinheiro gasto em uma área onde ele não precisa ser. Paulo está falando sobre o conceito moderno de alívio 
aos necessitados, e a igualmente este aspecto vital, que é responsabilidade da família. A igreja não e não deve pegar a 
responsabilidade monetária para aqueles que têm famílias que deve! 
 
Mais uma vez o conceito de que o pastor não deve vir entre uma família e seus membros e suas responsabilidades. 
Nada que o pastor não é minar o casamento ou a extensão da unidade familiar. Nada feito na igreja é minar o princípio 
da responsabilidade individual. Estas palavras podem parecer duras para o leitor moderno trazido acima em uma dieta 
do socialismo, mas é preciso um passo atrás e olhar para os princípios que Deus nos pede para enfrentar aqui. 
 
Para uma mulher que havia perdido seu marido no mundo antigo a vida era dura e perigosa.  Se ela não tem a ajuda de 
seus parentes que ela poderia morrer de fome, como havia poucas oportunidades para uma mulher para ganhar 
dinheiro para sustentar-se. O perigo de que ela seria levada a prostituição foi um real, então, como é ainda hoje em 
alguns lugares. Mesmo que os perigos eram reais, todos financeiramente carentes mulheres não eram para ser 
ajudado. Houve critérios muito rigorosos para a assistência a ser dada. 
 
A igreja era para atender as necessidades das viúvas; acreditando que era a "honra", fornecendo-lhes alimentos ou 
dinheiro suficiente para lhes permitir viver e se sustentar. Em Atos 6, como já vimos, a igreja primitiva em Jerusalém 
estabeleceu os  diáconos para administrar o auxílio às viúvas. É aqui que as regras relacionadas a eles são dadas. 
Paulo está simplesmente afirmando aqui o que as regras têm sido ao longo de todo; ele não é inventar-las aqui. 
 
Regras envolvendo viúvas 
 
As regras eram claras; 
 
1.  As viúvas com filhos que devem ser capazes de suportá-las não estão a receber qualquer dinheiro da igreja, 

as crianças estão a cumprir a sua obrigação de apoiar a sua mãe. 
 
2.  As viúvas com quaisquer outros parentes vivos não são suportados, porque qualquer sobrinha ou sobrinho, 

irmão ou irmã, tem a obrigação de seus parentes, que é para ser cumprida. 
 
3.  Uma verdadeira viúva, está desolado  (monoo), isto é, ela tem sido deixado sozinho com nenhuma falha da 

sua parte. Ela não divorciados, ou morto o marido, por exemplo. Ela não tem ninguém para ajudá-la em tudo. 
 
4.  A verdadeira viúva confia em Deus e é conhecido por sua fé, a descansar nas promessas da Palavra de Deus. 

É a sua fé e confiança em Deus, que traz a sua recompensa com o apoio das igrejas. 
 
5.  O dinheiro que recebe vem com uma responsabilidade para ela atender no retorno. Ela deve comprometer-se 

a oração de dia e à noite para a igreja. Para receber o dinheiro significa que você está "inscrito" nas igrejas 
guerreiro de oração equipe e deve rezar para o ministério. A palavra aqui é a mesma usada para os soldados 
sendo "assinado" no exército, e é claro que isto é o que Paulo tinha em mente. O recebimento de dinheiro 
envolvido uma obrigação. 

 
6.  A viúva não é para viver em auto-centrada de gratificação e prazer pessoal. Não há nada aqui contra se 

divertindo, mas a viúva é a de estar usando seu dinheiro para viver e oportunidade para a obra do Senhor não 
para prazeres pessoais. Ela está a ser centrada em Deus, não auto-centrada. 

 
Existem novas qualificações nos próximos versos. A clara intenção é estabelecer um "rolo" das viúvas e coordenar os 
seus trabalhos guerreiro de oração para o benefício da igreja.  Pelo terceiro século houve um pedido formal de viúvas 
que ministrou à igreja em oração e boas obras.   
 
Um necessitado, mas imoral ou ímpios, mulher que recebe dinheiro foi retirado do lugar de disciplina financeira que o 
senhor pode ter colocado-los para que eles possam enfrentar as exigências da escritura em sua vida. Basta conhecer 
pessoas' necessidades físicas podem vir entre o pecador e a sua necessidade de arrependimento. O dinheiro de Deus 
deve ser utilizada somente para o povo de Deus; o inimigo é as pessoas não têm nenhuma reivindicação sobre ele!  
Mateus 11:5-6. 
 
Como W M Ramsay foi a nota, "Paulo se sentiu que a reputação da Igreja na sociedade pagã, bem como seu 
desenvolvimento futuro dependia em grande parte na condução das suas mulheres." ("Fotos da igreja apostólica", 
página 349). A oração, o trabalho e o trabalho social capaz de ser feito pelas mulheres mais velhas foram significativos 
para a igreja.    
 



 

 

Fernando observa, "eram como as pilhas de uma lanterna, inside, reconhecido, mas a fonte de poder. Então temos a 
ousadia de desprezar o velho!" (página 57).  W Wiersbe vai mais longe, "foi minha experiência que as viúvas piedosos 
são a força espiritual na igreja". (Página 69).    
 
Se um crente não suporta as viúvas de sua família que ele é para ser publicamente repreendido e envergonhados em 
salas de sua obrigação.    Para ser chamado de "pior do que um incrédulo" seria um grande insulto. Os padrões que 
vivemos são mais elevados do que os do mundo e temos a solene obrigação de cuidar de nossa própria família e para 
eles para não ser um fardo para ninguém, sejam eles crentes dos incrédulos. Esta é uma parte do nosso testemunho 
para o mundo e para a nossa família. 
 
 
A.  Aplicação Pessoal 
 
Uma verdadeira "viúva" confia em Deus somente, versículo cinco, e práticas da fé restante vida na vida diária. Uma 
mulher piedosa pode ser dado dinheiro para sustentar a si mesma para que ela possa melhor servir ao Senhor em 
obras de obras de orações. Trata-se de serviço que está em vista aqui. 
 
Há um desafio para todos nós aqui na nossa auto-centrada culturas que colocar um valor alto de prazer, sentindo-se 
bem, e "satisfazer nossas próprias necessidades". E o Senhor Paulo chamar-nos de volta para a verdadeira terra moral 
que observa que o crente está a cumprir as suas obrigações e responsabilidades bem antes de eles procuram satisfazer 
suas próprias necessidades. Auto centrado prazer não é para ser um objetivo para o crente de qualquer idade! 
 
Deixar de cumprir as nossas obrigações é pesado estão sob o julgamento de Deus. Quando Paulo se refere a tais 
pessoas como "pior do que os incrédulos" ele está indicando que tais pessoas são fora do propósito de Deus, o plano e 
disposição, e estão, portanto, no lugar de julgamento. É uma coisa séria que os padrões de Deus. 
 
 
B.  Aplicação PASTORAL 
 
 Cada pastor é manter uma lista de viúvas e ele é para garantir que sejam atendidas, por meio do trabalho dos 
diáconos.   Seu relevo é de ser coordenada pelos diáconos, sob a liderança pastoral, e eles estão para ser informado 
sobre as tarefas de oração para que possam apoiar o trabalho de forma inteligente. Isto requer a coordenação pelas 
pessoas envolvidas, mas nesta experiência do escritor é uma tarefa administrativa que paga dividendos enormes. 
 
 
1 Timóteo 5  versículos 9-10 
 
Aqui temos mais regras a serem aplicadas, para além das anteriores, antes de uma mulher está inscrita na lista de 
viúvas a ser apoiados pela igreja. 
 
Como passamos por isto torna-se claro o quão longe muitas de nossas igrejas se afastaram dos padrões da igreja 
primitiva. O desafio desses versículos é voltar às nossas raízes e estabelecer qualquer programa que execute nesta 
base, e só por isso. 
 
1.  A viúva tinha que ser 60 anos ou mais de idade. Até então ela era esperado para ser capaz de cuidar de si 

com o apoio de familiares e amigos. 
 
2. Ela tinha que ter sido um "homem mulher". Se ela tivesse sido casado várias vezes, ou sido infiel ou imoral, 

não era para ser suportado. Paulo está indo para as jovens viúvas para casar novamente, portanto, sob esta 
regra aparentemente tornando-se inelegíveis para mais tarde. Este é desconhecer o conceito de "mulher de 
um homem (para homens)" e "um homem, uma mulher" (para as mulheres). Isto não significa que uma viúva 
que tiver contraído novo casamento se torna inelegível, pois ela tem sido fiel ao seu homem, enquanto ele 
viveu. Esta é uma disposição para excluir a mulher imoral. 

 
Esta é a possibilidade mais provável aqui; que o verdadeiro destaque é, como com o pastor, "fiel a uma 
pessoa", e não sobre se ela tinha sido casada várias vezes. É claro que Paulo tem a imoralidade como seu 
principal alvo; nenhum homem ou mulher imoral é manter uma posição de autoridade e responsabilidade na 
igreja. A igreja não foi para apoiar as mulheres que imoral, "arrumado" de seu ato, apenas nos últimos anos de 
sua vida. Trata-se de uma persistente vida moral que é necessária para se qualificar. Uma pessoa que tem o 
Senhor no final da vida, após uma vida de imoralidade se torna um caso especial para a consideração da 
liderança, mas não é para ser a "norma" para este grupo de "viúvas". 

 
3.  Ela tinha que ter uma reputação de boas obras. Seu nome era para ser associado com obras de caridade e de 

amor e isto tinha de ser "testemunha" por muitos. A prova teve de ser reunida antes de viúvas eram 
suportados. 

 



 

 

4.  Ela tinha que ter sido uma boa mãe e de ter concluído o seu papel. Seus filhos teriam morrido, ou eles 
estariam apoiando-a, mas eles foram trazidos de bem.    

 
5.  Ela tinha de ter uma "casa" aberta a outros crentes em necessidade. 
 
6.  Lavar os pés dos santos, se refere ao acto de nosso Senhor em João 13, especialmente versículo 14, onde 

todos somos encorajados a seguir o exemplo de nosso Senhor em humilde serviço aos outros, mesmo sendo 
preparados para fazer o serviço de um escravo comum para outro crente.    

 
7.  Para aliviar os aflitos, significa que ela ajudou os sob grande pressão, possivelmente até mesmo arriscar sua 

vida para ajudar as famílias dos mártires. Ela era uma  pessoa que poderia ajudar onde-sempre que podia. 
 
8.  O fruto de sua vida foi tudo de bom. Ela tinha boas obras para trás seu testemunho verbal.  Mateus 7:16 -20. 
 
 
A.  Aplicação Pessoal 
 
Este é o comportamento padrão para todos os cristãos e todos nós estamos obrigados a cumprir. Paulo não está 
irremediavelmente impossível uma listagem de critérios para a viúva, a fim de que a igreja não teria ninguém para se 
inscrever. Ele está lembrando-nos que este é o padrão para toda a vida cristã e de serviço e não há apoio para quem 
não atingir este padrão. Os desobedientes são para obter suas vidas certo diante de Deus, eles não são de esperar a 
igreja para apoiar a sua imoralidade. 
 
 
B.  Aplicação PASTORAL 
 
A aplicação destas regras é a responsabilidade do pastor e pode-se imaginar que pode ter havido algum argumento em 
alguns casos. Os critérios deveriam ser aplicados e aplicado de forma consistente. A igreja não estava a tornar-se uma 
agência de bem-estar social, onde todas as necessidades foram atendidas. Se uma pessoa estava em necessidade por 
causa de sua própria vida imoral e escolhas que eles foram deixados para enfrentar as conseqüências de seus atos;  o 
dinheiro não foi usado para apoiar uma pessoa que violou as normas de Deus, nem para protegê-los das 
conseqüências de suas ações. O pastor teve de ser pronto para justificar publicamente as decisões tomadas nestas 
questões e para avisar as pessoas de que suas vidas agora configurá-los para a velhice, para bênção ou para 
julgamento. 
 
 Nós nos tornamos muito liberal na maneira como aplicamos ajuda, bem-estar e nós não são biblicamente direito em 
fazê-lo. O dinheiro do Senhor nunca é para ser usado para dar suporte a uma pessoa que viveu uma vida imoral ou 
desperdiçado. A única ajuda a Igreja deve dar é para aqueles que têm servido o senhor bem em palavras e ações, e 
que continuará a fazê-lo em oração em resposta ao auxílio recebido. 
 
 
1 Timóteo 5  versículos 11 - 16 
 
Parece que a promessa feita pelo viúvas quando aceitar o apoio das igrejas era semelhante a uma promessa de 
casamento; a empenhar-se para o Senhor como para o marido e que iria passar o resto de suas vidas para servir o 
Senhor e a igreja. Todos esses votos dentro da sociedade judaica eram considerados muito a sério e para quebrá-las foi 
trazer julgamento sobre a pessoa que tinha ficado aquém do voto / juramento que tinha tomado.     
 
Todos os juramentos eram votos / voluntária, mas uma vez que foram tomadas eram consideradas obrigatórias para a 
vida. Paulo era um homem muito prático; ele viu que uma jovem viúva seria inicialmente cheio de desejo de servir ao 
Senhor e deseja ser inscrito como um guerreiro de oração, mas que o seu próprio desejo sexual natural e aceitável seria 
re-afirmar-se a si próprios nos meses e anos após a morte de seu marido. Ele não quer ter Timóteo ou qualquer outro 
pastor na posição em que eles tinham que virar um grande jovem do serviço devido a este problema, como gostariam 
de ser insultado e ofendido por ele. Para evitar isso, ele faz uma regra geral que exclui todas as mulheres jovens, 
sabendo que, se eles estão interessados em servir ao Senhor, Ele irá fornecer um lugar em um novo casamento onde 
eles podem servir sem a tensão sexual. 
 
A frase "arbitrária de cera" na KJV não tem associação negativa em grego, ele apenas reflete um interesse sexual voltar 
ao normal. Paulo deixa claro que as promessas não estão a ser feitas depois de um tempo de tristeza, o desejo sexual 
normal, provavelmente vai voltar e se não é a maneira de Deus dizer, não é uma pessoa para fora lá para você.  Veja 1 
Coríntios 7. 
 
Como C K Barrett, observa, "o desejo de casamento em jovens viúvas é natural e não é condenado, o celibato é pedido 
de nenhum, e é desencorajado, salvo aqueles que, por motivo de idade, poderia encontrá-lo sem esforço." (página 76) 
Paulo tenta garantir que nenhum jovem é colocado em uma situação onde ela poderia estar sob o juízo do Senhor para 
quebrar sua palavra/promessa.    
 



 

 

Fernando expressa desta forma; "vemos Paulo realismo. Sabendo que a compõem de mulheres mais jovens, ele 
mostrou que é injusto e insensato para fazer exigências deles que são natural de seus desejos físicos." (Página 126 - 
127). 
 
Os perigos mencionados aqui são aqueles que ocorrem quando as pessoas tem tempo em suas mãos sem um foco 
claro e missão de cada dia. Se uma pessoa, sejam eles do sexo masculino ou feminino, carece de foco nítido, e recebe 
apoio financeiro para não fazer nada, em breve eles drift para os comportamentos mencionados no versículo 13. Sem 
metas de trabalho diário as pessoas rapidamente drift em actividades de marcha lenta e fofocas, onde sua atenção está 
focada em coisas que são de nenhuma conseqüência. O maior problema com a inacção é que coisas que povos 
ocupados não têm tempo para a polia é pré-ocupado com.     
 
Paulo não tem tempo para aqueles que estão desempregados, intencionalmente, como ele observa em 2 
Tessalonicenses 3: 6 - 12, ordens e todos os fiéis a ser ocupado em seu trabalho escolhido, ou o que está disponível na 
área. Nenhum crente está a ser lenta!  A mensagem é clara; se podemos trabalhar para nossas refeições, e ninguém 
deve ajudar a uma pessoa que o corpo é capaz de trabalhar para si próprios. 
 
 Paulo manda que a saída para este dilema é para as jovens viúvas para casar novamente. Paulo está operando, como 
observado acima, sobre o princípio doutrinal que se estamos vivos e têm desejo sexual e, em seguida, o senhor tem 
alguém lá fora para nós e o nosso papel é esperar até que encontrá-los.  Se uma jovem viúva não, ou não está disposto 
a esperar para o seu novo companheiro, então eles são susceptíveis de cair em erro ainda maior. Paulo observa que 
algumas das viúvas já entrou em apuros por causa da política anterior de Timóteo e o inimigo é capaz de zombar da 
igreja por causa disso. Algumas viúvas pode até ter deixado a igreja sob tentação sexual e ido fora com os pagãos; isto 
é o que pode ter acontecido, e, claramente, é o que Paulo temia iria acontecer.    
 
Último ponto de Paulo aqui é para reforçar o ponto que o Senhor o dinheiro, dado à Igreja, não é para ser usado para 
fins que não os autorizados pelos apóstolos ou o Senhor. Especialmente não está a ser dada a pessoas que são 
capazes de cuidar de si mesmas, ou têm outros que deveriam cuidar deles. 
 
 
A.  Aplicação Pessoal 
 
Os crentes testemunha por suas palavras, mas a porta de oportunidade é aberta pela vida e aqueles que não 
trabalham, quando podem, não têm um testemunho. Se não podemos trabalhar o Senhor proverá para nós, como 
somos obedientes, mas se não pode trabalhar em tudo o que deveria. Os crentes que não cuidar de seus próprios 
igualmente fechar a porta para o testemunho e, também, Paulo recorda-nos que todos nós devemos cumprir as nossas 
responsabilidades e cuidar de nossos pais, nossos tios e tias no Senhor. A Bíblia é clara que as nossas 
responsabilidades, vá para nossa família e não apenas à nossa família nuclear. 
 
Se estamos sem um parceiro conjugal através da morte, devemos buscar a orientação do Senhor para outro parceiro. 
Se somos jovens e nós sentimos o desejo sexual, podemos estar certos de que o senhor tem uma pessoa para nós e 
que devemos esperar por eles em espírito de oração. 
 
 
B.  Aplicação PASTORAL 
 
 A igreja não é para gastar o dinheiro do Senhor a qualquer pessoa que é capaz de se sustentar, ou encontrar alguém 
que é capaz de sustentá-los em um casamento. Não há suporte na Escritura para o "fazer o bem" que muitas igrejas 
operam hoje, onde o dinheiro é dado para alcoólatras e drogados e criminosos antes que eles tenham mesmo dado ao 
Senhor! 
 
Esta é uma coisa vergonhosa e irá chamar a juízo do Senhor. Nossa responsabilidade é a de dar o evangelho aos 
incrédulos que encontramos não o dinheiro; o dinheiro é para ser dada para aqueles que pregam o evangelho e ensinar 
a doutrina e às viúvas que volta-los em oração. A caridade pura, dando comida aos pobres para ajudá-los pode ocorrer 
a todas as pessoas que encontramos como parte de nosso testemunho, mas o dinheiro da igreja é somente para o povo 
de Deus.    
 
Paulo se move a partir deste sujeito a objecto de pagamento do pastor. Não há nenhum acidente, pois se nós gastamos 
o nosso dinheiro no trabalho social que nós não devemos não vai ser suficiente para apoiar e recompensar os fiéis 
pregadores da Palavra e os perseguidos irmãos em outros lugares, que nós somos responsáveis para também. 
 
Os pastores não é tarefa para selecionar parceiros para as viúvas, nem para permitir que alguém para vir com "palavras 
de conhecimento" dizendo-lhes que para casar. Eles são simplesmente esperar no Senhor e ouvir seu próprio coração e 
o Senhor irá guiá-los. O pastor não é um jogo de café, ele é um mestre de doutrina, para incentivá-los a fé e a 
confiança. O Senhor proverá para todas as nossas necessidades.  Filipenses 4:19. 
 
 

Doutrinas 



 

 

 
Vida Cristã - a caridade a partir de uma perspectiva bíblica 
 
1. Deus sempre esteve em causa para os necessitados, os pobres, fracos e oprimidos. Êxodo 22:21-27, Deuteronômio 
15:11, 24:14, 15. 
 
2. Os órfãos e as viúvas eram especialmente preocupações do senhor desde o início. Deuteronômio 10:18, Ezequiel 
22:7. 
 
3. O Senhor dirigiu os pobres, e encontrou-se com suas necessidades físicas e espirituais. Mateus 11:28-30, Lucas 
4:18, 6:20. 
 
4. O Senhor reconheceu que sempre haverá pessoas que são pobres em um mundo caído. Mateus 26:11,  Marcos 
14:7. 
 
5. Muitos na igreja primitiva vendiam suas riquezas mundanas para prover às necessidades dos outros cristãos. Atos 
4:32-37 
 
6. As igrejas cuidavam dos pobres, dando regular através dos diáconos. Romanos 15:26, Gálatas 2:10,  Tiago 2:2 -7 
 
7. Se as pessoas pudessem trabalhar eram esperados para eles; como não eram pobres necessitados! 1 
Tessalonicenses 2:9-12,  2 Tessalonicenses 3:7-12. 
 
8. Os requisitos para uma viúva para receber a caridade é dado em 1 Timóteo 5 
 
[A]. Ela não deve receber a caridade se ela tinha filhos ou netos. A igreja não é esperado para pegar a folga para 
famílias desobedientes ou para promover a desagregação da família. O dinheiro não deve ser gasto fazendo de folga 
para parentes. - V 4 
 
[B] Se não há ninguém para ajudá-la e ela é gastar tempo no trabalho e oração ela é elegível. - V 5 
 
[C] No entanto, se ela é que vivem para o prazer que ela está morto enquanto vive. Se eles não estão dispostos a 
assumir responsabilidades que não são dadas a caridade. v 8 - o princípio da [1] é reforçada se reafirmar que não há 
família que devem assumir a responsabilidade em primeiro lugar. É o seu testemunho cristão para garantir que o bem-
estar social não é esperado para substituir as suas responsabilidades sociais como uma criança. Muitas pessoas estão 
tão ocupados fazendo a obra do Senhor que negligenciam os seus pais. Se você não cuidar de seus pais, você é pior 
do que um descrente. - V 6 
 
[D] A viúva deve ter mais de 60 anos de idade, tendo vivido na fé uma vida irrepreensível e a mulher de um homem só. - 
V 9 
 
[E] Oito características 

[I] Não dependentes 
  [Ii] No meio de apoio 
  [Iii] Ela deve ser espiritual 
  [Iv] Ela deve ser sinceros, de noite e de dia 
  [V] Ela deve ter sido uma esposa fiel ao seu marido. 
  [Vi] Ela deve ter uma boa reputação com os incrédulos. 
  [Vii] a sua casa deve ser aberta a visitantes. 
  [Viii] Ela deve estar ativa no campo social. 
 
A menos que uma mulher acompanhado até que ela não receber nada da igreja. Ele não deve ser dada para aqueles 
que não vivem em uma maneira de honrar a Deus. Uma pessoa que não corresponde à palavra de Deus, então, para 
tomar uma decisão sobre se ela iria mudar seu estilo de vida para tornar-se elegíveis. Isto mostra o quão séria é a 
caridade. 
 
 

 - As mulheres viúvas 
 
1. No mundo antigo a viúva era muito vulnerável.  Se uma mulher não ter um marido ou família para cuidar dela, ela iria 
morrer de fome nas ruas. 
 
2. Deus está muito preocupado para viúvas e crianças  Salmos 68:5, 6, 146:9, Êxodo 22:22 
 
3. Deus castiga aqueles que abusam da viúva e filhos. Salmos 94:6-12,   Malaquias  3:5. 
 



 

 

4. Em Israel, se um homem morreu sem produzir um filho para continuar seu nome de família, seu irmão estava para se 
casar com a viúva.  Deuteronômio 25:5-10, Gênesis 38:6-11, Mateus 22:23-33. 
 
5. Os fariseus abuso das viúvas levou a um grande ataque sobre eles pelo Senhor. Mateus 23:14, Marcos 12:40. 
 
6. Cuidado para viúvas tornou-se uma característica da igreja, uma vez que muitos dos primeiros cristãos foram 
martirizados, deixando suas famílias como as viúvas e os órfãos. 
 
7. O ofício de diácono foi criado para cuidar das viúvas e seus filhos. Atos 6:1- 6. 
 
8. Para se qualificar para o apoio da igreja, a viúva teria de cumprir certos requisitos. 1 Timóteo 5:3-16. 
A) tinha de ser mais de sessenta anos de idade. 
B) casou só para um marido, e fiéis a ele enquanto ele viveu  (se uma mulher teve dois maridos era provável que ela 
teria outros para apoiá-la) 
C) ela tinha que ter apoiado boas obras na igreja, e tinha a comprometer-se a orar diariamente para a igreja e seus 
ministérios. 
 
9. Paulo aconselhou as viúvas mais velhos a permanecer solteiro, para que pudessem dedicar-se totalmente ao serviço 
de Deus.  1 Coríntios 7:8-9,32. 
 
 

Trabalhar 
 
1. Desde a queda, o homem teve de trabalhar para viver com o suor do seu. Gênesis 3:17-19. 
 
2. A nossa atitude para com o trabalho como os crentes devem, contudo, ser uma oferta de louvor a Deus. Romanos 
8:19-32, 1 Coríntios 10:31 
 
3. Nossa atitude para com o trabalho é testemunha de tudo.  Os trabalhadores são informados a seguir algumas 
diretrizes simples para abrir a porta para testemunhar no local de trabalho - Tito 2:9,10. 
 
A) "ser obediente"  - hupotasso o verbo grego é a mesma usada para as esposas de seus maridos, e envolve a 
capacidade de resposta à vontade do outro. O crente é ser o melhor trabalhador da situação e está a ser conhecido 
como aquele que pode ser confiável para realizar o que é necessário. 
 
B) "Não responder novamente" - falar para trás, ou "chat" tem sido sempre um problema onde a autoridade é 
ressentido. Este tipo de ressentimento é não ter lugar na vida do cristão como estão para ver cada situação em que se 
encontram como aquele onde eles são chamados a mostrar-se servos de seu mestre no céu e viver de acordo com 
seus padrões e seu chamado como embaixadores de Cristo. 
 
C) "Não defraudando" - foi sempre uma tentação para escravos para roubar, como tinham sido "roubados" e a única 
maneira de obter a liberdade foi para comprá-lo com dinheiro que salva. O ponto de Paulo aqui e noutros locais, foi a de 
que a liberdade não era para ser o objetivo, melhor serviço para o Senhor. A liberdade não era para vir a qualquer 
preço! O crente foi para pagar impostos e reconhecer outros riqueza como propriedade da outra pessoa e não roubar, 
mesmo que a outra pessoa não era "de direito".   Efésios 4:28. 
 
D) "mostrando boa fidelidade" - o obreiro cristão foi para mostrar por tudo o que ele ou ela fez que eles eram dignos de 
confiança em todas as coisas. 
 
E) "ornamento da doutrina de Deus" - Torna-se um crédito para a doutrina de Deus.  A palavra inglesa para cosméticos 
vem da palavra adornam.  Que significa decorar ou presente em uma boa luz.  Como os homens irão tomar um segundo 
olhar para uma mulher que é bem feita com cosméticos para Paulo queria que os mestres de tomar um segundo olhar 
em escravos que servido bem e assim que ouvir o que os fez diferente do resto, ou seja, o evangelho.   2 Coríntios 5:20. 
 
Estes princípios se aplicam a todos os trabalhadores e gestores na indústria hoje. 
 
4. Os empregadores têm de ser cristão, uma justa e equitativa. Efésios 6:5-9, Colossenses 3: 9-11:1, 1 Timóteo 6:1-8. 
 
5. Todos os cristãos que deveria estar trabalhando para a sua vida.  Se eles são incapazes de trabalhar, eles serão 
capazes de fazer algo para o Senhor, e tais serviços devem ser apoiados pela igreja.  1 Tessalonicenses 3:10-12 
 
 
 6. Mesmo Paulo, que ministrou quase em tempo integral, era uma tenda de café por dia e um pregador e professor de 
Bíblia, de noite.  1 Coríntios 9:18, 1 Tessalonicenses 2:9-12,  4:11-12 
 



 

 

7. Pagando o pastor é legítimo, seguindo o princípio dos bois trilhando o grão; ele comia o que for necessário para 
continuar fazendo o trabalho.  1 Coríntios 9:6-14, Gálatas 6:6, Romanos 15:27, Deuteronômio  25:4,  1  Timóteo 5:17, 
18. 
 
8. Tudo o que fazemos é para ser encarado como serviço ao Senhor.  Colossenses 3:23. 
 
 

Aula 4   -   INTRODUÇÃO - o evangelismo 
 
Introdução 
 
"A evangelização da Igreja no fogo" por Sumner é o texto principal. [Ecf] que vou usar e citar. Se você tiver uma cópia, 
você deve ler um capítulo por semana. Se você pode obter uma cópia de L S coberturas sobre oração, ler também que, 
para o coração da evangelização é a obra do Espírito Santo sobre os perdidos, e o plano de Deus é que esta é 
alcançada através da oração dos fiéis. João 16:8-11. 
 
Existem duas premissas básicas no estudo da Teologia Pastoral; a primeira é, "o que diz a Escritura?" Gálatas 4:30. 
Orientação para o evangelismo, bem como todas as outras coisas na vida cristã são delineados nas Escrituras. Se você 
não pode encontrar o Senhor não lhe deu ou você não estava no lugar certo.  
 
O segundo princípio é encontrado em Filipenses 3:17 - "ser seguidores  junto de mim".  Os servos de Deus que formou 
a igreja primitiva deve ser usada como um exemplo. Trata-se de atos e as cartas do Novo Testamento que devemos 
seguir o nosso exemplo. Seguimos os Apóstolos em vez de evangelistas modernos. Judas 3. 
 
A Escritura é a nossa fonte e recurso para estudo. Muito do que se passa hoje sobre como o evangelismo não é bíblico. 
Começamos com a Escritura, podemos concluir com a Escritura, e os outros livros são complementares; assim, 
enquanto eu vou citar alguns livros, o único verdadeiro "texto" para o evangelismo é a Escritura. É por isso que o 
certificado em Teologia Pastoral envolve o estudo deste curso, então as Epístolas Pastorais (Timóteo, Tito, Pedro) e, 
em seguida, o livro de Atos em si, pois é exemplo apostólico em ação que dá a maioria de orientação.  
 
 
Romanos 10:1-17 
 
Devemos ler este capítulo e meditar sobre ela. Aqui Paulo descreve o seu desejo para a salvação de Israel. No entanto, 
Paulo não ore para que o Senhor salve a Israel, pois ele sabe como Deus trabalha; assim, devemos, se quisermos ser 
evangelistas. Deus tem nos dito como orar em situações evangelísticas. Se vamos caminhar com Ele, devemos orar de 
acordo com as Escrituras. Orando a Deus para oprimir o livre-arbítrio de qualquer homem revela ignorância sobre o 
plano de Deus.   
 
Olhar para Paulo; ele diz: "Senhor, abra os olhos que possam ver". Ele orou para que os conheceu seria sob a 
convicção do Espírito Santo e sejam salvos. Ele pede que eles poderiam ser condenados do pecado, da justiça e que o 
caminho do bem humano, além de Deus, não é a maneira de ser salvo. Ora, de acordo com João 16:8-11, portanto 
devemos! 
 
Paulo está preocupado com a auto-justiça de Israel e pede ao Senhor para mostrar-lhes que a sua justiça é nada e que, 
se continuar nesse sentido serão julgados na companhia de Satanás. Ele dá a mensagem de salvação no versículo 8 e 
reza para que o incrédulo pode ouvir a mensagem quando ele dá a eles. Também devemos pedir que o Senhor nos 
usar para salvar os perdidos.    
 
Se você é um soldado de Cristo, você precisa sair e encontrar as batalhas. O pescador vai para onde os peixes estão. 
Precisamos orar pela salvação do perdido Paulo. Você deve estar disposto a conversar com o perdido e estar onde 
estão perdidos. Portanto, você tem que estar lá fora, no mundo. Jesus disse que, como uma lâmpada sobre a colina que 
precisa ser visto. Deixe sua luz brilhar.   Paulo busca o perdido e está pedindo para os outros a segui-lo em busca do 
perdido. 
 
O versículo 4 mostra que só a fé salvadora irá entregá-los. Eles devem ouvir a verdade e a responder-lhe com o Espírito 
Santo, pedindo. Cristo é o único objeto de fé salvadora, só ele salva. Romanos 8:1-4. 
 
Versículo 9-13 - Ele é a mensagem e levante-o no evangelismo. Não há nenhum outro assunto diferente de Cristo; só 
ele dá ao crente a esperança. 
 
Versículo 14-17 - o desafio para todos nós é que não é suficiente os pregadores lá fora, fazendo o trabalho de 
evangelismo. Eles devem ter o mesmo espírito de oração, a mensagem certa, e o direito; foco para levantar-lo até que 
todos sejam atraídos para ele e no poder do Espírito Santo fé crer para a salvação. 
 
 
Princípios básicos de Evangelismo 



 

 

 
Paulo nos dá princípios básicos para o evangelismo aqui:- 
 
 1.  Todos os evangelistas, deve sentir-se um peso para o perdido, o seu próprio povo e outros. 
 
2.  A oração deve levar esse fardo ao Senhor pelo seu mover do Espírito Santo sobre os perdidos. 
 
3. Todos os crentes devem unir-se em oração pelos perdidos e para o evangelista 1 Timóteo 5. Cada evangelista 

recruta outros para se juntar a eles na obra. 
 
4.  O evangelista deve dizer a verdade.   Só existe uma maneira para que as pessoas sejam salvas. 
 
5.  O evangelista deve usar a palavra de Deus.  Você deve usar a palavra de Deus e que por si só. Sozinho, tem 

a promessa de Isaías 55:11. 
 
 
Romanos 1:14-17 
 
Romanos 1:14-17 Paulo mostra o peso sente-se como um devedor a todos os homens; ele acredita que deve o 
incrédulo o evangelho. O evangelismo não é um extra opcional. Essas pessoas estão indo para o inferno, portanto, eles 
precisam ouvir o evangelho. 
 
Primeiro ele diz: Eu sinto o fardo para os perdidos.     
 
Em segundo lugar, ele observa a questão de formação. Paulo observa que ele está pronto para pregar; a maioria, 
infelizmente, não são hoje! Você só pode dar o evangelho quando você conhecer o evangelho. Muitos cristãos não 
conhecem o evangelho bem o suficiente para dar a ele. 
 
Em terceiro lugar, não me envergonho do evangelho de Cristo. Não importa o que as pessoas dizem que você está a 
dar-lhes o evangelho. Não importa se você é tímido ou envergonhado você dá o evangelho, como você está lidando 
com questões eternas. Se você começar uma pessoa que está comprometida com um produto que você não pode 
desligar-se ou matar seu entusiasmo porque é seu produto. Paulo diz que ele conhece o produto e que é o único que 
salva. 
 
 
Romanos 10:18-32 
 
Aqui Paulo era realista em sua compreensão daqueles a quem ele estava dando o evangelho. Nestes versículos, há um 
enorme catálogo de mal, pervertidos, assassinos e ladrões. Paulo diz que ele tem o compromisso de todos eles e dar-
lhes-á o evangelho se eles irão ouvir. Há muitas pessoas que são põr fora por alguns detestáveis descrente. Um inferno 
pecador condenado não vai se importar com o que você pensa. Você não deve ser ofendido quando o incrédulo leva o 
nome do Senhor em vão.   Essas pessoas estão indo para o inferno porque eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Você 
tem o remédio - dê a ele.     
 
Não devemos começar sidetracked tentando obtê-los arrumado antes de você dar-lhes o evangelho.   Essas pessoas 
são pecadores que Cristo morreu para; nada deve vir entre você e essa pessoa e o evangelho. Você não está aqui para 
ser ecologista está aqui para ser um evangelista. Você não está aqui para limpar fishponds está aqui para pescar na 
fishponds. Mateus 4: 19. 
 
1 Coríntios 6:9-11 
 
Vire a 1 Coríntios 6:9-11 e leia a passagem. Essas pessoas deixaram de praticar o seu pecado, mas o tipo de pessoas 
que eles estavam é abertura dos olhos.  Há aqueles que costumava ser um ou outro dos dois tipos de homossexuais, 
aqueles que tomam o papel feminino e aqueles que tomam o macho. Eles são classificados como efeminados e aqueles 
que maltratam os outros.    
 
Aqui temos uma igreja que é composta de pessoas que foram extremamente desagradável caracteres, ladrões, 
assassinos, ladrões e os homossexuais, mas eles foram todos transformados pelo fato de que eles têm crido em Cristo. 
Não importa o quão ruim são as pessoas que são candidatos para o evangelho. Devemos orar para que nos seja dada 
oportunidade de dar o evangelho às pessoas. Mostrar a eles que eles precisam de um Salvador.   
 
Essas pessoas eram muito maus, mas eles haviam sido transformadas. O crente tem uma boa notícia para o incrédulo, 
mas muitas vezes os crentes dando o Evangelho, tentam fazer as pessoas dão-se as coisas antes de receber o 
evangelho. Isto não é bíblico! 
 



 

 

Deixe que o Espírito Santo transforme-los; é ele que leva a fé salvadora, e ele pode levá-los à santidade também. 
Lembre-se das palavras do Senhor Mateus 9:12, 13, Marcos 2:17, Lucas 5: 31, 32.   "Eu não vim chamar os justos, mas 
os pecadores, ao arrependimento." 
 
 
O CRESCIMENTO DA IGREJA 
 
O princípio bíblico de começar uma igreja para pregar o evangelho e edificar a Sua igreja sobre a ovelha não converte o 
roubo. Um bom exemplo foi um Exército de Salvação colegas que entraram para a Gold Coast em Queensland e 
começou a construir a igreja converte sozinho.  Depois de um tempo, ele pediu aos moradores para obter uma lista dos 
piores dez homens na área e, em seguida, definir sistematicamente sobre orar pela sua conversão.  Dentro de um curto 
número de anos que foram todos convertidos e quando esse agente foi para a China como um missionário, um dos dez 
assumiu como líder da igreja agora bem estabelecido. 
 
 O crescimento da igreja não se baseia em relações públicas. O crescimento da igreja está relacionada com a leitura 
bíblica e oração, que significa "EMBEBIDO" evangelismo. Este é o que você vê em atos e nas Epístolas, as pessoas 
dando o evangelho em um Espírito Santo com poderes de forma orante e pessoas que chegam a um conhecimento 
salvador de Cristo e multiplicação da igreja. 
 
 
Espírito Santo - O REGENERATOR 
 
O Espírito é o poder executivo em evangelismo - veja Efésios 2:1-5. O incrédulo está morto em delitos e pecados. Você 
anda com o espírito nesta área. Somente o Espírito pode quebrar esta mentira satânica. Um crente pode falar com um 
incrédulo até que ele esteja azul na cara, mas é o Espírito Santo que faz a conversão. É por isso que a oração e 
evangelização caminham lado a lado. O evangelismo é orando e dizendo. Nosso trabalho é dar os fatos das Escrituras, 
mas só Ele rompe. Os candidatos para o evangelismo estão todos no acampamento de Satanás e estão sob o seu 
controle, eles estão mortos espiritualmente. 
 
Se a pessoa não responder para trás e rezar. Dar o evangelho, mas se você consultar as persianas vêm puxar para 
trás. Você dar-lhes o evangelho (ou rezar) até que você ou eles morrem. Enquanto eles estão vivos há esperança. Às 
vezes, você vai descobrir que quando o incrédulo morre lentamente durante um longo período que eles vão responder 
no fim. Uma vez que morrer, no entanto, não há chance.   Temos de reconhecer que estamos chamados a ser 
evangelistas e são chamados a trabalhar de acordo com a graça de Deus.  Você não fazer o trabalho, ele faz. 
 
 
Primeiros Princípios 
 
Vamos rever os "primeiros princípios". 
 
1. A Bíblia é o livro-texto: Os apóstolos são os nossos modelos. 
 
2.  O Espírito Santo converte, o Espírito Santo dentro de você vai dar um peso para os perdidos. Você deve 

seguir as orientações, andando e falando no poder do Espírito Santo e deve ser sensível ao seu mover-se 
sobre o incrédulo, para que, quando você vê a porta aberta você andar por ela. Muitas pessoas estão 
harangued do céu. 

 
3.  a atitude mental do evangelista é que são devedor, não se envergonhou e pronto. 
 
4. O  evangelismo é dar-lhes a resposta à necessidade premente em sua alma. 
 
5. O  evangelismo é sobre a graça; Deus tem o poder, Deus faz o trabalho, Deus recebe a glória, e nós(e os salvos) 

obter a bênção. 
 
 

Doutrinas 
 
 

Obras - bom divino e humano 
 
1. Qualquer coisa que nós podemos fazer na nossa própria força (humano) não é aceitável a Deus (Isaías 64:6, 
Romanos 8:8). 
 
2. Apenas as coisas que fazemos no poder do Espírito Santo (divina) são aceitáveis a Deus, uma vez que é o próprio 
Deus que produz a sua obra em nós (Efésios 2:10). 
 
3. Quando um crente produz humano ele imita um incrédulo (Gálatas 5:19-21, 1 João 2:11, 3:4). 



 

 

 
4. Quando um crente produz bom divino ele imita Jesus Cristo (Efésios 5:1-2). 
 
5. Humano é: 

A) identificados como obras mortas (Hebreus 6:1). 
B) Não pode salvar a humanidade (Tito 3:5). 
C) é condenado por Deus (1 Coríntios 3:11-16; Eclesiastes 12:14). 
D) é a base da acusação no Juízo final (Apocalipse 20:11-15). 
E) não tem lugar no plano de Deus (2 Timóteo 1:9). 
F) é destruído no Tribunal de Cristo (1 Coríntios 3:11-15). 

 
6. Bom divino é a base de recompensas (1 Coríntios 3:11-15). 
 
7. Deus está satisfeito com seu próprio trabalho em quatro áreas gerais: 
 

A) na salvação 
Deus aprova o que Deus tem feito sob a forma de Jesus Cristo. Deus, o Pai, é propiciada pela obra de Deus 
Filho na cruz. Para ser salvo é crer ou confiar em Deus o Filho (Atos 16:31). A crença não tem qualquer mérito 
humano, todo o mérito está na obra de Jesus Cristo. Deus não aprova os bons. (Isaías 64:6). 

 
B) NA VIDA CRISTÃ 
Deus aprova das obras, feito sob o enchimento do Espírito Santo. Espiritualidade depende de quem e o que é 
o Espírito. O caminho para o enchimento do Espírito Santo é a confissão dos pecados (1 João 1:9). A 
confissão não tem qualquer mérito humano. O Espírito Santo também fornece pelo menos um dom espiritual 
de cada crente a salvação (1 Coríntios 12:8-11). 

 
C) NA PALAVRA DE DEUS 
A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo (2 Timóteo 3:16; 2 Pedro 1:20,21). É a mente de Cristo 
(1Coríntios 2:16). O Espírito Santo torna eficaz a Palavra de Deus em nossas vidas. 

 
D) na eternidade 
Na eternidade, obras humanas são removidos (1 Coríntios 3:12-15). Deus oferece-nos um novo corpo 
(1Coríntios 15:51-3). Deus oferece-nos uma herança incorruptível (1 Pedro 1:3-5). Deus fornece tudo para 
nosso futuro eterno (1 Tessalonicenses 4:17-18). Deus aprova de Sua provisão. 

 
 
 
 
 

Vida Cristã - Evangelismo 
 
1. Todos os crentes são embaixadores de Cristo, e são obrigados a dar a dar o evangelho aos incrédulos (Atos 1:8, 2 
Timóteo 4:5). 
 
2.  Duas formas de testemunhar - com os lábios (2 Coríntios 5:18-21) e a vida (2 Coríntios 3:3). 
 
3.  O evangelho é "boa notícia". 
 
4.  O pecado não é um problema.  Jesus morreu por todos os pecados na cruz.  A penalidade foi paga.  A questão 
agora é "Você confia em que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e ressuscitou de entre os mortos para dar vida a 
todos os que crêem nele?"  As pessoas optar por confiar em Jesus Cristo, ou em suas próprias boas obras para serem 
salvos (Romanos 8:1, 9-30-33). 
 
5.  O que sobre as nações que não ouviram? 

 
A) Deus é totalmente justo, e todos tem a chance de ser salvo 
B) Expiação Ilimitada (Colossenses 2:14,15) 
C) a vontade de Deus - nenhum pereça (2 Pedro 3:9) 
D) será negativo do homem - a consciência de Deus - Evangelho audição. 

 
6.  Assistir é impossível, exceto através do poder do Espírito Santo. (João 16:8-13)  O Espírito Santo convence do: 

 
A) porque o pecado da incredulidade 
B) a justiça 
C) porque o juízo de Satanás sendo julgado (Mateus 25:41). 

 
7.  O homem natural precisa do Espírito Santo para entender o evangelho (1 Coríntios 2:14). 



 

 

 
8.  A Bíblia é a arma do testemunho (1 Coríntios 15:3, 4). 
 
9.  Padrão Bíblico de testemunhar (1 Tessalonicenses 2:1-12) 

 
A) contato efetivo (v1) 
B) O evangelho deve ser dada mesmo em oposição (v2) 
C) o evangelho nunca deve ser comprometida ou diluída (v3) 
D) o crente em quem o evangelho é depositado é testado por Deus e não deve ser para o louvor do homem 

(v4) 
E) a Bajulação nunca deve ser parte do evangelho (v5-6) 
F) enquanto o Evangelho não deve ser dado para obter elogios dos homens deve ser dada em amor sem custo 

(v9) 
G) O evangelho deve ser seguido (V10) com o discipulado e ensino (V11), de modo a que o novo crente pode 
se tornar auto-suficiente espiritualmente (v10-12). 

 
10. Sua obrigação de testemunhar (Romanos 1:14-16): você é um devedor (V14), você está pronto (V15), você não está 
envergonhado (V16) 
 
11.  Ganhar almas, não argumentos.  Permanecer no evangelho, não fique de lado rastreados. 
 
12.  Somos pescadores de homens (Mateus 4:19) 
 

A) Os pescadores precisam ser equipados para peixes. Você precisa estar andando no Espírito e você precisa 
conhecer o evangelho. 
B) Os pescadores vão para onde os peixes estão. Você deve estar em contato com os incrédulos, para que 

possa testemunhar para eles. 
 C) Os pescadores estão a paciente. Permitir a convicção e a preparação do Espírito Santo na vida do crente. 
D) Os pescadores sabem o isco a utilizar para os diferentes peixes.  Você tem que ser flexível e saber como 
abordar diferentes personalidades. 
E) concentrado de pescadores de peixes e não o viveiro de peixes.  A nossa principal preocupação é salvar as 
pessoas - o mal no mundo continuará a existir. 

 
 

Palestra 5   -   SENDO UM EMBAIXADOR 
 
2 Timóteo 4:1-5 
 
Leia esta passagem e ver o ponto forte de Paulo. Como pastores, somos embaixadores de Deus. Estamos a fazer prova 
plena do nosso ministério. Não há nenhuma maneira de evitar isso. Devemos ser evangelistas.   Se o evangelismo na 
igreja está morto é porque há um problema com o ministro.  Se a igreja é fria é porque o fogo saiu no púlpito. Quando 
D.L. Moody foi perguntado como a reavivar um frio igreja disse: construir um grande incêndio no púlpito. 
 
Dr. Robert Sumner diz, "Irmãos, vamos parar de alibiing face a nós mesmos, e nossos pecados. Toda a questão se 
resume a isso.  Cada membro deve consagrar-se. Generalidades não fará.  Quando os membros da igreja parar de falar 
sobre o que eles acham que pode, pode, pode, deve, deve, deve seria feito, e começar a perguntar: "Senhor, o que 
queres que eu faça?" e, em seguida, o avivamento virá com poder". 
 
 
1 Timóteo 4:13-16 
 
Leia 1 Timóteo 4:13-16. Aqui Paulo deixou claro que Timóteo foi responsável por aqueles que o ouviam. Como um 
evangelista e ministro, precisamos ser obedientes à grande comissão. Temos de levar a sério a palavra. O avivamento 
virá quando as pessoas estão dispostas a dizer, "o que você quer que eu faça, Senhor?" Eis-me aqui Senhor, envia-me 
a mim. Temos de vencer a batalha contra nós mesmos antes de podermos ganhar a batalha contra Satanás. Tendo 
stoked até o fogo dentro, você encorajar as pessoas a ser seguidores de você. 
 
A Escola Dominical é o maior campo de evangelismo na igreja. É muito importante e deve ser de grande importância na 
igreja. As crianças da escola dominical deve ter cadeiras e mesas, em vez de a congregação. Eles devem ter prioridade. 
Muitas das crianças são de casas e incrédulo não salvos são e devem ser tratados melhor. 
 
Você deve põr a ênfase sobre as crianças. Coloque seu coração e alma nele. Você está plantando as sementes da sua 
consciência do Senhor Jesus Cristo. Se a sua organização é caótico, e você não tem aulas bem planejadas e não estão 
prontos para começar quando as crianças chegam você está dizendo que você não se importa o suficiente para se 
organizar. Crianças pegar suas expectativas e atitudes, e se você está entusiasmado e organizado, você vai chegar a 
eles. 
 



 

 

O evangelismo não é restrito aos jovens, mas também pode ser muito eficaz no outro extremo da escala. Ir para lares 
de idosos e falar com as pessoas sobre doutrina. As pessoas não estão à espera de morrer em Cristo. Essas pessoas 
precisam de conhecer a Palavra de Deus. Devemos estar comprometidos com ela. Os idosos são o poder da igreja se 
eles orar. Doutrina alimentá-los e levá-los orando por você. 
 
Os ECF na página 16 afirma que uma análise da igreja revelou que a adesão oficial em igrejas evangélicas nos EUA, 
20% das pessoas não reze, 25% das pessoas nunca ler as suas Bíblias, 30% nunca vão à igreja, 40% nunca dão a 
qualquer causa, 50% nunca vão à escola dominical, 60% nunca participar de uma noite de domingo, 70% nunca dão às 
missões, 80% nunca vá para a reunião de oração, 90% nunca foram a adoração em família, 95% nunca ganhar uma 
alma para Cristo. Fazer uma pesquisa local e ver o que as percentagens são em sua própria área.  Deixe sempre iniciar 
o avivamento na igreja!!! 
 
Qual é o seu motivo para a evangelização? Que você o ama e deseja que os outros a ver a pessoa que você ama. Você 
não deve entrar em evangelismo por causa de constrangimento. Há alguns que vão evangelizar, porque querem ter um 
relacionamento com alguém da equipe. Temos de ter o direito motivações. Você deve ter o Espírito Santo ardendo em 
vocês com amor para o seu Senhor e querer o outro para saber sobre ele. 
 
Coberturas em sua teologia sistemática volume 7 diz que o evangelismo é, "o ato de apresentar para os não salvos a 
evangel, a boa notícia, o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus".       
 
Ecf - Página 26 - Evangelismo está recebendo a palavra de Deus ao povo. A Bíblia tem a resposta para todos os 
problemas. A resposta é começar a palavra para as pessoas. O evangelismo é uma coisa ativa. A igreja é a obediência, 
que é a igreja, é seguir a actividade da Igreja, fazendo a vontade de Deus, trazendo glória a Deus pelo espelho a 
pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O evangelismo é a responsabilidade de cada crente, embora haja um dom 
espiritual de evangelismo. 
 
 
Embaixadores 
 
 Olhar em 2 Coríntios 5:17-20 . O Espírito Santo através de Paulo está expandindo a grande comissão de Mateus 28. O 
ponto de partida para o evangelismo é a nossa tornando-se novas pessoas - versículo 17. A menos que você for feita de 
novo e o Espírito Santo está tendo seu caminho com você, você não vai ver o Espírito Santo tendo o seu caminho para 
você falar com os incrédulos. 
 
Veja também Romanos 8: 9-11. A obra do Espírito Santo é inicialmente em cima de você para efetuar uma mudança. 
Em segundo lugar, é a obra de Deus aos outros. Se não temos sido transformada pelo poder do Espírito Santo, que são 
candidatos para o evangelismo evangelistas não! Todas as coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo. É porque 
o Senhor Jesus Cristo reconciliou-nos que não são alteradas. Temos de tratar com o pecado em nossas vidas, e 
garantir que não são nem luto, nem matar o Espírito Santo em nossa vida. Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19. Se 
pecamos, então devemos ir para 1 João 1:5 -10 e confessar. 
 
Agora volte para 2 Coríntios 5:19. Temos uma mensagem de reconciliação em tornar claro o plano de Deus para os 
outros.   O evangelismo é a tomada da mensagem de Deus para outros que precisam. Você é um embaixador de Cristo, 
declarando sua política. 
 
Devemos ter a mesma atitude como André tinha quando tomou seu irmão Simão a Jesus. Você está sob uma lei mais 
elevada do que aqueles da nação que você está servindo. 
 
Temos de ter um compromisso real para o nosso trabalho como um embaixador. Nós devemos andar em obediência a 
instruções encontradas na Palavra de Deus, andar em comunhão com Ele e depender inteiramente no poder do Espírito 
Santo, pois é somente Ele que pode quebrar a cegueira. 
 
A doutrina da Depravação Total - você não pode ganhar alguém para Cristo, é somente a obra do Espírito Santo que 
pode mudar as coisas. 2 Coríntios 4 : 3, 4 (Leia isso.). Antes de Paulo fala sobre ambassadorship fala de depravação. O 
problema com o incrédulo é pecado e cegueira espiritual. Você não pode quebrar isso, mas você pode orar para que o 
Espírito Santo. 
 
João 16:8-11 - você tem de reivindicar esta promessa e também João 6:44, 63. 
 
Temos de caminhar e trabalhar em harmonia com o Espírito Santo, caso contrário, será desperdício de esforço. 
Evangelismo bíblico deve ser totalmente dependente do Espírito Santo, sempre em comunhão com Deus através da 
oração. Devemos ser uma pessoa mudada com uma mensagem bíblica, a mensagem da reconciliação. Deus usa 
apenas puro, santo, vasos limpos. O evangelismo traz para você em santidade de vida e orações da caminhada. 
 

 
Doutrinas 
 



 

 

 

Vida Cristã - o evangelismo   [Ver página 41] 
 
 
Vida Cristã - Presentes - 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) 
 
6.  A operação de um dom espiritual depende inteiramente do enchimento do Espírito Santo para ser eficaz (Atos 
2:4). 
 
 

Vida Cristã - AMBASSADORSHIP 
 
1.  Um embaixador não designar-se a si mesmo, ele é nomeado pela nação que ele representa, o rei que ele 

representa, a pessoa que ele representa.  Nós somos designados por Deus (2 Coríntios 5:20). 
 
2.  Um embaixador não suportar a si mesmo.  Estamos amparados e protegidos por Deus (Filipenses 4:19). 
 
3.  Um embaixador não representa a si mesmo.  Nós representamos Deus na terra (Mateus 28:19-20). 
 
4.  Um embaixador não pertencer à nação a que ele é enviado. Positionally somos experiencialmente no céu, 

estamos no mundo (Filipenses 3:20, João 15:19). 
 
 5.  Todos os Embaixadores têm instruções em forma escrita.  Temos a palavra de Deus (1 Tessalonicenses 4:1-
2). 
 
6.  Um Embaixador representando seu país não tratar qualquer insulto como pessoal (Mateus 5:11-12). 
 
7.  Quando um embaixador é recordado de um país equivale a uma declaração de guerra.  Após o 

Arrebatamento, haverá guerra massiva na terra.  Todos os cristãos será recuperada no Arrebatamento (1 
Tessalonicenses 4:13-17). 

 
 

Eleição e predestinação 
 
1.  a concepção bíblica da predestinação não é incompatível com o livre-arbítrio humano. 
 
2.  Cristo foi predestinado para uma finalidade específica da eternidade passada - para ir para a cruz e ser 

elevado à glória (Isaías 42:1, 1 Pedro 2:4-6, Atos 2:23). 
 
3.  Todos os membros da raça humana são potencialmente eleitos pelo pai sob o conceito de expiação ilimitada 

(2 Pedro 3:9, 1 João 2:2). 
 
4.  Quando uma pessoa confia em Cristo para a salvação, ele está unido com Cristo e, portanto, partilha a sua 

eleição e destino (1Coríntios 1:2, 30; Romanos 8:28, 32, Efésios 1-4). 
 
5.  Eleição está intimamente ligada com a presciência.  Na eternidade passada, Deus sabia que iria acreditar, 

portanto, Ele predestinou, chamou-os, e eles foram salvos  (Romanos 8:29-30, 2 Timóteo 1:9). 
 
6.  Por conseguinte, a eleição e a predestinação se aplica somente para o crente. Nenhuma pessoa está 

predestinado para o inferno - é uma escolha de livre arbítrio (João 3:18, João 3:36). 
 
7.  Eleição é uma possessão presente e futuro de cada crente (João 15:16, Colossenses 3:12). 
 
8.  Eleição é também o fundamento da Igreja universal (1 Tessalonicenses 1:4). 
 



 

 

9.  Existem cinco palavras gregas usadas em conjunto com a predestinação: 
 
A) Pro Orizo - predesign (Romanos 8:28, 29, Efésios 1:5, 11) 
B) - Protithemi predeterminar (Romanos 3:25, Efésios 1:9) 
C) Prótese - um plano predeterminado (Romanos 8:28, 9:11, Efésios 1:11, 3:11, 2 Timóteo 1:9) 
D) Proginosko - Predestina, para preordain. (Romanos 8:29, 11:2, 1 Pedro 1:20) 
E) Prognóstico - Presciência ou objetivo pré-determinado (Atos 2:23, 1 Pedro 1:2). 

 
10.  A vida de Judas é uma boa ilustração da predestinação e livre arbítrio: 

 
A) o chamado de Deus é para todas as pessoas, seu desejo é que todos serão salvos. (Mateus 28:18-
20, João 3:16 1 João 2:2, 3:23) 

 
B) Deus é longo sofrimento para os perdidos, não querendo que nenhum pereça. (2 Pedro 3:9) 

 
C) o chamado de Deus é para todos, mas as pessoas têm de responder. (João 3:36, 16:8-11) 

 
D) o chamado de Deus é de amor. (Jeremias 31:3, João 3:16) 

 
E) aqueles que resistem se tornam endurecidos em suas almas e aberta à influência satânica ou 
posse. (Romanos 1:20-32, 2 Tessalonicenses 2:9-12) 

 
F) Judas foi escolhido no amor pelo Senhor (Mateus 10:1-4, João 13:18) e recebeu o sop do 
convidado honrado e sentou-se na mão direita do Senhor na ceia. 

 
G) No entanto, Judas era um ladrão e traidor. (João 12:6, 13:18) 

 
H) como um homem não salvo ele estava envolvido no evangelismo. Outros foram provavelmente 
salvou através de sua leitura da palavra, mas ele não foi. (Mateus 10:1-8). 

 
I) tornou-se o filho da perdição por sua decisão, ele não poderia culpar a ninguém (João 17:12). 

 
 
Aulas 6 e 7   -   sendo um testemunho honesto 
 
Assistir é o ativo, o lado humano do sujeito de evangelização. O evangelismo não é a atividade de um evangelista 
chamado especificamente e dotado, que engloba o que é ser a atividade normal de todos os crentes. Estamos todos a 
ser, em todos os momentos um honesto testemunho da  verdade de quem Jesus é, e o que ele pode fazer com a vida. 
Isto significa que todos os crentes precisam ser pessoalmente preparado para o trabalho de evangelização, e como o 
pastor a nossa tarefa é preparar e treiná-los. 
 
 
Lucas 24:44-49 
 
Gire a Lucas 24:44-49 e ler esta passagem. Note que entre a ressurreição e o Pentecostes a Igreja primitiva estava a 
estudar a Palavra e orar diariamente, às vezes com o Senhor no meio deles. Note que as aparições depois da 
ressurreição, esses milagres, não impedi-los de abrir a Bíblia, antes pelo contrário. A milagrosa aparições do senhor 
conduziu-os em mais ardente e profundo estudo da Bíblia. Eles fizeram tudo isso enquanto esperavam pelo poder de 
Deus, em conformidade com a promessa do Senhor para eles (versículo 49). Eles não estavam sentados com a 
emoção dos eventos exclusivos que estavam testemunhando diariamente; eles não estavam envolvidos no louvor e 
adoração, estudo da Bíblia e oração. Eles não estavam se falando neste ponto; eles estavam preparando. Não é falar 
com 10 pessoas por dia, pronto para falar como o Senhor dirige! 
 
Este é um desafio em si, para muitas igrejas center sua adoração cantando e emoção, mas, ao mesmo tempo em que 
muitos esperam que a igreja a ser emoting, eles estão estudando a Palavra de Deus e buscando o poder de Deus! 
Mesmo assim, como veremos, eles não param de estudo e oração, e no poder do Espírito Santo, eles não cantam 
louvor primeiro, eles pregam a palavra! 
 
Eles esperam que o Espírito Santo venha sobre eles no poder, pois o poder humano e a sabedoria e a técnica não são 

boas o suficiente para a tarefa de evangelismo/testemunho. Há uma necessidade para o poder de Deus para ser capaz 
de cumprir a Grande Comissão. Eles foram informados de que esperar para receber o poder do Espírito Santo antes de 
sair.  Nós, como crentes deve testemunhar no poder do Espírito Santo, ou estamos a perder o nosso tempo. Oração e 
evangelismo são inseparáveis, e eles são dirigidos pelo poder do Espírito Santo para o testemunho eficaz. 
 
A pessoa e a obra do Senhor é um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Aquele que tinha sido 
prometido desde o jardim do Éden tinha chegado. Ele não só veio, mas ele veio a sofrer pelos pecados do mundo. 
Observe o conteúdo da mensagem evangélica apostólica. (Olhe o contexto de Lucas 24). 



 

 

 
1. Ele veio para cumprir as promessas feitas através do OT profetas. 
 
2. Ele veio para ensinar, curar, fazer milagres para provar que ele era; a única pessoa do universo, Deus se 

tornou homem. 
 
3.  Ele veio para lidar com o problema de pecado da humanidade. 
 
4.  A cruz não foi uma derrota, mas uma vitória sobre o pecado, e a ressurreição de Cristo foi a vitória sobre a 

própria morte. A ressurreição provou de uma vez por todas que o que ele fez foi bem sucedido e aceitável para 
Deus como o sacrifício final pelo pecado. A ressurreição foi a Europa central e principal mensagem, porque ele 
provou de uma vez por todas que ele era a única pessoa do universo! 

 
5. o  arrependimento e a remissão dos pecados é para ser pregado a todos os povos em toda parte; Ele é o 

Salvador universal. 
 
Tendo visto a mensagem e a fonte de poder para a mensagem, como é que vamos ser dignos de levar a mensagem? 
Somos pecadores, mas em Cristo temos sido justificada, nos foi dada a tarefa de embaixadores. Em nossa própria força 
que nunca seria digno, mas em sua purificação e fortalecimento poder estamos preparados e habilitados para fazer o 
trabalho. Para estar pronto para pregar a verdade, devemos ser "digna" da mensagem, e os nossos lábios e vida não 
deve distrair as pessoas da mensagem. O pecado deve ser tratada em primeiro lugar! 
 
É graça todo o caminho; o poder de Deus e disposição, tanto na mensagem e na santificação para nós, para que 
possamos ser dignos de dar a mensagem. Na graça nós fomos salvos, na graça dada uma nova posição, na graça de 
Deus perdoou os nossos pecados, e a graça com poderes para ser embaixadores por aquele que nos amou e Se 
entregou a si mesmo por nós. 
 
Ligue para Romanos 7:14 - 8: 2. Leia esta passagem. Note como Paulo se sentiu indigno, mas isso não impediu a 
pregação.    Os crentes são salvos e santificados pecadores indo aos pecadores que não são salvos, dizendo-lhes que 
eles podem ser salvos. "Encontrei a solução", você pode dizer. Eles têm um desastre em suas mãos, você tem o único 
remédio. Como temos uma resposta que deve usá-lo em nossa própria vida momento a momento para garantir que são 
santos e puros de navios. Precisamos ser limpos. O trabalho de purificação do espírito, permite-nos ser montar navios 
para seu uso e, em seguida, o ministério de ensino do Espírito Santo, ajuda-nos a compreender a mensagem. 
 
 
2 Coríntios 4:5-7 
 
Vire a 2 Coríntios 4:5-7 Leia estes versículos. Nós, em navios terrena, não têm nada em nós mesmos, para oferecer aos 
outros, que é derramado em nós pelo poder onipotente de Deus e de santidade. Este é um versículo de esperança para 
todos nós, que vivemos no nosso tudo demasiado terrena "navios". No mundo antigo muitos das lâmpadas eram feitas 
de panelas de barro cheio de óleo e com um pavio para fora do bico. Este é o "navio" que Paulo tem em mente aqui.     
 
Se ele correu para fora do óleo, o pavio queimar e a luz não considerando que com óleo na lâmpada o óleo queimado e 
o pavio, permaneceram. Paulo diz que somos, como crentes como estas velhas lâmpadas de barro batido acima, mas 
cheio de óleo (Espírito Santo), que podemos dar diante de  uma luz brilhante, e fazer todas as nossas vidas. Em um 
lugar escuro as pessoas não vêem o olaria velha lâmpada, eles vêem a luz que ele faz quando o pavio é cortada e é 
cheio de óleo. O nosso desafio, como o Senhor deixou claro em Mateus 25:1-13, é manter o óleo em nossas lâmpadas; 
isto é, para garantir que são diariamente cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo irá "trim nossos pavios"; ele irá 
condenar-nos de qualquer pecado e lidar com qualquer coisa que interrompe a nossa luz de salga brilhantemente. O 
nosso trabalho é ser obediente ao Espírito, nem matar, nem dificultar o seu trabalho no prazo. Efésios 4:30, 1 
Tessalonicenses 5:19.   
 
O Senhor também disse que uma lâmpada não deve ser ocultada. Mateus 5:14-16. Se você pregar deve ser no poder 
do Espírito.    Isso faz com que assistir, é claro, um verdadeiro fruto do Espírito Santo. Vire rapidamente para Gálatas 
5:15-26, e ler isso. Os pés calçados com o evangelho da paz! Em outras palavras, estamos a caminhar no poder do 
Espírito Santo. Consulte a BTB - Vida Cristã - a pé. 
 
Devemos ser exemplos que outros estão a seguir. Portanto, é de grande importância que os professores a vida é direito. 
Se o seu pensamento é baseada na Palavra de Deus o resto de sua vida vai cair em linha. Pratique o que você prega! 
 
Se você não ir com o direito atitude mental não será eficaz. 
 
 
Efésios 5:18-21 
 
Vire a sua Bíblia, Efésios 5:18-21, e leia-o cuidadosamente. Esta seção é apenas uma frase em grego. Você como um 
evangelista não vos embriagueis com vinho. Não é possível evangelizar se você está bêbado ou sobre a droga, ou sob 



 

 

o poder ou a influência de qualquer outra coisa que não o Espírito Santo! No entanto você é dito para ser controlado 
pelo Espírito Santo. Se você for, você vai hum música de Deus e não o diabo. Se o Espírito está controlando sua vida 
você não vai ser miserável, você vai ter uma alegria sobre você. Este será na forma de uma "séria" de alegria; não 
estamos a ser frívolos e estúpido mas alegria encheu no sentido bíblico de profunda alegria da alma, em que o Senhor 
providenciou. 
 
Um verdadeiro evangelista vai ter uma atitude de gratidão, que é a base para o verdadeiro testemunho. Você é tão grato 
por tudo o que o Senhor tem feito para você que deseja compartilhar com outras pessoas. Haverá também um espírito 
de submissão como você não está tentando obter one-upmanship indo com outros. Se você são mutuamente submisso 
não haverá problemas no grupo. 
 
Há muitos evangelistas hoje atuando em sua própria força e estão obscurecendo a mensagem com suas "técnicas" e 
"vendas". Aqueles que testemunha para o senhor deve conhecer o Senhor, e magnificar-o sozinho.  Este será o 
resultado de estar sob o controle do Espírito Santo e, portanto, amar em comunhão com o Senhor. O Espírito Santo 
glorifica o Senhor sozinho, tudo o que está acontecendo na igreja onde os homens estão glorificado não é Espírito 
Santo conduzido! João 16:12-15. 
 
O evangelismo é a introdução de alguém para Cristo, de quem Ele é, o que ele fez, o que ele vai fazer, e o que ele pode 
fazer por eles, agora e para sempre. O número de pessoas andando no Espírito em uma igreja, provavelmente varia de 
1% a 10% normalmente com ele, subindo para 50%, por um curto período de tempo cada semana. Não é de admirar 
por isso que tão pouco o evangelismo ocorre a partir de nossas igrejas? Nosso primeiro desafio, depois de se assegurar 
de que estamos andando no poder do Espírito é fazer com que nossas igrejas também andando no poder do Espírito 
Santo. Se este for seu objetivo como um pastor e, em seguida, seu objetivo é ter uma igreja, pois o Espírito sozinho faz 
uma igreja eficaz em todos os seus ministérios. 
 
Quando os crentes estão cheios do Espírito Santo que têm o amor transbordando para o Senhor, a quem representam e 
isto será visto por aqueles que estão perdidos. Eles gostam de compartilhar o evangelho, e a sua solicitude amorosa 
será visto pelos descrentes.    Não quero ver ninguém no inferno. Um monte de incrédulos sabem que eles estão indo 
para o inferno e está preocupado com isso, e nós temos o único remédio.      
 
Muitos entrar em nossas igrejas sem esperança e temos a mensagem de esperança. Ninguém deve deixar sem ouvir 
essa mensagem! Nossa vida deve ser um cântico de louvor para o que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer, e 
cada igreja serviço deve ser cheio de oportunidades para as pessoas, para louvar a Deus, de modo que os crentes 
presentes podem louvar e os incrédulos ver de onde a sua esperança deve vir. 
 
Testemunho torna-se, então, o excesso de louvor e de testemunho de vidas transformadas, de modo que nosso 
testemunho actividades são o mesmo que a nossa adoração. A adoração é o transbordamento de louvor a Deus pelo 
que ele é, o que ele é e o que ele tem feito. Assistir é o transbordamento de louvor para os incrédulos dizendo-lhes a 
boa notícia. A motivação é a mesma, e o conteúdo também é o mesmo.  O que você vai encontrar é aqueles que não 
testemunha não pode adorar. 
 
 
Resumo 
 
Vamos resumir os pontos até agora: (9 pontos) 
 
1.    Vida Cheia do Espírito é exigido de todos os crentes que iria servir o seu Senhor. A santidade de vida e um 

repúdio do pecado é uma parte disso. Ser santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Judas 23, 1 Pedro 1:15,16. 
Santidade significa consagração, designado para o serviço de Deus. Não significa pureza, em linha reta, 
significa consagração e dedicação para viver como Deus requer.  O pecado precisa ser tratada de forma 
progressiva.       

 
 Dr. Robert Sumner conta uma história a respeito de um pregador Batista que foi solicitado por uma mulher a 
morrer se ele era um homem de Deus, para morrer ela queria apenas falar a alguém que conhecia Deus. 
Temos de perguntar a nós mesmos essa pergunta também. Independentemente de quem ou de onde você 
está dando o evangelho você precisa estar absolutamente certo de que você está dando-o como um espírito 
santo. Transformou um homem ou mulher tem uma testemunha; para quem sabe eles vão perguntar, o que faz 
de você, como você está?  Romanos 12:1, 2. 

  
2.   Você precisa ter uma vida cheia de oração. D.L.Moody disse que ele nunca fez longas orações, mas ele nunca 

foi muito tempo sem uma oração. 1 Tessalonicenses 5:17.  Devemos orar com a freqüência de um hacking 
tosse. Essa é uma tradução aceitável desse versículo. Os Actos dos Apóstolos poderia ser chamado de os 
atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, e de oração que satura o livro. Dias de poder foram precedidos 
por noites de oração. O poder do Espírito Santo é liberado pela oração. 

 
3.   Os alunos estão saturados da Bíblia o que Deus quer.   Devemos ser estudantes da Palavra de Deus. Como 

você são diligentes estudantes a tornar-se um servo diligente, mas você não pode ser um servo diligente sem 



 

 

muito estudo. 2 Timóteo 2:15, 1 Pedro 3:15.   Estas são duas passagens que trazem esses juntos.   A fim de 
lembrar de coisas que você precisa para estudar sob a orientação do Espírito Santo. Você não pode recordar o 
que você não aprendeu ou estudaram em algum momento. Você tem que aproximar-nos das coisas sagradas 
de Deus antes que você pode ir para fora e ministra-las para as pessoas. 

 
O pregador é, literalmente, o arauto do rei. Isso significa que você tomar suas ordens do rei. Isto significa 
fechar e comunhão pessoal com o rei e o seu Espírito Santo. Você precisa a comunhão do Espírito Santo para 
evangelizar/herald a verdade do rei nas almas de pessoas perdidas de forma eficaz. 
 
Há um monte de pessoas no ministério que têm tirado um grau na Universidade do homem, mas não 
aprenderam o alfabeto na escola de Deus. Apenas porque uma pessoa tem uma licenciatura em Teologia não 
significa que eles sabem mais sobre as Escrituras do que você. Deus não olha para a graus emoldurado na 
parede, mas na santidade, comunhão e amor no coração. Ele nos quer levar o evangelho aos perdidos no 
mesmo amor com que ele se entregou a si mesmo por nós. 

 
John Wesley disse a seus seguidores: "ser um homem de um só livro". Leyland Wong, a Moody do Oriente 
usado para ler os Salmos e Provérbios a cada mês e os Evangelhos e cartas a cada ano. Dr L S Coberturas 
também fez o mesmo. Isto é o que fez com que esses homens capazes de ser grandemente usados por Deus. 
Palavras de Wesley estado a fórmula para o avivamento reavivadores; todos os homens de um livro. Moody 
disse que não leia qualquer livro que não ajudá-lo a entender "o livro". Estudo, pregar e ensinar um livro. 
Pesquisar as Escrituras pastor! 

 
4.   Ser zelosos por Deus, ser um exemplo de entusiasmo. Os homens que possuem a verdade deve ser possuído 

por ele.   Evangelho evangelismo não é lugar para mandrilamento, covardes, preguiçosos ou homens. John 
Whitfield disse que queria morrer lutando, e ele fez.    Jonathan Edwards, John Wesley, teriam sido 
"pregadores" seco, mas cada palavra veio com zelo de Deus. Eles foram dedicados. O segredo não está no 
oratório, é no seu compromisso com Ele. Você deve ter sido alterada pela Palavra de Deus. Como você é fiel 
nas coisas pequenas que você será permitido para servir nos mais importantes. Olhar em 2 Coríntios 7:11 .os 
coríntios tinham zelo para com o Senhor e lidou com o pecado na igreja, e a bênção do Senhor (interrompido 
pelo pecado) escoaram-los novamente.    2 Coríntios 9:1, 2. Assim é com nós. 

 
5.   Andar perto de Deus e tratar com o pecado, 1 João 1:5-10. Você não tem os recursos espirituais de que você 

precisa para fazer o trabalho, se você não estiver andando no Espírito. Temos de confessar os nossos 
pecados e caminhar perto dele ou não podemos servir como seus arautos. 

 
6.   Compromisso apaixonado com o Senhor. Devemos falar como morrem os homens a morrer os homens. Cada 

dia deve ser vivido como se fosse o último. Você deve ser uma pessoa de paixão assim como Moisés, Davi, 
Paulo Estevão e o próprio Senhor.  É preciso empenhar-se de corpo e alma.   Você precisa pregar como se 
você nunca vai pregar outra vez. Devemos estar sempre prontos para entrar em ação como um testemunho do 
Senhor. Temos de ser uma bênção, não uma vergonha. Como você se prepara para uma oportunidade? Você 
deve estar andando com ele e cheios do Espírito Santo. O inesperado é, então, algo que você pode procurar. 
Andar no Espírito significa andar você está pronto para a ação em todas as vezes. 

 
7.  Somos chamados a estar prontos para atender a chamada para a ação. Como um soldado, devemos estar 

prontos para março, ou usar nossa espada em um segundo aviso. Devemos estar procurando a oportunidade 
de servir ao Senhor pelo testemunho. Rode e leia, 1 Coríntios 9:13-27.  Aqui Paulo olha para aqueles que 
estão prontos para o serviço de Deus. Como o Corinthians você deve ser em formação o tempo todo. O 
Senhor pode pedir para você luta a qualquer momento. Toda vez que você orar, qualquer hora que você 
estudar a Palavra, e o tempo que você meditar sobre ela você está em treinamento. Abertura na oração é um 
warm up exercício, a leitura das Escrituras é entrar em exercício. Quando você exercício, você colocar os 
pesos pesados para esticar-se.   Você tomar em suas doutrinas, para testar a sua capacidade espiritual. O 
instrutor é o Espírito Santo. Quando você tem uma oportunidade o Evangelho torna-se uma ação reflexa e tão 
natural como qualquer coisa que você faz. 

 
Os soldados romanos, quando eles não estavam lutando, que não foi a maior parte do tempo, estavam 
constantemente a perfuração em jogar espada espada, de modo que tornou-se uma extensão natural do seu 
braço. A Palavra de Deus (a espada do Espírito - Efésios 6:17) é para ser a extensão natural da nossa mente 
da mesma forma. O Romano manuais para a formação militar, sobreviveram, e chamaram de exercícios diários 
para manter os soldados aplicar em todos os momentos. Como os apóstolos, que estão em treinamento ou em 
ação. A igreja que está no ginásio espiritual (ou parade ground) para um treino que é dado pelo pastor (o 
ginásio ou instrutor militar).  Você se concentrar quando você está em um ginásio, você deve concentrar-se na 
igreja. Isto dá-lhe a vida, significado e atitude mental. 

 
 O evangelismo não é um padrão de aprendizagem, não tendo um bom trato e conhecer uma boa maneira de 
obtê-lo na mão de um descrente. A preparação é essencial para que você sabe que a palavra de Deus e você 
sabe que os textos que se aplicam à salvação. Na passagem de Coríntios, Paulo usa o corredor como o 



 

 

exemplo para nós. Este exemplo identifica a necessidade de o corpo estar sob controle.    Devemos controlar 
os nossos corpos e dedicar-los ao serviço de Deus e descartar qualquer coisa que podem retardá-lo.    

 
 Todos os atletas do mundo antigo estavam nus para que nada impeça a eles. Se houver uma ou outra área 
em sua vida que está a causar-lhe problemas e, em seguida, lidar com ele. Certifique-se também de que Deus 
aprova a você e que você não está se tornando um náufrago. Isto é provavelmente porque muitos não ver o 
Senhor trabalhando em sua vida. Eles não estão andando como deveriam. As pessoas se machucam no 
desporto porque não são fisicamente apto, ou não adequadamente treinados e qualificados; assim, nós 
podemos começar hurt espiritualmente se não estamos espiritualmente.       

 
Um bom exemplo da atitude mental de servo é o grande músico Toscanini que memorizou toda a óperas, de 
modo que quando o condutor regular se sentiu mal, de repente, ele foi capaz de assumir. Ele tinha a coisa toda 
em sua cabeça. Com a idade de 19 ele deu pé tocando violoncelo e pegou o bastão de condutores, como ele 
viu que era o seu papel.   Ele estava preparado para a oportunidade, e esperando por ele.  Somos nós? Como 
um violoncelo player tinha aprendido todos o papel dos outros, e assim foi totalmente preparado para qualquer 
tarefa e assim ele encontrou sua verdadeira vocação. As pessoas são preguiçosas despreparados! 

 
Como um pastor, ou mesmo se você é simplesmente um jovem crente vivo lendo estas palavras, comece a se 
preparar hoje mensagens expositional daquilo que o seu estudo da Bíblia é ensinar você, de modo que, 
quando a oportunidade vem junto, você pode levá-lo na Escola Dominical ou da igreja. 
 
Mesmo se você nunca começar a pregar-lhes que você será abençoado. Prepará-los e armazená-los de forma 
sistemática. Você será grandemente abençoado. Se nada mais, você tem uma mensagem para dar sua velha 
natureza pecaminosa através de um sermão bíblico a cada dia. 
 
Uma palavra de testemunho pessoal sobre este princípio. O Senhor conduziu o autor há muitos anos atrás em 
um profundo desejo de formar pastores para assistente do ministério mais eficaz em áreas de favelas da nossa 
cidade. I aplicado esta levando ao começar a oração, preparar as mensagens que seria necessário 
imediatamente que veio. Orei por ocasião como escrevi as palestras. 
 
Após vários anos de preparação de palestras e outros materiais que se juntou com outro homem me levou 
para o Senhor, a fim de rezar por esta visão para ser cumprida, à maneira de Deus. Nós não tinha prédio, 
nenhum dinheiro e nenhuma certeza sobre quantos homens e mulheres não eram para ser treinado, mas nós 
oramos. No prazo de quatro meses a contar da reunião de oração que o Senhor tinha dado todas as coisas, e 
eu comecei a ensinar, com mais de três centenas de mensagens prontas. Os últimos cento e quarenta 
palestras foram escritos no resto do ano. Esse curso é o que você está lendo agora. Posicione-se em 
obediência ao chamado do Senhor, e o Senhor pode usar você! Eu esperei até que o edifício foi desde que eu 
não teria tido tempo para preparar tudo o que era necessário! 

 
8.   Conhecer o poder de Deus.  - Mateus 22:29. Aqui eles foram informados de que eles erraram, não 

conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se você sabe sua palavra você sabe o seu poder. Você não 
deve apenas saber sobre o poder de Deus, mas você deve experimentá-lo em sua vida. "Para que a 
excelência do poder seja de Deus e não de nós."  2 Coríntios 4 : 7. 1 Coríntios 2:1-5 - o poder que temos deve 
vir de Deus. Isso deve ser feito não com palavras sedutoras, mas com a Palavra de Deus e com o poder. Ele 
não é um poder que deve usar, mas ele deve ter sobre nossas vidas e trabalhar através de nós. Este poder é 
solta pela oração, e muitos grandes homens e mulheres evangelistas tomou com eles para orar para reuniões 
apenas para assegurar que eles tinham esse poder. Homens covardes se tornou poderoso através do poder do 
Espírito Santo na oração. 

 
9.   Você deve estar disposto a sacrificar. Pode ser difícil, uma coisa humilhante, pressão e sofrimento pode vir a 

você. Às vezes vai ser difícil levar a pressões, mas manter sua vida eterna na mente e assim ganhar a 
perspectiva correta. Você não está apenas lidando com Deus no tempo, mas também na eternidade. 

 
 Romanos 12:1-2. Você tem algo a fazer para o Senhor - 2 Timóteo 4:6-8. A pressão deste mundo não é para ser 
comparado com os frutos da eternidade. 
 
Temos, portanto, em resumo 
 
1. A  santidade de vida 
 
2.   Uma vida cheia de oração 
 
3.  A palavra vida saturada 
 
4.   Uma vida zelosa 
 
5.   Uma vida que está em estreita caminhar com Deus 



 

 

 
6.   Uma vida apaixonada que está empenhada a ele 
 
7.   Uma vida que é cometido a ele para o serviço 
 
8.   Uma vida que conhece o poder de Deus 
 
9.   Uma vida que está pronto para o sacrifício. 
 
Este é o tipo de pessoa que o Senhor use poderosamente como um evangelista, como professor e como Seu servo fiel. 
Seu bem feito deve ser tudo o que buscamos. Mateus 25:21-23. 
 
 

Doutrinas 
 
 
Graça   [Ver página 29] 
 
Espírito Santo - ENCHIMENTO DO ESPÍRITO 
 
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) idade da Igreja - Efésios 5:18, Gálatas 5:22,23 
B) Millennium - Joel 2:28, 29 (caracterizado pela ecstatics). 

 

 
Vida Cristã - 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". 
 
2. O enchimento do Espírito Santo pode ser perdido por: 

A) o Espírito - Luto pelo pecado. 
B) matar o Espírito - por não submeter à sua liderança 
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) para glorificar a Cristo (João 7:39, João 16:14) 
C) cumpre a lei (Romanos 8:2-4, Romanos 13:8). 

 
 

Atitude 
 
1.  Cada crente enfrenta o conflito interno do ponto de vista humano versus divino (Isaías 55:7-9). 
 
2.  atitude mental determina tanto a vida e o caráter de uma pessoa - o que você pensa é o que você é 

(Provérbios 23:7). 
 
3.  Como cristãos devemos ter o nosso pensamento em sintonia com a mente de Cristo (2 Coríntios 10:4-5 

Romanos 2:12, Filipenses 2:5, 2 Timóteo 1:7). 
 
4.  Conhecimento da Bíblia (a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16) e o controle por meio do Espírito Santo, renova a 

mente do crente, dando vista divina (Romanos 12:2). 
 
5.  O direito atitude mental produz alegria (Filipenses 2:2), confiança (2 Coríntios 5:1,6,8), estabilidade (Isaías 

26:3-4, Filipenses 4:7, 2 Tessalonicenses 2:2), verdade dar (2 Coríntios 9:7), o amor (1 Coríntios 13:5). 
 
6. ponto de  vista humano é chamado de mundanismo (Romanos 12:2, Colossenses 3:2). 
 
7.  O mal é algo que você acha que, em vez de algo que você faz. Os resultados de fazer pensar. (Mateus 9:4, 

Gálatas 6:3) 
 
8.  atitude mental pecados produzem miséria auto-induzida (Provérbios 15:13). 
 
9.  Sem lucidez há conflito na mente do crente (Isaías 55:6-9, Tiago 1:7-8). 
 
 

Palestra 8   - A   ORAÇÃO COMO PARTE DO EVANGELISMO  



 

 

 
 
Introdução 
 
O processo de ganhar alma não comece com você como um crente falando com um incrédulo sobre o Senhor Jesus 
Cristo.    Ela começa com você como um crente falando com Deus. Você precisa caminhar com Deus, antes de 
caminhar com os homens, e que você precisa para viver a palavra antes de falar qualquer palavra. 
 
Precisamos entender que Deus tem um plano aqui e que fazem parte do plano até a sua morte.  O evangelismo não é 
nosso trabalho é a obra do Espírito Santo através de nós, em conformidade com seu plano, e não os nossos 
pensamentos. Isaías 55:7-9. Leia estas palavras do grande profeta e refletir sobre seu significado para falar com os 
homens sobre as coisas de Deus. 
 
Você precisa caminhar para perto dele, por causa do mal que está lá fora. Se você não está caminhando com o Senhor, 
você está andando em um caminho muito escorregadia em perigo. O evangelismo é falar sobre as coisas de Deus, em 
presença do inimigo que odeia tudo sobre Deus. Este é um grave e perigoso se você é um passo para fora do plano e 
propósitos de Deus. 
 
O evangelismo é mover-se em uma engrenagem elevada espiritualmente, praticando consciência espiritual, para 
atender a necessidade do incrédulo com a qual o Espírito Santo vos levou a entrar em contato. É battlefield que vivem 
que deveriam ser parte de nossa vida de todos os dias. Ele é líder da vida cristã normal e responder às perguntas que 
eles podem perguntar. Para evangelizar você precisa aplicar a Palavra de Deus que você sabe que a sua própria vida 
em primeiro lugar, e permitir que o seu amor pelo Senhor para ser visto já ter sido eficaz em sua vida. A batalha contra a 
doença, a depressão e problemas em sua vida são todos os problemas que você tem de enfrentar, e demonstrar a 
vitória sobre. Se você está anunciando a vitória, mas você foi derrotado e ficou derrotado, então o que é a "boa nova"? 
 
Quando você dá o evangelho você está andando no acampamento do inimigo, se aproximando de um dos soldados do 
inimigo e dizendo-lhes: "Por que você não se juntar a nós?". Isso é chamado de espionagem e é perigoso. Quando você 
é evangelizar você está tentando recrutar soldados de Satanás debaixo do nariz de Satanás. É por isso que o 
evangelismo é mais perigoso do que a maioria das outras coisas que você pode fazer como um crente. Por causa do 
perigo que você necessita de uma especial proteção espiritual. 
 
O evangelismo é usando a espada do Espírito Santo sob o seu poder para lutar contra o inimigo. A oração é, como 
vimos, necessárias na área de evangelismo. Claro que é necessário em todas as áreas, mas, mais ainda, na área de 
evangelismo. A vitória não está indo vir por causa de suas habilidades físicas virá através do reino espiritual. Com isso 
não implicar a oração no níveis mais altos possíveis como devemos ir em orações e encontrar os outros em espírito de 
oração. 
 
Você precisa ser como um lutador, rápido em seus pés e procurando aberturas que será fornecido pelo Espírito Santo, 
para que você abra em evangelismo. Você é uma pessoa sob o controle do Espírito Santo falando com outra pessoa 
que foi preparado pelo Espírito Santo para a Palavra de Deus. 
 
Você tem que lembrar que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Isso dá 
confiança para o conflito, mas ainda é um conflito. Se é seu dom espiritual especial ou se você está apenas um crente 
sem o dom específico do evangelismo você precisa do Espírito Santo para capacitar e orientar você no evangelismo. 
 
O pastor Michael Cocoris, registou em 1983, "Talvez se nós oramos mais que iria ganhar mais. Em Atos 1 e 2 os 
discípulos oraram por dez dias, Pedro pregou por dez minutos e 3000 foram salvos. As igrejas de hoje orar por dez 
minutos, pregar por dez dias e três são salvas".    
 
 
Filipenses 4:6, 7. 
 
Rode e leia, Filipenses 4:6-7.   Esta passagem traz a necessidade de entrar em uma situação evangelística em oração. 
É nossa oração diária da vida que nos prepara para a oração intensa no evangelismo. Se você estiver confiando em 
oração você pode obter o que Deus fornece, em vez de suas próprias habilidades naturais, que só vai produzir o que a 
sua força humana pode proporcionar.      
 
Também em 1983, UM PASTOR C Dixon disse, "Quando confiamos em organização, temos que organização pode 
fazer. Quando contamos com a educação, temos que a educação pode fazer. Quando contamos com eloquência, o que 
temos para obter o eloquência pode fazer. Nem estou disposto a subestimar qualquer destas coisas em seu devido 
lugar, mas quando confiamos na oração, nós começ o que Deus pode fazer." 
 
Rode e leia a passagem central para a obra do Espírito Santo sobre o incrédulo. João 16:8-11. Este artigo descreve o 
ministério do Espírito Santo na vida do crente. Observe que o Espírito Santo convence do pecado, justiça e juízo. Ele 
convence o incrédulo do pecado da rejeição de Cristo como Salvador, convence o descrente da justiça de Deus sendo o 



 

 

padrão a ser alcançado, e convence-los do acórdão que, com Satanás, merecem ser no lago de fogo. Se você estiver 
orando por um incrédulo que você pedir que o Espírito irá condená-los nessas três áreas. 
 
Também volta a e re-leia, João 6:44, 4:63-66. O Espírito Santo convence do pecado não só ele ilumina a Palavra de 
Deus sobre o incrédulo e lhes dá o poder para responder. Deus oferece tudo o que é necessário para a salvação de 
cada pessoa, e que é a razão pela qual eles são julgados se eles rejeitam a mensagem. Uma pessoa tem a sério tem 
que rejeitar Deus para ser perdido! Apocalipse 20:10-15. 
 
 
Uma lista dos incrédulos 
 
Faça uma lista dos incrédulos que você deseja evangelizar e orar para que você pode ter a oportunidade de ter acesso 
a eles e conversar com eles sobre o Senhor. Ore por eles especificamente pelo nome uma vez ou duas vezes um dia. 
 
Procure oportunidades mas não forçá-las. Por empurrando o evangelho estabelece suas gargantas vai ampliar o 
escândalo da cruz, mas, pior ainda, você está fora da etapa com o Espírito Santo.     
 
Se você testemunhar de Cristo você vai a pé com aquele que o senhor envia o Espírito Santo. Encontre para fora o que 
o Espírito Santo tem feito com que a pessoa primeiro, antes de abrir a boca. Quando você tiver verificado que, o Espírito 
Santo irá revelar o que as Escrituras são para ser usado. O evangelismo é você andando com o Espírito não você 
andando com você mesmo. 
 
A oração deve preceder sempre testemunhar como mostrado em Lucas 10:1-24, onde nos é dito para orar, versículo 2, 
antes de ir e falar, versículo 3. Em Atos 4:29 eles oram por ousadia, seguido pelo falar com ousadia no versículo 31. 
 
Em Colossenses 4:2-4, Paulo nos diz que ele não fale com todos nas antigas cidades ele passou, ele atravessou e falou 
apenas para aqueles a quem o Espírito estava se movendo. Sempre que ele falava publicamente, ele estava em 
oração, para que ele possa reconhecer o Espírito está se movendo e ele seguiu-se com aqueles que claramente tinha 
sido levado pelo Espírito para refletir sobre suas palavras.        
 
Se alguém não quer que o evangelho não force sobre eles. Se você abordá-los, e você diz que você gostaria de 
compartilhar Cristo com eles, e eles dizem que eles não estão interessados, você se retirar. Não bater as portas, mas 
deixe-os saber onde eles podem vir se eles querem ouvir. Muitas pessoas pensam que pelo ultra evangelismo agressivo 
que estão a fazer grandes coisas para Deus, mas por sua atitude estão trazendo descrédito ao nome de Cristo. O 
Espírito Santo rompe as barreiras. Nós são emitidos com a espada do Espírito e não o crow bar do perito de demolição! 
 
Ter um grupo de guerreiros de oração reservada para oração. Esta é uma função que os idosos podem fazer muito 
melhor do que os mais ativos fisicamente como visto nas Pastorais. 1 Timóteo 5:3-16. É muito melhor que eles estão 
orando do que sentando-se acordada ouvindo rádio ou TV de respostas, de manhã, à tarde e à noite. 
 
Quando a oração é atendida todos podemos ser gratos, porque somos todos parte do trabalho. Cada membro da igreja 
deve ter uma lista de membros da igreja para nenhuma outra razão do que eles podem orar por eles. Todos devem 
saber que os presbíteros e os diáconos são. Cada um deve ter a responsabilidade de um determinado grupo dentro da 
igreja. Tendo grupos orando para a igreja, você vai ver o lugar prosperar. 
 
 
AGENDA DE ORAÇÃO PARA O evangelismo 
 
Então, a nossa oração agenda para o evangelismo é claro.   Estamos todos a rezar para:- 
 
1.  convicção específica sobre os incrédulos   João 16 : 8 - 11. 
 
2.  habilitar e capacitar a todos os que ouvem a palavra.  João 6 : 44, 63. 
 
3.  oportunidade de testemunhar.   Colossenses 4 : 3. 
 
4.  ousadia para todos dando o evangelho.    Atos 4 : 29, Efésios 6 : 19. 
 
5. a  paz e a segurança para permitir testemunhando a ocorrer.   1 Timóteo 2 : 1- 4. 
 
6.  libertação do mal as pessoas que se opõem a nós.   2 Tessalonicenses 3: 1- 2. 
 
7.  Para mais trabalhadores para participar do trabalho.   Lucas 10 : 2. 
 
8.  Para todos os crentes a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 2 Pedro 3 : 18. 
 



 

 

9.  Para que todos possam crescer o fruto do Espírito Santo que todos possam ver suas vidas e louvar a Deus 
por eles. Gálatas 5,  Efésios 4,  1 Coríntios 12. 

 
 

Palestra 9   -   O EXEMPLO BÍBLICO DE EVANGELISMO 
 
 
Atos 5:42 
 
Rode e leia Atos 5:42 - Esta passagem dá a acção da Igreja em um dia normal. Diariamente havia pregação e ensino de 
Jesus Cristo. Esta foi uma função regular da igreja primitiva. Se você tem uma igreja que tem uma sessão por semana 
de ensino é não seguir o padrão bíblico.     
 
Pregação significa explicar o que as Escrituras, e, em seguida, dando aplicação ao indivíduo.   Pregação segue 
preparação e oração. 
 
Eles estudaram com o Senhor durante três anos e que agora estavam prontos para sair. Eles estão pregando com 
poder como eles sabem que eles estão falando, eles sabem o que estão falando, e eles têm uma mensagem de oração, 
que é relevante para seus ouvintes. 
 
 
O ENSINO NO MUNDO ANTIGO 
 
Havia duas esferas de ensino e pregação, no início da igreja de Jerusalém; a área pública do pátio do templo e a casa 
de igrejas domiciliares. Na área do monte do templo havia uma grande área onde os rabinos foram capazes de ensinar. 
Foi no pátio exterior sob as colunatas (Alpendre ou Stoa de Salomão), para que os gentios foram capazes de vir e ouvir, 
e foi lá que os apóstolos ensinaram todos os que estavam interessados. Eles iam onde as pessoas saberiam a vir para 
ouvir; eles se posicionado para o seu ministério de ensino, onde aqueles com volição positiva viria a ouvir ministério de 
ensino.  
 
Nós podemos aprender com isso. Na nossa sociedade, onde as pessoas vão para encontrar a verdade sobre Deus? 
Que é onde o nosso ensino público deveria ser. Em Jerusalém foi o Stoa de Salomão, em cidades gregas no mercado 
local ou sinagoga. Estes eram os lugares que Paulo alvejado como lugares onde grave asilo iria. Onde grave 
investigadores da verdade ir hoje? Eu gostaria de sugerir às igrejas locais que eles conhecem, que se anunciam como 
lugares onde a verdade é ensinada. 
 
A segunda área é a casas particulares dos ricos membros. Grandes casas na Palestina tinha paredes e um pátio 
central, onde um grande número de pessoas que poderia encontrar na semi a privacidade, o que era importante para o 
ensino e o culto, que foi para a comunhão dos santos, em vez de a ênfase evangelística do público local.    
 
A casas particulares tornou-se o único lugar para se reunir uma vez o acesso ao templo e sinagogas tinha sido negada 
pelos judeus religiosos que foram ameaçados pela mensagem cristã. Este era bastante tarde, cerca de 63 AD, após 
James tinha sido assassinado no pátio do templo enquanto em oração. Os judeus salvos então olhou em suas casas 
como indivíduo, culto evangélico, ensino bíblico e centros de oração. Então, devemos. 
 
A igreja primitiva cresceu desde as grandes reuniões no Templo com 3.000 salvos em Atos 2 e 5.000 salvos em Atos 4.    
Dentro de semanas, houve 8.000 novos convertidos que dispersa na maioria dos casos a lugares em todo o Império 
Romano. Como eles voltaram para casa após seu período em Jerusalém celebrar a Páscoa e Pentecostes eles levaram 
o evangelho com eles. Os grandes encontros durou apenas um par de anos ou assim antes de as autoridades judaicas 
começaram a perseguir a Igreja primitiva. Mas mesmo tão tarde quanto 63AD continuaram a cumprir e ensinar no 
templo quando podiam. 
 
 
Página Principal ESTUDOS BÍBLICOS 
 
O estudo da bíblia home reunião tornou-se o principal impulso para a evangelização na igreja primitiva como resultado 
da perseguição. Isto levou a um crescimento real nos séculos vindouros. Ele estava indo para ser 200 anos antes de os 
edifícios da igreja eles estavam indo para ser erguida. Para os 300 anos vai ser geralmente insegura para os cristãos a 
"ir à igreja". Em diferentes épocas e lugares, por até 50 anos, às vezes, foi possível reunir nos primeiros três séculos, 
mas principalmente as autoridades romanas perseguido os cristãos. 
 
Houve um período pouco antes da última grande perseguição, quando algumas das igrejas cresceu bastante grande, 
mas o companheirismo foi o back-bone da igreja primitiva. Além de se reunir em casas, a igreja também usados para 
atender nas florestas, cemitérios (Catacumbas) e nos campos, mas em casas particulares foi considerada a mais 
preferível, por razões óbvias de conforto e proteção contra os elementos. 
 



 

 

Houve duas reuniões sobre o Dia do Senhor; a primeira, antes do amanhecer, foi um tempo de adoração e louvor, antes 
de todos eles saíram para trabalhar como o sol se levantou. O segundo foi um encontro mais descontraído. Na segunda 
reunião da igreja todos tinham uma refeição partilhada. A comida seria trazido e as mulheres da casa seria coordenar 
sua divisão. À noite, eles vieram juntos, depois do dia de trabalho, eles iriam partilhar este amor festa partilhada 
(refeição). 
 
A refeição seria acompanhado com água e vinho. Se você bebeu a água em algumas cidades sem vinho você iria ficar 
doente. Timóteo tinha-se tornado um pouco ascético e tinha começado a beber água sem vinho e tinha-se tornado tão 
doente Paulo pediu-lhe para misturar um pouco de vinho para seus estômagos. O dia em Timóteo de Éfeso foi 
construído em pântanos e afundar e a mesa de água é poluída. 
 
A igreja primitiva tentou sempre que podia para atender centralmente em um único lugar, para reforçar mutuamente uns 
aos outros em um ambiente hostil.   Com o crescimento da igreja, de outras igrejas domiciliares foram formados sob a 
cidade pastor (mais tarde, em mais lugares, sob o bispo da cidade).   Cada grupo tinha um ancião a igreja cresceu e se 
eles iriam dividir e crescer. Eventualmente, você tinha um homem que supervisionou a igrejas em uma área. Ele foi 
chamado de o bispo e foi reconhecido pelos anciãos como o líder dos cristãos na cidade. O Bispo também coordenar 
medidas de alívio quando um grupo haviam sido perseguidos e talvez alguns pais martirizados deixando viúvas e 
crianças. Estes foram os primeiros bispos orientados pelos romanos para a morte sob a perseguição. Ao longo do 
tempo os bispos governou a Igreja, e o bispo sênior em Roma governava a outros bispos. Não foi este o padrão 
apostólico mas tinha desenvolvido dentro de cem anos de sua morte. 
 
Eles tinham, com efeito, dois lemas, no início da igreja apostólica. O primeiro foi o lema de que "cada casa era um 
centro de recrutamento e de adoração de Cristo", e a segunda, "cada pessoa ser testemunha". Nenhum desses são 
impossíveis, eles ainda são a norma, mas poucas igrejas alcançá-lo. Se você fizer isso, você vai ver o Senhor aumentar 
o tamanho de sua igreja a cada ano. Devemos orar para que cada  ano, levou a pelo menos uma pessoa que serão 
convertidos. Se você quiser um alvo evangelístico apostólico e, em seguida, o alvo para o crescimento cristão é 100% 
por ano. 
 
Quando você assumir uma igreja que você ensinar-lhes onde eles estão. No final do primeiro ano, você dar-lhes um 
desafio de um aumento de 100% este ano. Devemos ser lembrados constantemente do deus determinada tarefa como 
Cristãos para ser embaixadores de Cristo.  Em Marcos 1 Jesus nos convida a sermos pescadores de homens, nós 
somos ditos para pescar almas; é por isso que ele nos deixou aqui; não se sentar em torno de comer e beber, 
aguardando o seu retorno. 

 
Doutrinas 
 
Vida Cristã - o evangelismo   [Ver página 41] 
 
 
Vida Cristã - Evangelismo - o padrão do Novo Testamento 
 
Resumo 
 
1.   O pastor da igreja local deve praticar uma Bíblia saturada, espírito de vida controlada. Por seu ensino 

sistemático da palavra ele deve encorajar as pessoas a aplicar em sua vida. Os vasos que o Senhor usa 
devem ser limpos. 

 
2.   Você deve ter uma vida de oração coordenada na Igreja. Trata-se de um encontro de oração no meio da 

semana e organizar seus guerreiros de oração. Você precisa de oração semanal específico de folhas. 
 
3. Você precisa ter reuniões semanais com os diáconos e presbíteros para planejar estratégias para a igreja. 

Você precisa ter para que um plano de oração para a semana. É bom ter presente no domingo de manhã, 
durante o pequeno-almoço para que os pontos de oração podem ser anotadas e duplicado pelo pastor para a 
manhã. Este material fornece corrente. Você planejar sua visita, os alto-falantes e como ela pode ser 
coordenado com o plano global de pregação. Há também precisa ser uma comunhão e uma estratégia para a 
Bíblia e classe de Escola Dominical. 

 
4.  Na pregação deve juntar tudo no testemunho evangelístico, a função da igreja. Ele deve salientar que elas são 

embaixadores e evangelistas. 
 
5.   O ministro incentiva as pessoas a encontrar o peixe. A cada semana, eles devem ser lembrados do seu 

trabalho nesta área. 
 
6.   Cada crente deve ter sua própria lista de pessoas que ele está orando constantemente. Ele deve ter uma lista 

de dez incrédulos e como um convertido é um novo nome deverá ser emplaced na lista. 
 



 

 

7.   A igreja os contatos devem ser seguidos, como parte da estratégia. Esta é a importância de uma Escola 
Dominical. A Escola Dominical deve ser bem conhecido na área. Os incrédulos os pais que enviam seus filhos 
para a Escola Dominical deve ser seguido pelo ministro para mostrar simpatia para com eles. Você pode ser o 
seu único contato com cristãos. 

 
8.   Tem de haver um acompanhamento de serviço na igreja. Cada visitante deve ser feito para se sentir bem-

vindo, mas não envergonhada. Nunca pergunte a um visitante a se levantar. Após o tempo de tomar um café e 
uma sala especial reservada para os visitantes. É uma vantagem de ter um serviço que termina um pouco mais 
cedo. O ministro acompanha os visitantes e permite que um ancião ir na porta. 

 
9. Organizar a visitação e ser visível com a caminhada através de distritos e saudação, aqueles que você 

encontrar. Isso é muito melhor do que a condução e estacionamento. A manhã deve ser no estudo. Ter uma 
refeição em casa para ter tempo com sua esposa ou família, após o almoço visitação. 

 
Com a caminhada você começa o exercício e estão longe do telefone. Plano para visitar três ou quatro locais 
apenas. Uma localização central e a pé. Se você for visto na rua as pessoas ficam a saber. 
 
Você levantou o perfil da igreja. Você está nadando no mar com os peixes. Sentar-se com crianças de rua, 
ajudar uma velha senhora. A igreja precisa para desenhar sobre a área local. Você precisa ser decentemente 
vestindo terno e gravata, mas não é menos que o esperado. Para o judeu como um judeu, para o grego como 
um grego!  1 Coríntios 9: 20 - 22. Por isso Paulo quer dizer, ser adequado para qualquer que seja o contexto 
social e cultural você encontra-se em,. De modo que o seu vestido e a maneira como eles dizem, "está aqui 
uma pessoa de Deus". 

 
 
 
 

Aula 10   -   CAMPANHAS ESPECIAIS em evangelismo 
 
 
Três áreas de Evangelismo 
 
 Existem três áreas de evangelismo; o lar cristão, o serviço ao Evangelho e especiais projetos evangelísticos. Embora o 
evangelismo é uma parte muito presente na vida da igreja, você não pode ter um serviço ao Evangelho a cada semana, 
no sentido de que você atribuir um serviço completo para um evangelho de recurso. No entanto, o evangelho deve ser 
dado a cada semana, para que todos os visitantes que entram no serviço, sem Cristo e sem esperança e sem vida 
eterna, deixe passar a boa notícia. 
 
É de fundamental importância que você não começ longe de sua sistemática de estudo da bíblia versículo por versículo. 
Se você tiver dois serviços em um domingo e durante a semana você só tem três oportunidades por semana para 
ensinar de forma sistemática. Os cristãos precisam ouvir todo o conselho de Deus na forma de uma vasta área de 
doutrina bíblica não apenas o evangelho novamente e novamente. É importante que haja um evangelho recurso no final 
de cada serviço, de modo que o incrédulo que vem em saber o que eles precisam ser salvos. 
 
 
O EVANGELHO NO SERVIÇO 
 
Há três maneiras em torno deste problema:- 
 
[A]   no final de cada serviço que você cometer os momentos finais para aqueles que são descrentes 
 
[B]   onde o evangelho é um versículo por versículo base você ensina-lo completamente. Você pode fazer seu 

serviço de domingo à noite, um serviço ao Evangelho, no sentido de um versículo por versículo análise dos 
quatro Evangelhos. Isto dar-lhe-á um número de passagens de salvação. Tal regime levaria provavelmente 
seis a sete anos, momento em que você poderia voltar para o início.  

 
[C]   A terceira forma é ter um serviço ao Evangelho no sentido tradicional. 
 
É provavelmente o mais melhor ter uma combinação de todos os tipos. Se as pessoas sabem o que você está indo 
estar ensinando sobre o que eles podem estar fazendo algum tipo de pré-leitura e convidar as pessoas para o serviço, 
com alguma confiança, como o que o sujeito está indo ser.    Você deve ensinar, creio eu, versículo por versículo, como 
os benefícios superam qualquer problemas percebidos com o método. O Espírito Santo pode usar uma abordagem 
sistemática, através do valor que tem para o povo, muito mais fácil do que bater e perder qualquer abordagem. 
 
Se não está indo ser um serviço ao Evangelho evangelístico especial é importante que há pessoas orando 
especialmente para a salvação dos incrédulos. Se você tiver um serviço ao Evangelho você segui-lo com um tempo de 
comunhão para acompanhamento. Algumas pessoas vão aceitar na igreja, mas depois, mais calma, com 



 

 

companheirismo e desafio de crentes. A Igreja Café pode ser o lugar onde uma grande quantidade de evangelismo tem 
lugar depois de cada serviço. Um tempo de comunhão após cada serviço permite que o incrédulo para refletir sobre sua 
situação. A questão crucial é como maximizar o tempo com os infiéis em uma ameaçasse mas desafiadora. 
 
Além disso há muitas vezes uma oportunidade para um Espírito Santo evangelista dotado para realizar um comício na 
igreja. O final 

do
 século 20 o melhor exemplo seria Billy Graham que foi reservada pela igreja para fins evangelísticos. 

O padrão bíblico de evangelismo não é para trazer o perito porque a igreja falhou, mas a buscar a pessoa dotada de 
espírito que o Senhor pode usar em sua localidade dentro da cultura do povo que está plantada dentro.  
 
Trazer o homem talentoso quando a igreja está fazendo outras coisas para a direita, para só então haverá a resultados 
duradouros. Não devemos furtar usando o talentoso, separado, evangelista, nem torná-los a substituição para a igreja 
fazendo as outras coisas regularmente. 
 
Comece a sua semana por semana, indo de evangelismo e ensino versículo por versículo, então você deve salientar a 
necessidade da oração na vida do crente, e o fato de que eles precisam para fazer suas casas centros evangelísticos. 
Uma vez que você tem sua igreja trabalhar espiritualmente você está na melhor posição para trazer o talentoso 
especificamente evangelista.  Se a igreja está espiritualmente morto, o evangelista vai enfrentar uma tarefa muito difícil 
tentar alimentar um fogo que se apagou. Esse não é o trabalho do evangelista, é seu chamado como o pastor do 
rebanho! 
 
Revisão 
 
Vamos rever os oito princípios aqui novamente. 
 
[1]  Você precisa segurar o santos antes de lutar com os pecadores. A igreja precisa ser preparado e consagrado 

à tarefa de alcançar os perdidos, bem antes de você discutir ultrapassa evangelística. 
 
[2]   deve haver um grupo de guerreiros de oração orando para o evangelista, e seu trabalho sobre os perdidos. 

Todo crente na igreja deveria ser alvo de dez incrédulos para vir a ser confrontado com a sua necessidade de 
ser salvos. Isto deve ser feito 3-6 meses antes da proposta de rally. Eles devem ter seus amigos, pessoas que 
têm contato regular com o informado do que vai acontecer. 

 
A igreja deve estar orando e os indivíduos devem estar orando, e visitar as pessoas em sua área.  A oração, 
"Senhor, envie-nos um revival", é muito geral; decidir exatamente o que você quer que o Senhor fará, quem 
quiser votar com a mensagem e oração para que especificamente! Deus gosta de orações que são específicos 
e gosta de responder tais orações  especificamente. Ele é um Deus de detalhes; ele está em resolver os 
detalhes práticos. A igreja deve ser consagrado, focado e preparado. A igreja precisa estar orando para que as 
pessoas não salvas pelo menos seis meses de antecedência. 

 
Nota: é necessário planejar na igreja. Se você é um pastor, você deve ter um planejamento a cada ano e 
trabalhe para fora de o que você acredita que o Senhor quer que você faça.  Você precisa treinar guerreiros de 
oração, contínuos e obter listas de pessoas para orar. Todos precisam começar a falar para aqueles que estão 
a ser convidados a vir junto. Estamos a prepará-los para a oferta que você está indo para dar-lhes no futuro. 
 
Não é bom estar ao seu redor e, em seguida, organizar uma série de reuniões evangelísticas para a semana 
seguinte e esperar alguns resultados surpreendentes. Este é emocional absurdo, e você não vai encontrar 
qualquer precedente para ele em Atos. A igreja primitiva orou e planejada e afastar as pessoas para as tarefas. 

 
[3]   Quanto tempo deve o ser especial de divulgação? Moody, Billy Domingo, e finney tinha cruzadas evangélicas 

que durou vários meses. Uma campanha de duas semanas parece ser um mínimo. Se os crentes têm uma 
dúzia de pessoas em sua lista de oração, deixe-os perguntar-lhes individualmente para jantar e levá-los para a 
reunião posteriormente.  

 
Você lhes mostrar preocupação, você mostrar-lhes comunhão. Você mostrar-lhes amor sobre a mesa para que 
quando eles vão para a reunião estão em uma estrutura de receptivo da mente, do Espírito Santo, tendo tido a 
oportunidade de trabalhar sobre eles através do fruto do Espírito em e através de sua vida em primeiro lugar. 

 
Cada membro deve estar disposto a participar de todas as sessões. Nada de compromisso total é exigido 

 
[4]   Escolha o evangelista. Deus, o Espírito Santo usa todos os tipos de pessoas. Ele deve ser uma pessoa dotada 

de espírito com um registro de trilha provado, alguém que é conhecido por sua santidade de vida e precisão 
para as Escrituras. Não devemos ditar a Deus para que o evangelista deve ser, temos de abordar a questão de 
oração e veja que o Senhor conduz a nós. Não é o homem no púlpito que é importante, é a mensagem. 
Enquanto o próprio evangelista não é importante, é importante que ele é consagrado e, em seguida, 
preenchidos com espírito santo. Vá para o Espírito de Deus e a santidade de vida, em vez de ficar 
impressionado com o "grandes nomes". 

 



 

 

[5]   Logística - você precisa de um local e de estar organizado. Você precisa pensar com antecedência. Certifique-
se de que não há salas de aconselhamento ou lugares. Certifique-se de que você tem todos os itens 
necessários portátil em uma caixa e pronto para ir antes do dia. Verificar a iluminação e sistema de som. 
Proteção contra roubo! Por falta de planejamento e segurança de que o inimigo dá muitas oportunidades para 
você via lateral do propósito de Deus. Se um ladrão rouba o sistema de som porque você não pensou 
segurança, você permitiu que o inimigo para vencer antes de você começou a falar! 

 
[6]   Certifique-se de que a música é coordenada com a mensagem e é apropriado. Escolha os hinos com cuidado, 

ou têm um espírito cheio e talentoso líder música escolha-os sob a liderança do Espírito e vê o serviço ser 
reunidos por Deus. O Espírito trabalha com todas as coisas "em ordem", em vez de bater e perder ou caos. 
Muitas vezes você descobre que o grupo de música pode ser o centro da rebelião na igreja; você deve ter 
certeza de sua devoção ao Senhor. Certifique-se de que não ficou tão envolvido em sua própria área que 
tenham esquecido o efeito que a música tem sobre o ensinamento doutrinal ou espírito do serviço na igreja. 

 
Às vezes você pode ter pessoas cantam com gusto falsa doutrina, então certifique-se de que as palavras da 
Bíblia são verdadeiras canções cantadas e poderosa. "Não é hora de amador musical"; se uma pessoa não 
tem uma voz para cantar, não importa o quão grande elas são eles não cantar! O Senhor dará as habilidades e 
os dons necessários, orar e esperar para descobrir as pessoas certas para fazer as coisas certas. Se as 
pessoas precisam de treinamento dizer-lhes! Uma pessoa piedosa aceita a correção, uma pessoa arrogante 
vai deixar; deixe-os ir! 

 
Um hino é um poema escrito por alguém para expressar a doutrina e deve complementar o ensino bíblico. O 
elemento chave para o serviço é o ensino da Palavra de Deus e não o canto. O propósito da música no serviço 
não é para entreter ou atrair a atenção, embora a boa música vai fazer as duas coisas, ou é para preparar o 
caminho para o evangelista e pregador, ou para expressar as coisas aprendidas. 
 
A música pode fazer uma grande contribuição para o avivamento. Por isso, é importante que seja feito direito 
ou pode estragar a coisa toda. É fundamental que o diretor da música é uma pessoa espiritualmente maduros. 

 
Obtenha os folhetos impressos.   Você está indo ter Bíblias ou você está indo dar-censitários? 

 
Anuncie a reunião com vários cartazes com mensagens como você aproximar-se do tempo. Trabalhe para fora 
de o que é a melhor maneira de atrair o público alvo, e a utilização desse meio. A publicidade é a saturação da 
consciência dos incrédulos que algo vai acontecer e que é de bastante importância que você está disposto a 
fazer um monte de trabalho. 

 
[7]  O recurso. Você precisa deixar o evangelista a Igreja sabe o que é política e de acordo com ele, como o que 

forma de recurso será utilizado. Existe uma casa de apelo, um apelo público, e um pentecostal que foi usado 
para um grande efeito por Spurgeon. Ele iria dar a mensagem do evangelho a maioria das semanas e nenhum 
recurso foi dado nunca, e ele esperava a congregação para olhar ao redor, observe qualquer pessoa 
claramente movida pelo Espírito Santo, e a abordagem que a pessoa, ore com  eles, e levá-los para o Senhor. 
Ele pregou a Palavra de Deus cinco ou seis vezes por semana durante vários anos para chegar ao estágio em 
que ele tinha treinado a sua congregação a esse nível. Penso que é isso que devemos fazer como pastores! 

 
[8]  a pregação. O Novo Testamento evangelista tem um definitivo ministério disse Finney. Como os primeiros 

pregadores e evangelistas, a pregação do evangelista moderno deve ser prática, direta, após a caça, os 
pecadores, o pecador deve sentir a culpa e não sentir que ele está infeliz. Os pecadores devem ser informados 
de que não é algo que eles podem fazer, que é arrepender-se e cair aos pés de sua única esperança. Os 
pedidos de desculpas do pecador deve ser aniquilado e qualquer objecção ao evangelho tratadas na pregação. 

 
É importante que o evangelista para fazer seu ponto nos primeiros cinco minutos do endereço. Durante este 
período, você tem que convencer essas pessoas que cuidam de suas almas e suas críticas serão desviados. 
Nos é dito em Hebreus 4:12 que a Palavra de Deus é a espada. Um pregador deve usá-lo de forma eficiente e 
eficaz. Você não deve o defletor com grandes palavras. Você quer que eles a pé dizendo o quão grande é o 
Senhor, não como um grande orador. Leia 1 Coríntios 2:1-4. Deixe o Espírito Santo solta sobre o povo, através 
da oração, saturados ensino bíblico o Senhor; levanta-se e ele vai chamar a si aqueles que serão salvos. João 
3:14, 8:28-32, 12:31-33.    Leia estes versículos e deixá-los a estar no centro da sua evangelização. 

 
Lembre-se, quando Deus acorda dormindo pecadores eles muitas vezes serviço de cruz. Não esperamos que todos 
obrigado por dar-lhes o evangelho. Pregar sobre o pecado, a morte, e magnificar o sacrifício salvífico da Cruz, e o poder 
do túmulo vazio, porque a fé em Cristo ressuscitado sozinho salva. 
 
 

Aula 11   -   boas maneiras em evangelismo 
 
 
Vida E TESTEMUNHO PARA O PASTOR E O Evangelista 



 

 

 
Se queremos ser os servos de Deus, devemos estabelecer um alto padrão em nosso discurso, nossos costumes e 
comportamento e que devem ser conhecidos pelos nossos amáveis a vida. A resposta é encontrada na vida momento a 
momento que é controlado pelo Espírito Santo. Deixe-me dar-lhe um teste para aplicar nesta área. Antes de falar em 
qualquer situação particular, você tem que perguntar sobre o que você poderia dizer, é verdade, é necessário, é honrar 
a Cristo. Se você não pode dizer sim a todos eles, você não deve falar a todos. Leia Mateus 12:33-37, e refletir sobre a 
sua vida e testemunho. 
 
Quando não podemos controlar o que fazemos ou dizemos que estão desonrando a Deus. Não estamos a falar de algo 
que é barato, estamos falando de algo que foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos arautos 
do Rei dos Reis, de forma que a palavra deve sair da boca não palavras de desonra. Estamos sempre, a cada instante, 
embaixadores de Cristo, e devemos viver e falar como ele. 
 
É fácil perder o controle e viver como um pagão, mas se você estiver indo para ser um pastor evangelístico você precisa 
estar no controle. Você precisa estar pensando em cada situação, o que você vai dizer, tanto à luz da Sua Palavra e no 
poder do Espírito Santo que vive dentro de você. Como cristãos temos a liberdade, mas liberdade total para nós 
mesmos pode escravizar os outros. Nós temos que usar nossa liberdade de tal maneira responsável que não infrinjam a 
liberdade dos outros. Como cristãos, devemos agir de forma responsável (Efésios 5:15), e a nossa responsabilidade é 
central para o Senhor e para ele no meio do mundo, do diabo. Como já vimos, são beacons em locais escuros. Mateus 
5:14-16. 
 
 
1 Coríntios 10:22-33 
 
Abra sua Bíblia e leia, 1 Coríntios 10:22-33. Note que o padrão do pastor e o evangelista é que você colocar tudo 
segundo a servir a Cristo. Toda sua atenção está sobre ele, de modo que você não ofender aqueles a quem você fala, a 
fim de que nada que você faça pode arruinar suas chances de falar sobre Cristo. Muitos se ofendido com este ponto e 
perguntar se podemos viver em tudo! Você tem que parar de fazer exame de coisas pessoalmente e levá-los, "como ao 
Senhor". Você está aqui para servi-lo não satisfazer suas próprias necessidades. 
 
Paulo disse que enquanto ele poderia beber vinho e comer carne, ele estava disposto a renunciar a que a oportunidade 
de ganhar uma pessoa para Cristo. Temos liberdade em Cristo para fazer qualquer coisa que não é proibido por Deus, 
mas se ela interfere com o nosso testemunho, não vá em frente com ele. 
 
Spurgeon disse que, se uma coisa que você pode fazer legitimamente está causando um problema com uma pessoa 
que está perdido, você deve dá-lo afastado para que você seja capaz de abordá-los com o evangelho. Se há alguma 
coisa em sua vida que você gosta de fazer, mas é um obstáculo, você parar para a causa de Cristo. Gálatas 5 11, 
Romanos 9: 33, 1 Pedro 2 : 8. 
 
Você não colocou uma lâmpada sobre uma colina e depois cubra-a. Nós somos a luz do mundo e o evangelho deve 
brilhar com clareza. Mateus 5:14-16. Estamos falando de uma vida santa. O Senhor quer que seus servos a ser 
puramente luzes de queima; a ser pessoas que vai aparar seus próprios pavios para garantir que não há fumaça na 
chama.  
 
 Isto significa a eliminação de qualquer coisa que possa interromper a nossa luz brilhar puramente para o Senhor. 
Devemos ser santificados e permanecem sob a lei do Espírito de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 4:3-4.  Estamos 
para certificar-se de que não há nada em nossa vida, para que possam "cego" o incrédulo para a verdade, ou confundir 
suas decisões recorrendo a falsas questões. 
 
 
Amor Ágape 
 
Em 1 Coríntios10 temos nos versos 31 através de 33 expressa esta verdade; a função do crente é que o Senhor Jesus 
Cristo seja glorificado. A base é o amor ágape, uma preocupação para a outra pessoa e não a si mesmo. Os nossos 
"direitos" são secundárias a nossa responsabilidade para com o Senhor. O verdadeiro servo do Senhor não "estar no 
seus direitos", que estão na Palavra e buscam servir a quem o deu. 
 
Este é o amor ágape, que é calmo e focado no trabalho do Senhor. Quando alguém lhe insulta, você não insulte-los de 
volta, você dar-lhes a verdade, a introspecção e a doutrina de volta. Eles deram-lhe ódio, você dar-lhes amor. Tudo o 
que você fazê-lo para o Senhor. Não espere para ser parabéns no serviço do Senhor. Não espere por ele do homem. 
Nosso trabalho é incentivar o incrédulo para a salvação e a santificação do crente carnal.  Temos de lutar com a 
verdade no amor, e não por ser amargo ou vingativo. 
 
Isto é ilustrado em 1 Coríntios 13:1-13. Gire a esta passagem e leia-o. Ele mostra a nossa motivação é o amor.  É este o 
seu testemunho? Se não, faça-o de modo pela confissão e dedicação. Lembre-se, para o incrédulo as estacas são 
elevadas; se eles não se arrependerem vão passar a eternidade no inferno, e você não deve desejar esta sobre eles, 
apesar de que eles podem ter feito a você. 



 

 

 
Você vê, que a definição bíblica de "boas maneiras" é muito maior do que o padrão mundial de livros do mundo, 
ensinar-lhe a ser um hipócrita. Você ama o incrédulo o suficiente para dar-lhes o evangelho e o suficiente para impedir 
qualquer coisa em sua vida, a fim de dá-lo a eles. Como um ministro deve ter isso como sua motivação. Na igreja você 
vai encontrar "feio" e no momento odioso santos, a quem você dá a Palavra de Deus todos os domingos. Como um 
ministro que você dá, e dar o fora do amor divino para eles. Devemos perdoá-los, até que perdemos a conta. Mateus 
18:22. Quando as pessoas ofender você não levá-la pessoalmente, levá-la para ele e lança-o no Senhor Jesus Cristo. 1 
Pedro 5:6-11. 
 
 
2 Coríntios 6:1-10 
 
Rode e leia as palavras de Paulo em 2 Coríntios 6:1-10. Paulo passa por todas as coisas que ele suportou, de bom 
grado, enquanto ainda não tendo qualquer ofensa. Ele estava de costas para cortar fitas, muitas vezes ele foi 
espancado e preso. Em Filipos ele acabou cantando hinos na prisão, e com o seu testemunho, no meio do sofrimento, 
levou muitos a seu senhor, porque os seus olhos estavam em seu Senhor, em vez de em suas feridas. Atos 16:22ss. 
Seja este o nosso testemunho. 
 
Deixe-nos mover-se sobre para outras considerações que defina o pastor além de outros como um servo do Senhor. 
Você precisa estar bem vestida e adequada, para a cultura você está testemunhando em, você precisa de mostrar às 
pessoas que você se importa com seu vestido, encontro pessoas onde elas estão. 
 
Você deve sempre ser educado; se uma pessoa tem um título que você deve sempre usar um título. Sua linguagem 
deve ser saudável, construindo as pessoas em vez de empurrá-los para baixo para o nível inferior do homem. 
 
Tenha cuidado de dizer piadas, porque esta é a técnica do homem, você não encontrá-lo dentro das escrituras. Você 
deve estar em causa sempre que a pessoa está em sua cultura, encontrando para fora do que eles têm sensibilidade, 
de modo que você não utiliza ofender. Por exemplo, se você estiver indo para ter comunhão em uma casa que você 
samoano sempre levar um prato de comida. Se você entrar com a Bíblia debaixo do braço você será recebido 
educadamente, mas você vai ter ofendido. 
 
Você não deve adicionar a ofensa do evangelho por sua atitude que você não adicione à ofensa natural do evangelho.   
Você não deve entrar em pecado com eles nem desobedecer ou comprometer a Palavra de Deus. 
 
Muitas igrejas não visitar o evangelista por causa de sua falta de educação contra ele. Os visitantes devem ser tratados 
da melhor maneira possível. Em todas as situações, com os crentes e os incrédulos você tratá-los com boas maneiras. 
 
 
 
 
 
 
Provisão para o Evangelista 
 
1.  Você certifique-se de que não há acomodação. Não coloque as pessoas em uma casa, a menos que haja 

espaço para que possam trabalhar. Tendo os profetas câmara é uma boa coisa para um ministro, que ele tem 
uma cama de casal, de uma secretária, de luz, privacidade e tempo. Ele não tem que ser "cinco estrelas", 
como os homens piedosos do passado vivido com aqueles que eles servido com humildade. Filipenses 4:12. 
Um homem que não pode louvar a provisão de Deus para uma tenda, igualmente para o Hilton hotel, não é um 
homem de Deus! 

 
 2.  Certifique-se de que você dar-lhe coisas que ele gosta de comer. Muitas pessoas matam com bondade, 

ministros ou arruinar a sua constituição, com muitas iguarias locais. Não ser um teste para ele. 
 
3.  Pode ser melhor para colocá-lo em um motel onde comer há disponível, embora desconfie deste, como não é 

um padrão bíblico. 
 
4.  Você precisa de assegurar-se de que o evangelista's despesas são cobertas de forma que ele não está fora 

do bolso próximos a você. Pode também dar-lhe uma oferta de amor para lhe dar um pouco mais. Organizá-lo 
sem ele embaraçoso. 

 
5. Você faz exame de ofertas de somente os crentes, o Senhor quer que o incrédulo não seu dinheiro. Tem de 

ser dada em privacidade como ao Senhor. 
 
6.  O pagamento do evangelista deve ser feito de modo digno. Se o evangelista está vindo para o dinheiro que 

não é o servo do Senhor. 
 



 

 

7.  nunca ter dinheiro para a igreja em uma campanha de avivamento. 
 
Se houver uma campanha evangelística na igreja cada membro da igreja deve participar. Se o evangelista requer 
suporte em uma área particular, a igreja deve estar disposta a dar. Se ele veio para salvar almas, você deve fazer tudo 
o que puder para ajudá-lo. 
 
 
Atitude de evangelistas 
 
Boas maneiras também deve ser visto por parte do orador convidado. Se você é o orador lembre-se estes pontos. 
 
1.  Você não deve criticar pastores ou igrejas em suas reuniões. Você não pode gostar da maneira que eles 

fazem seu negócio, mas não é sua preocupação. 
 
2.  Não se queixam sobre o seu alojamento - Filipenses 4:11-13.   Use suas boas maneiras, mesmo se você tiver 

que mudar para garantir que você pode dormir. 
 
3.  Não ser ansioso sobre ofertas de amor, passando dicas sobre quanto você precisa. Você não pedir dinheiro, 

você confia somente o Senhor para proporcionar através de seu povo. 
 
4.  Se você estiver fazendo o trabalho do Senhor vai dar tudo certo e ele irá fornecer o dinheiro. A razão que você 

vai ser curto de disposições é porque você são curtas sobre espiritualidade. Filipenses 4:19 
 
5.  Não escrever de volta para os membros da igreja para a obtenção de fundos, sempre comunicar através do 
pastor.. 
 
6.  Sempre Honrar o pastor, porque ele é o homem de Deus naquele lugar e ser honrado como tal. 
 
7.  Às vezes um evangelista irá dividir uma igreja de que é pastor e tomar uma porção de igreja para si mesmo. 

Este é um mal e o juízo do Senhor está sobre um tal homem, ficar bem longe de tal pessoa para que o Senhor 
lhe greve com ele! 

 
8. A equipe de visita deve levantar cedo de manhã e ser visto na comunidade. Um puritano do século passado 

disse que queria ter a luz que vai sobre a Palavra de Deus no momento em que seu primeiro parishioner fez o 
seu caminho passado sua janela no caminho para as minas de carvão na parte da manhã a escuridão. Um 
servo do Senhor que sobe após seu povo não vai servir o povo, bem como o Senhor espera. 

 
 
Doutrinas 
 
 

Vida Cristã - AMBASSADORSHIP   [Ver página 43] 
 
Vida Cristã - LEIS NO NOVO TESTAMENTO   [Ver página 13] 
 
Vida Cristã - O Amor 
 
1.  O amor de Deus é total apreço por tudo o que ele é e tem feito. 
 
2.  Palavras de amor em Grego Idioma: 

 
A) Eros (amor sexual) não é usado no Novo Testamento 
 
B) storge (companheirismo) não é usado no Novo Testamento 
 
C) Ágape (em causa o amor ao próximo, a grande estima para o amado, reverência, amor que brota de 
adoração e veneração, e é um amor da vontade que escolhe o amado e dedica a auto-lhes a exclusão de 
objetos menores.  Isso pode significar uma auto-negação e compassivo devoção ao amado) 
 
D) phile (um amor que abraça e beija. Este amor é a de os afetos e fala de amizade e de todos um vai fazer 
para um amigo). 

 
3.  Nosso Senhor deixa claro a Pedro, em João 21: 15-19 que ele quer que Pedro a amá-lo com amor ágape que flui a 
partir de uma ocupação profunda com o Senhor. Ágape, como um amor da vontade, deve trabalhar no serviço do 
Senhor, e isto irá expressar os crentes o amor (ágape) para outros crentes também. 
 



 

 

4.  Não amam as coisas que o mundo tem a oferecer (1 João 2:15-17). 
 
5.  O verdadeiro amor de Deus sempre irá levar ao amor dos irmãos (1 João 1:3 -11,  1 João 3:1-3, 10, 4:7 -12, 19). 
 
6.  O amor é expresso em adoração e em serviço (1 João 5:1-5). 
 
7.  O amor de Deus irá fluir e crescer a partir do conhecimento de Sua Palavra (1 Coríntios 2:9). 
 
8.  Este profundo amor será expressa em testemunho para o Senhor a outras pessoas (2 Coríntios 5:14). 
 
9.  Deus ama cada crente com perfeita e imutável amor porque estamos unidos com Seu Filho Amado. 
 
 

Aula 12   -   Sinais SEGUINTES E ACOMPANHAMENTO DE OBRA 
 
 
Livre-arbítrio 
 
Existem duas áreas final, aqueles de livre vontade e de sinais. O Hiper Calvinistas não acreditam na vontade livre. Eles 
têm uma visão estrita da eleição e eles não acreditam que qualquer pessoa pode aceitar a Cristo. Eles são muitas vezes 
oposição ao evangelismo. Se você está em uma igreja que tem hiper calvinistas que rejeitam o livre arbítrio, você vai ter 
um monte de problemas para obter a igreja mobilizada para o evangelismo, mas é possível, e você deve usar a 
abordagem de alguém como Spurgeon ou whitfield, ambos grandes evangelistas levando milhares para o Senhor, e 
forte calvinistas. 
 
O CALVINISTA tem um sistema muito complexo sistema teológico. Internamente é consistente, mas que não abrange 
todas as verdade da Bíblia. Leva uma parte e glorifica-lo, sublinhando a soberania de Deus, em vez de todo o caráter de 
Deus. Cada parte do caráter de Deus é importante, e tudo é para ser ensinada e aplicada ao tema da evangelização. 
Como todas as teologias tem coisas sobre ele que apelar, e tem muito de verdade, mas não significa que a ênfase na 
área de evangelismo você deve pisar com muito cuidado. 
 
É reconhecido que o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo. É por isso que Deus envia o Seu 
Espírito Santo para convencer do pecado, da Justiça e do juízo. É por isso que o Espírito Santo é necessária para 
quebrar a cegueira satânico por todas as pessoas nascem em pecado e sendo escravos do pecado. É por isso que o 
evangelismo bíblico requer uma concertação de uma campanha de oração antes e durante a pregação do evangelho, 
pois somente o Espírito Santo irrompe e conduz a alma do perdido para o Salvador.    
 
Na graça que Deus usa-nos a orar e pregar, mas é Ele que leva a alma a salvação. Para uma pessoa a chegar ao 
inferno têm de rejeitar a sentenciar o ministério do Espírito Santo, rejeitar o plano do Pai, e rejeitar o Salvador. Deus 
criou o mundo de tal maneira, e o evangelho dentro dele, que o incrédulo tem de definir a sua mente à rebelião de ir 
para o inferno. O nosso papel, de uma forma de olhar, é para garantir que eles não têm desculpas. 
 
A Bíblia ensina que tanto o livre-arbítrio do homem e a responsabilidade que vai com ela e também a soberania de Deus 
sobre todas as coisas. O plano de Deus para oferecer salvação combina as duas coisas que nos parecem 
contraditórias. Nós não temos todas as respostas nesta área e a teologia que o autor ensina está entre o CALVINISTA e 
Arminiano. Os grandes teólogos do passado diferiu com os outros, mas eles não quebraram sua comunhão com eles. 
Whitfield e Wesley seria dois muito bons exemplos disso. 
 
O que nós sabemos, no entanto, é que o Senhor não nos manda ir por todo o mundo e pregai a todas as criaturas, a 
menos que houvesse uma chance para que todos os homens sejam salvos. O homem rejeita a Deus apesar das 
evidências de que receberam uma oferta legítima da salvação. Não haverá um incrédulo diante do grande trono branco, 
quem pode dizer que eles não sabiam, e que o Senhor não morreu por eles. Que tenham sido condenadas em algum 
momento de sua vida, mas que se afastou. 
 
Você tem que saber como lidar com o disco (Hyper) em sua igreja calvinista. O disco não calvinista crê que o Senhor 
Jesus Cristo morreu para o mundo inteiro, mas apenas os eleitos (expiação limitada). Eles dizem que o sangue de 
Cristo é tão precioso que cada pessoa que toca é salvo. A Bíblia ensina, no entanto, que o sangue cobre todos os 
pecados, e que este é o coração do Evangelho e também o fundamento para a condenação para aqueles que rejeitam o 
saviorhood do Senhor. 
 
 O incrédulo será sem desculpas quando estão diante de Deus.  Se alguém vai ouvir, então você falar com eles, e 
ousadamente dizer-lhes que o Senhor morreu por eles. O evangelho é a boa notícia de que Cristo morreu por todos. 
Esta foi a prática da igreja primitiva e que deve ser a nossa também. Se você viver sua verdadeira doutrina, fá-lo-á em 
seus esforços evangelísticos e espírito em sua vida. Para o calvinista você diz que o Senhor lhe disse para ir e pregar o 
evangelho a toda criatura e isso é o que você vai fazer. Na condução dos recursos você pode adoptar o Spurgeon (um 
calvinista) Abordagem de modo a para não ofender os verdadeiros irmãos que têm crenças teológica calvinista.  
 



 

 

Se tomarmos como exemplo de Paulo e Estevão. Em Atos 7:60 Stephen não dá qualquer indicação de que há um 
eleger ou não eleger para seus ouvintes. Em Romanos 10:1, Atos 26:29, Paulo claramente acredita que as pessoas são 
responsáveis por aquilo que tenho ouvido e são culpados de rejeição. Ambos os apóstolos acreditavam que, 
obviamente, aquele que pode vir, e que se você for um, "não", você é culpado, e esta culpa constitui a base para sua 
condenação, para você se afastou e menosprezado este grande amor. 
 
Não é um caso de não ser eleito. Deus não condena as pessoas desde a eternidade passada. Que Deus seria injusto, e 
isso é uma blasfêmia. Homens e mulheres estão no inferno, porque eles fizeram uma escolha, para suporte, como 
Caim, em sua própria justiça em vez de aceitar o veredicto de Deus sobre sua vida e responder ao movimento do 
Espírito Santo. Eles rejeitam e o pecado contra o Espírito Santo. Atos 2:38-40, 16:31, 24:24-25, 26:25-29, Mateus 12:31 
. 
 
Essas passagens ensinam a doutrina da eleição e a doutrina do livre-arbítrio, e eles indicam que estamos a viver na 
tensão entre eles. Temos de ir depois de almas, acreditando que eles têm um potencial para ser salvo, e buscar a 
convicção do Espírito Santo sobre todos os que ouvem a palavra. Você irá encontrar verdadeira irmãos que têm crenças 
calvinista. Para diferir de acordo com eles sobre essas coisas, se você puder encontrar uma maneira de conduzir os 
apelos para a salvação, mas não comprometem a mensagem evangélica e método dos apóstolos! 
 
 
Sinais e milagres 
 
O que do assunto de milagres? Nós temos hoje o crescimento do que tem sido chamado de "poder", que é o 
evangelismo evangelismo com sinais e milagres.  John Wimber foi um dos principais proponentes desta. Ele seguiu 
Peter Wagner, que é Professor de missões no Seminário Teológico Fuller. Ele acredita no que os outros, chamada 
"believism fácil". Eles acreditam, alguns argumentam, que tudo que você precisa é para o incrédulo para ter uma 
"experiência de encontro", ou eles apenas levante sua mão e que é ele, eles são salvos. Uma vez mais, remeto-o de 
volta para a Bíblia. É isso o que você encontrar, pois, se assim é, é isso que devemos fazer! Mas se este não é o que 
você encontrar, em seguida, devemos abordar este novo movimento com cuidado. Deus tem sempre usado milagres 
quando eles foram necessárias nessa situação, e ele sempre irá usar soberanamente o miraculoso, assim não obter 
rastreados pelo lado discutindo sobre sinais e maravilhas, porque são, quando o Espírito Santo directamente, osso fide. 
Aceitar nestas áreas que boas pessoas são diferentes, e tente, "tanto quanto possível para estar em paz com todos os 
homens e mulheres". Efésios 4:3,  Colossenses 3:15, 1 Tessalonicenses 5:13. 
 
O que é fé salvadora? Não é correndo caixas em um questionário. A fé salvadora é ser obediente ao Senhor como seu 
Salvador e Senhor. O Senhor diz, "siga-me". Você, sob a convicção do Espírito Santo, lança-se sobre ele como 
Salvador e segui-lo como seu Senhor. Isto coloca o novo crente como Seu servo para o resto de sua vida. O que é o 
verdadeiro sinal de uma pessoa ser salva? Eu diria que é o sinal do Espírito Santo transforma a vida. Tiago 2:19. É o 
fruto da vida que demonstra a verdadeira natureza da semente que é reivindicado ser de dentro. Mateus 13:3-23, Lucas 
8:4-18 Jesus parece estar dizendo aqui e em Mateus 7 (abaixo) que é apenas sobre o tempo que a verdadeira ou falsa 
natureza de uma "salvação" experiência será evidente para todos. Nenhuma quantidade de "ecstasy" ou "provas" no 
momento da recepção da Palavra pode nos dar a certeza sobre a veracidade do que aconteceu dentro. Apenas os 
frutos na temporada é prova a genuinidade da salvação. Resultados de curto prazo nunca estão no plano de Jesus, 
nem qualquer parte de sua avaliação do valor de qualquer trabalho; o que dura para sempre sozinho tem valor. 
 
Mateus 7:15-23 
 
Rode e leia Mateus 7:15-23. Note as palavras do Senhor, pelos seus frutos os conhecereis, e não pelos seus dons, ou 
grandes sinais, tanto para os presentes, e sinais e maravilhas podem ser falsificados, mas a santidade de vida, não 
pode ser. Esta é uma foto de pessoas que pensava que conhecia, tinha feito obras em seu nome e no entanto, o Senhor 
disse que eu nunca conheci você. Haverá pessoas, esta passagem ensina que vá para o inferno, tendo feito sinais e 
maravilhas em seu nome. O Senhor irá condená-las ao lago de fogo, porque nunca soube como seu Senhor e Salvador. 
Esta é a parte mais decepcionante passagem. Se o Espírito Santo está presente haverá uma vida santa, haverá o fruto 
do Espírito Santo em sua vida, Gálatas 5, e que não praticam a iniqüidade. Tiago 2:14-26. 
 
Muitos evangelistas de alto perfil do movimento de sinais e maravilhas têm caído nos últimos anos. Suas vidas eram o 
profano, mas aparentemente eles estavam fazendo grandes coisas. O fruto da justiça na vida é a prova do ministério do 
Espírito Santo. Se as pessoas estão pregando e operando milagres, mas vivendo vidas profanas, fruto do mal está em 
sua vida. A presença de Jesus vai limpar o pecado, não multiplicar sempre o pecado. 
 
A grande comissão é dada em Mateus 28:18-20, Marcos 16:15-18, Lucas 24:44-49, considerando que os "sinais e 
prodígios"  tipo de ministério tende a citação de anteriormente no ministério do Senhor, especialmente para se referir a 
eles como o envio dos setenta como dada em Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9. Este é de cerca de dois anos mais cedo 
do que a Grande Comissão passagens. No exército se você tiver duas ordens o último tem precedência sobre a 
primeira como a segunda ordem modifica a primeira. A primeira ordem lida com sinais e maravilhas, embora a marca 
passagem indica que "sinais" irá seguir a correta pregação da Palavra.  O "sinal" é maior que o de vidas transformadas  
 



 

 

 Após a ressurreição, Ele dá-lhes uma segunda ordem. Nem em Mateus ou Lucas há menção de indicações seguintes 
considerando que Marcos não existe. A marca própria passagem é questionada por uma série de estudiosos como 
legítima a sua inclusão no Cânone, pois não aparece nos manuscritos mais antigos. Mas mesmo se é legítimo, o 
princípio de Mateus 7 ainda se aplica.   Se há sinais de seguir ou não, o botão "assinar", após a recepção do evangelho 
deve ser o legado para a igreja do Espírito Santo transforma as pessoas. 
 
O que as escrituras dizem sobre milagres em atos? O que vemos é que, algumas vezes, o evangelho é dado e 
milagres, mas em outras ocasiões, eles não, mas, em ambos os casos, as pessoas são verdadeiramente salvos. O 
evangelho salva porque é a obra de Deus se existem milagres ou não. E não é o maior milagre de todos, a salvação de 
uma alma, e a transformação de uma vida, mesmo debaixo do nariz de Satanás? 
 
Espírito Santo em Atos 
 
Como nós vamos através de atos nós vemos as diferentes maneiras em que o Espírito Santo trabalha em diferentes 
circunstâncias e locais. Vejamos duas passagens em Atos. Os locais em exame são Antioquia e lconium. Estas 
passagens mostram claramente que a realização do Espírito Santo varia de lugar para lugar. (Atos 14:1-7) (icônio), 
(Atos 15:22-35) (Antioquia).     Leia ambas estas passagens e observe os seguintes pontos. 
 
1.  Em Antioquia havia pregação apenas. Em Icônio houve pregação e milagres. 
 
4. Os crentes não pode basear um sistema de procedimentos em uma operação bem-sucedida. 
 
3  Porque o Espírito Santo permitido milagres em icônio não significa que haverá milagres em todo lugar. 
 
4.  O mesmo sucesso foi obtido em Antioquia pela pregação e ensino da palavra sem milagres. 
 
5.  O ministério do crente deve estar relacionado ao Espírito Santo. Esse ministério podem ser comunicados pela 

doutrina ou verbalmente e podem ou não conter acompanhando fenómenos sobrenaturais. 
 
6. O crente não pode obrigar o Espírito Santo a um tipo de procedimento em Icônio, tais como as línguas e a cura 

que foi usado no mundo antigo. Porque Deus permitiu essas coisas no passado, às vezes, não significa que 
eles serão utilizados em cada situação no presente. 

 
7  A procura de milagres de cura e línguas equivale a ditar a Deus, e isso coloca o crente, potencialmente, em 

oposição ao plano de Deus naquele lugar. 
 
8.  Os Milagres sempre foram usados para concentrar a atenção sobre a mensagem da palavra e nunca foram 

usadas como um sinal de espiritualidade ou poder. Sinais poderosos criado problemas às vezes. Atos 14:8-23. 
 
    (I) - A mensagem e não os milagres sempre foi o factor mais importante. 

 
(Ii) - enfatizando milagres ou desvirtuar a mensagem ou não ter nenhuma mensagem. O Espírito Santo sempre 
enfatiza a mensagem. 

 
(Iii) - Hoje, a ênfase em milagres, línguas e cura pode obscurecer a questão da Palavra de Deus. 

 
Seguintes sinais 
 
Voltar para Atos 2:41-47.    Pedro fala diretamente ao povo, tendo se reúne porque a primeira reunião da igreja, onde 
todos os crentes dos dias de Jesus falar em línguas. É de interesse que o converte no dia de Pentecostes não falam em 
línguas, mas nos dias seguintes há muitos milagres realizados, verdadeiramente "sinais seguintes" neste caso, mas não 
para qualquer conjunto "fórmula" onde certas coisas devem acontecer.  
 
Também vire para Atos 10:44-46. Pedro prega e siga os sinais. Com Filipe no Act 8:7 existem sinais mas quando ele 
prega nas aldeias, em 8:25 Não há sinais. Quando ele fala para o eunuco etíope em 8:35-39 não há sinais, mas não é 
um milagre, em que ele é guardado. 
 
Com Paulo existem sinais presentes nos seguintes lugares, Chipre Atos 13 Atos 14, Listra, de Filipe, Atos 14 em Atos 
16, Paulo fez muitos milagres em Éfeso, em Atos 19, em Troy, em Mileto. Em Atos 20, ele fica mordido por uma cobra 
venenosa e sobrevive.  No entanto, em Atos 13, em Antioquia, na casa do carcereiro de Atos 16, em Tessalônica em 
Atos 17, em Berea e Corinto Atos 17, 18, há grande evangelismo feito, mas nenhum "sinal" milagres. 
 
Assim, não é verdade dizer que quando o evangelho é pregado é sempre acompanhada por milagres. É verdade, no 
entanto, que as pessoas estão milagrosamente mudado pelo evangelho. Deus está no negócio de transformação. Se 
você estiver procurando por um milagre que deve ser o que você procura em primeiro lugar, porque é o único que 
realmente e verdadeiramente dura para sempre. A alegria e a paixão de um milagre vai desaparecer, mas a alegria e o 
poder de uma vida transformada é uma fonte de alegria para sempre. 



 

 

 
 
Testemunho de Paulo - Atos 19:11-20 
 
Testemunho de Paulo do seu trabalho em Éfeso é interessante. Rode e leia, Atos 19:11-20.  Aqui, o lenço é uma banda 
de suor que o Apóstolo usava enquanto ele estava fazendo tendas, como ele não ter salário como missionário. Estes 
sweatbands seria removida e levada a uma pessoa que estava doente e eles seriam curados. Isto é claramente 
milagrosos, e ocorreu muitas vezes. Nenhum dinheiro mudou de mãos, mas as pessoas foram curadas. 
 
Contraste isto com uma chamada "cura divina" nos EUA, que irá enviar-lhe um lenço que ele tenha orado sobre para 
$50. Eles dizem que vai curar você, mas basicamente é um dinheiro que faz o dispositivo. Paulo, no entanto, não cobrar 
por seu sweatbands. Ele recebeu livremente, ele dá livremente. Deus fez a cura não é Paul. A cura que o Senhor 
forneceu não era "comercializados", e a igreja não se tornou um covil de ladrões e salteadores. Também é interessante 
notar que Paulo era o suor bandas que foram o veículo de cura. Só o suor a maioria dos assim chamados 
"CURANDEIROS" trabalho de divina está contando seu dinheiro começ doente! Cuidado com aqueles que fazem de 
mercadoria a obra de Deus; este não é o padrão apostólico. 
 
Quando Deus cura Ele cura, e fá-lo completamente. Foi só em Éfeso que Deus fez isso por meio de Paulo. Isso não 
aconteceu em Corinto, nem em Filipos. A atitude de Paulo era pregar o evangelho, e relaxar sobre como o Senhor fez o 
trabalho de salvar o povo, e os sinais e maravilhas que podem ocorrer. Ele não estava pedindo que as pessoas passem 
a placa. Em seu tempo os exorcistas judeus seria exorcizar sua casa para $100. O sinal do Senhor trabalhando é que o 
nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. 
 
O que é o sinal da oposição? O sinal da obra é que os inimigos de um homem é ampliada, e as pessoas envolvidas são 
ricos. Se você olhar um assim chamado movimento de cura que não é de Deus, você vai encontrar o nome de um 
homem que está lá, e o homem tem grande riqueza através do seu "ministério". Lembre-se das palavras de Tiago. 2:5-
13. A riqueza não é sempre um sinal da bênção de Deus. 
 
Nesta passagem (Atos 19:13-20) Os falsos mestres tentam usar o nome de Jesus para ganhar dinheiro, e os demônios 
dizem, eu sei que Jesus e Paulo, eu sei, mas quem é você? Deixar o falso "CURANDEIROS" para lidar com os 
demônios, nosso trabalho é, como Paulo, para fazer a obra do Senhor. O Spot "beira", mas não se deixe distrair por 
eles; seguir em frente. 
 
 
Atos 20:17-35 
 
Paul's política nesta matéria é declarado em Atos 20:17-35. Esta passagem deixa claro, mostrando que se o evangelho 
é acompanhado com sinais, milagres e maravilhas, então isso é um aditamento. Paulo nunca prega ou amplia os "sinais 
e prodígios", mas Cristo crucificado, ressuscitou, e ascendeu e chegando novamente ao juiz, chamando todos ao 
arrependimento. É fácil ficar animado sobre sinais e maravilhas, mas é muito mais importante para obter animado sobre 
a cruz, a ressurreição, sessão e em breve vinda do Senhor Jesus Cristo. 
 
É de grande note que mais tarde em sua vida, Paulo foi incapaz de realizar um milagre que ele desejava muito - 2 
Timóteo 4:20 - ele não é capaz de curar o seu servo mais confiável. Deus não cura através de Paulo em seu próprio 
tempo, para o seu propósito, e quando o papel de milagres não era necessária em conformidade com o plano, eles 
pararam na vida de Paulo. Mas Paulo mantidos na pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo e a necessidade da 
fé salvadora.   
 
Temos de ser um vaso de Deus, precisamos ser santos, e centrou-se na mensagem não a eventuais sinais e prodígios 
podemos ver ou ser usado para o trabalho. É o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, que é o teste do evangelista e 
não os dons que parecem ter. Lembre-se, o maior milagre é o milagre de uma vida transformada.    
 
Como Paulo, devemos estar ocupados com a pessoa de Cristo e não ser exigente do Senhor que ele fornece milagres, 
sinais e maravilhas que, por vezes, ocorreu na igreja primitiva.  Se ocorrerem nós simplesmente louvar a Deus e 
continuar pregando a verdade, se não, nós não estamos desapontados, devemos continuar pregando o Evangelho 
salvífico de qualquer maneira. 
 

Doutrinas 
 
Salvação - ATONEMENT - 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. 

 
C) Deus não quer que nenhum pereça (2 Pedro 3:9). 

 
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). 

 
 

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 

I) é da vontade de Deus que todos os membros da raça humana ser salva. (2 Pedro 3:9) 
Ii) Se as pessoas não são salvas, é por causa da sua rejeição de Cristo como o Salvador, não por 

causa de Deus. 
 
D) 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. 
 
 

Salvação 
 
1. A  salvação é o dom de Deus pela graça através da fé. 
 
2.  Não podemos trabalhar para a salvação - devemos receber como um dom (Efésios 2:8, 9, Romanos 4:4-5). 
 
3.  O único meio de salvação é pela confiança que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e 

ressuscitou dos mortos.  Portanto, Ele pagou a penalidade para o pecado, e venceu a morte (Atos 16:30-31, 
João 3:16, 14:6, 1 Coríntios 15:3-4). 



 

 

 
4.  Nós somos salvos para que possamos servir a Deus. (Efésios 2:8-10)  As nossas boas obras, mostrar que 
temos sido salvos. 
 
5. A  Salvação inclui muitas outras doutrinas como a imputação, justificação, Redenção, Propiciação, reconciliação 

e santificação. 
 
 

Evangelho de salvação 
 
1. Evangelho significa "boa notícia" - existem quatro evangelhos encontrados no Novo Testamento. 
 
2.  Evangelho do Reino. 
A)  pregado por João Batista (Mateus 3:1, 2), o Senhor Jesus Cristo (Mateus 4:23) e os seus discípulos 

(Mateus l0:7)  Venha o Teu Reino (Mateus 6:10). 
  B)  consistir a criação na terra do ano 1.000 de Cristo unido cumprindo assim a aliança davídica 

(2 Samuel 7-16) 
 

 C)  haverá outra pregação do evangelho pelo remanescente judeu nos dias da Grande Tribulação antes 
do segundo advento (Mateus 24:14, Apocalipse 7).  Após o segundo advento, a 1.000 anos do 
reinado começa (Apocalipse 20:1-6). 

 
3.  Evangelho da Graça de Deus - o evangelho de salvação pela graça através da fé. Este evangelho aparece 

sob muitos nomes e é o meio de salvação, em toda a história da humanidade. 
 
  A)  evangelho de Deus  (Romanos 1:1, 1 Tessalonicenses 2:2) 

B)  Evangelho de Cristo  (Marcos 1:1, Romanos 1:16) 
  C)  Evangelho da Graça de Deus  (Atos 20:24) 
  D)  Evangelho da paz  (Efésios 6:15) 
  E)  o seu Evangelho de salvação  (Efésios 1:13) 
  F)  glorioso evangelho  (2 Coríntios 4:4) 
 
4.  O EVANGELHO ETERNO - (Apocalipse 14:6) - A boa notícia é eterna. Este evangelho será pregado na terra 

pouco antes do retorno de Cristo em glória (Mateus 25:31, 32). Este evangelho é o meio de salvação a 
incontáveis milhares de judeus e gentios (Apocalipse 7:9-14). 

 
5.  Paulo "meu Evangelho" (Romanos 2:16)  Isto é, o evangelho da salvação pela graça através da fé, mas inclui 

as doutrinas da Igreja mistério não revelado.  O evangelho no Antigo Testamento foi revelado pelo 
Tabernáculo, festas, etc. ofertas de Levítico 

 
6.  "outro evangelho, o qual não é outro" (Gálatas 1:6, 7, 2 Coríntios 11:4)  Trata-se de uma perversão do 

Evangelho de Cristo (Gálatas 1:8, 9)  A maldição é proclamada em qualquer que pregam.  Tem havido muitas 
perversões - LEGALISMO na Galácia, angel culto em Colossos (Colossenses 2:18) entre outros. 

 
 

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 regenerada (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).  Sobre 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 preenchido com o Espírito (Gálatas 4:19, 
5:22,23). 
 
C) glorificação de Cristo (João 7:39, 16:14, 1 Coríntios 6:19, 20). 
 
D) Cumprimento da Lei (Romanos 8:2-4). 

 
 

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 de unidade e de união de 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 de expulsão dos 
judeus da terra que ocorreu em 70 D.C. (Isaías 28:11). 

 



 

 

 
 

Aula 13   -   ACOMPANHAMENTO DE EVANGELISMO 
 
 
2 Pedro 3:18 
 
Vire a 2 Pedro 3:18 e leia este versículo.  Os jovens convertidos devem ser tratados como meninos em Cristo. Há 
muitas pessoas na igreja em obstetrícia (Evangelismo), mas poucos cristãos em pediatria (crescimento do bebê). Você 
precisa nutrir, alimentar, proteger e cuidar do novo convertido. 
 
 
O TRABALHO DE ACOMPANHAMENTO 
 
O trabalho de acompanhamento (6) princípios 
 
1.   O novo convertido deve ser incentivado a aderir à Igreja local.  Um carvão tirado do fogo irá gradualmente 

perder seu calor e tornar-se frio e sem vida. O novo convertido deve ser incentivado a se juntar com outros 
cristãos na igreja na área local. 

 
 2.   Os crentes devem ser batizados. Atos nos dá a princípio. Atos 2:41, 8:12, 36; 10:47, 48, 16:14,15. Atraso no 

batismo de jovens convertidos não tem base nas Escrituras. Hoje em dia é a norma e não a exceção para uma 
pessoa para ser batizado um longo tempo após a conversão. 

 
Se você seguir a abordagem apostólica deve ser batizando os crentes por imersão total, logo após a 
conversão, talvez no mesmo dia. Assim que entender o que significa crer e ele fala do seu compromisso com 
Cristo, então eles estão prontos. Em Atos, eles foram levados a Cristo, tinham as doutrinas da palavra explicou 
para eles e eles foram batizados no mesmo dia.    Após o batismo, eles foram ensinados a todas as outras 
doutrinas que eles precisavam saber. 

 
Em Atos 10:43-48 vemos que logo que Pedro reconhece que a conversão de Cornélio e sua casa é original ele 
batiza-los depois de dizer aos outros judeus cristãos que ele irá fazê-lo, a menos que eles têm objeções.  O 
Senhor lhes ordenou que fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.   Mateus 28 : 19. 

 
Não há, portanto, evidências de que o batismo dos novos convertidos ocorrido no dia de sua conversão. 
Identifica o Batismo o crente com o senhor da morte e ressurreição de Cristo, a vida nova em Cristo, a morte 
para o pecado, o compromisso. É um tremendo testemunho se estiver na frente daqueles de quem você foi 
convertido. 

 
No mundo antigo, quando você fez isso você estava colocando sua vida em linha. Eles, então, perguntou a 
Pedro para ficar com eles para um número de dias para que eles pudessem ser instruídos nas doutrinas da 
Palavra. Ele estabeleceu uma igreja destes crentes batizados. 

 
3.   Que Institui o jovem crente deve ser sob a forma de um curto curso doutrinal iniciada imediatamente. O novo 

cristão tem teamed acima com um antigo cristão para levá-los através das doutrinas básicas da vida cristã.   O 
dia após a conversão devem ser com uma pessoa e que a cada dia da semana.  Falhas se não forem 
seguidos. 

 
Pedro ficou com essas pessoas e conversou com eles por uma semana. Se você obter duas ou três pessoas 
convertidas chegar lá com eles e fazê-lo. Você deve ter Bíblias disponíveis para novos convertidos. Você deve 
permanecer na igreja durante toda a tarde e a noite ensinando-os. O Terra-los na fé por uma semana. Todos 
os dias da semana, depois de terem sido salvos devem ser derramando sobre a Palavra de Deus. 

 
4.   A oferta de uma bíblia ou classe de Escola Dominical em que estrutura o novo slot pode converter, 

independentemente da idade. Não precisa ser um adulto curso de estudo da Bíblia, bem como uma classe 
bíblica da juventude. Se houver isnt você começar um. Uma igreja sem uma Escola Dominical nu é uma igreja, 
uma igreja que não se importa. 

 
Você tem um serviço na igreja, que é um ensinamento bíblico do tempo, e você tem aulas de Bíblia, de modo 
que cada grupo de idade atendidas. Como um pastor, você deve iniciar o adulto e treinar os adultos, e rezo 
para que outras pessoas vão cuidar dos jovens.  Você pode ter que cuidar de todos eles inicialmente.    
 
As pessoas em causa sobre grupos de jovens deve começar o grupo de jovens. Levar os jovens e começar a 
estudar Provérbios. Ensinar-lhes o que ensinou a Salomão, seu filho, mas ensiná-lo melhor do que Salomão 
fez. (Eu estou sorrindo ao dizer isto!) 

 



 

 

5. Começar um programa de ensino da Igreja no lugar. O que você ensina no púlpito é projetado para ajudar os 
crentes a crescer. Existe uma responsabilidade sobre você como um pastor-mestre. O ensinamento bíblico 
deve ser sistemático na Bíblia serviços, levando a congregação muitas coisas para lhes permitir crescer no 
conhecimento e no amor do Senhor Jesus Cristo. Se você passar por isso, sistematicamente, você encontrará 
que as mensagens serão apropriados, como o Espírito Santo irá coordenar. Não sente-se à meia-noite de 
sábado, querendo saber o que você está indo para pregar no domingo, estar a trabalhar para um plano a cada 
semana. 

 
6.   Você tem que olhar para os presentes que estes novos convertidos estão indo para demonstrar e como eles 

podem ser usados.   Você tem que ser um bom observador de dons e um incentivador do seu 
desenvolvimento.   Como eles são ativos na igreja para que eles sejam entusiastas. Você não perder pessoas 
que estão ativos na Igreja.   Aqueles que não são ativos tendem a cair e ser seduzidos por Satanás. 

 
Alguns podem ter presentes no caminho da música, o trabalho com os jovens.   Não coloque o novo convertido 
na carga de algo, mas como um assistente em um trabalho. Vamos todos ser observada e testada para a 
fecundidade, antes de serem nomeados para qualquer trabalho que envolva a autoridade sobre o povo do 
Senhor. 1 Timóteo 3:6. Deixe-os ajudar no hospital e doentes a visitação. Fazer-lhes pôr em prática o seu 
cristianismo. Não fazer a experiência e desvalorizar o ensino, porém, eles precisam ser treinados, bem como 
ter oportunidades de servir. É necessário treinar os novos convertidos como você enviá-los para o trabalho. 

 
Há um valor em um cartão de decisão e certificado baptismal se incentiva e orienta no caminho cristão. Minha decisão 
cartão tem as seguintes coisas escritas sobre ele para minha orientação como um novo crente. "As regras de ouro para 
a vida cristã, leitura diária da Bíblia, oração, confissão aberta de Cristo, a comunhão com os cristãos e serviço para 
Cristo". 
 
Temos de olhar para Deus, o Pai, e viver na Sua presença. Sua igreja cresce evangelismo, por ter um programa de 
ensino que usa aqueles que são salvos na igreja e fortalece-os na igreja local. Sua igreja deve ser a duplicação em 
cada ano. Qualquer coisa menos do que o que não é aceitável. Continue a alimentar as ovelhas. Ovelhas com 
desnutrição não funcionam muito bem. Alimentar as ovelhas e que irá trabalhar para você. 
 
 
Fases de crescimento 
 
Se você entra em uma igreja que está morto, como você obtê-lo crescendo? Comece com oração, saturação e mobilizar 
todos os interessados, espiritual, membro mais velho para a oração diária de avivamento (se existirem apenas dois ou 
três que você tem o suficiente para começar com). Depois de começar o seu ministério de ensino e ensinar a Palavra de 
Deus de forma sistemática. Comece com Tiago e Gálatas e os evangelhos. Em uma igreja morta, você terá tanto o 
pecado e desnutrição; ambos devem ser abordadas. 
 
1.   Ensinar-lhes versículo por versículo. Isso pode demorar um mês, pode demorar um ano.  Você precisa de 

versículo por versículo estudo bíblico para a igreja. Como as pessoas vêm de volta à vida espiritualmente 
organizar seus guerreiros de oração. 

 
2.   Desafie-os a pensar sobre o evangelismo. Dar-lhes tempo suficiente para observar você. Temos uma real um 

desafio para eles para evangelizar os perdidos. 
 
3.   Uma vez que a igreja tornou-se sobrecarregados pelos perdidos (que não é o caso com a maioria das igrejas), 

fazê-los orando pelos perdidos na área local.  Prepará-los para um push evangelísticas que terá pelo menos 6 
a 8 meses de evangelho aterramento para começar com. 

 
4.   Enfatizar a necessidade de suas casas para se tornar bases evangelísticas para abordar a família e os 

amigos.   Começar local casa grupos de estudos bíblicos em cada área da cidade, ou grupos de 
companheirismo para acompanhar o ministério de ensino centralizado, se é que isso é como o senhor leva. 

 
5.   Uma vez que você tem seus grupos de origem vai trazer o evangelista e ter uma campanha. Você precisa de 

um de seis a oito meses no tempo para isso também. 
 
6.   Os novos convertidos, em seguida, deve ser levada para a área do ensino da Igreja e tornar-se uma parte 

regular da igreja e o ciclo recomeça, pronto para mais. 
 
Este é o evangelismo bíblico, um ciclo que está sempre acontecendo. Em dois anos você deve ir de uma igreja que está 
morto para um que está dobrando de tamanho anualmente. Sem truques, apenas a obra do Espírito Santo sobre o seu 
povo. Como você como um pastor são obedientes, assim você será capaz de coordenar a igreja de uma maneira 
bíblica. Este crescimento será um resultado natural de aplicar princípios bíblicos para cada situação. É andar no 
Espírito. 
 



 

 

Você não obter o crescimento da igreja por haranguing sua congregação, você não tem um sistema de escalação para 
o evangelismo, a implementação de uma prisão para visitar. Você tem que fazê-lo em forma de Deus, pelo poder de 
Deus com a Palavra de Deus. Você faz isso de modo que todo o povo de Deus possa ser condenado, a fim de que 
todos possam se envolver na obra, e para receber as bênçãos da obediência.     
 
Um líder cristão disse a uma turma em um seminário.  "Desejo a você muita alegria homens jovens. Grande campos 
estão se abrindo para você. Ser homens de oração, homens santos. Lembre-se que você só pode levantar o seu povo 
até a altura que você é. Consagrar-se, o corpo, a mente e a alma a Deus. Têm alta expectativa no ministério, há 
grandes solenidades, provações e dificuldades. Onde há sofrimento há quinhentos compensações na consciência de 
fazer o serviço do Senhor. Eu sei que há muitas coisas escritas nos livros sobre as provações e os sofrimentos do 
ministério e todos são verdadeiros. Gostaria alguém para escrever um bom livro cristão entusiasta vivaz, sobre as 
alegrias do ministério cristão". 
 
Deixe que a nossa atitude para com o evangelismo Bíblico, ser uma estrutura para que possa ser orientada para a 
evangelização dos não salvos e a instrução dos salvos. Se você conseguir que ambos juntos o Senhor abençoará com 
o crescimento. Se você não obtê-lo direito, você vai encontrá-lo uma batalha difícil como é você fazer o trabalho e não o 
Espírito Santo. Onde o crescimento tem ocorrido nos Estados Unidos, e em outros lugares, é onde houve ensino 
sistemático da palavra combinada com o evangelismo.   Aqui, o ministério de ensino e ministério evangelístico da igreja 
é mantido em absoluto equilíbrio, e esse equilíbrio não há crescimento espiritual e alegria abundante. 
 

 
Aula 14   -   Os pastores da vida privada 
 
 
Introdução 
 
O próximo 17 mensagens nesta série são específicas para os pastores, mas todos terão aplicação a todos os homens e 
mulheres que servem ao Senhor no ministério da Palavra. 
 
O dinheiro dado ao Senhor não é vossa, mas é do Senhor. Como tal, temos de usá-lo de forma eficiente. Se você não 
resolver as questões práticas de administração você não terá tempo para ensinar a Palavra. Você vai estar muito 
ocupado tentando resolver os problemas que ocorrem porque você não tem direito a sua administração. Se você 
começar sua estrutura administrativa direito você terá mais tempo para estudar e, como conseqüência, mais tempo 
ensinando. 
 
 
A VIDA DO PASTOR  Filipenses 3:12-17 
 
 Como pastor, precisamos de ter a nossa própria vida organizada corretamente antes de podermos esperar que bênção 
para fluir através de nosso ministério.    Siga-me diz Paulo. Se você estiver indo para ser um pastor que você precisa 
para ser capaz de dizer ao seu rebanho, "siga-me". Quando você diz isso, você indicar que você sabe onde você está 
indo, você indica que onde você está indo é um bom lugar para se estar e você sabe o que você é sobre; isto é, você 
está seguro para seguir. 
 
Para ter sucesso você deve ser espiritual e crescente. Você deve estar andando no Espírito e crescendo 
espiritualmente. Você deve ser um estudante da Palavra de Deus e ter a atitude que diz, "Eu estou estudando a palavra, 
você deve estudar a Palavra". As pessoas não vão estudar a palavra qualquer mais a sério do que você faz. Você 
também precisam dar o exemplo e ser uma pessoa cheia de oração.   Se a oração não é importante para você não vai 
ser importante para o seu povo e a igreja será roubado de seu poder. 
 
Leia Filipenses 3:17 novamente. Por ser um exemplo, isso não significa que você precisa estar em um terno de três 
peças durante o verão, que irá envolver a ser arrumado e bem apresentado, mas é o que a matéria características 
espirituais. Sua família também precisa ser um exemplo e você precisa reservar um tempo para isso. Você não tem 
ministério, se você perder a sua família para o pecado. 
 
 
1 Timóteo 3:2-6 
 
Vire a 1 Timóteo 3:2-6. Aqui Paulo dá as qualificações para o ministério. Ele fala sobre o escritório do pastor professor. 
Esta passagem começa com a afirmação de que é uma boa coisa a vontade de ser um pastor, para servir a Deus de 
acordo com o dom que Ele lhe deu, mas é coisa séria. 
 
Versículo 2 - Observe as qualificações - o número um requisito é a sua relação com sua esposa. Ele é dito ser o marido 
de uma mulher ou um homem, literalmente, uma mulher. A fornicação é um problema importante no ministério. Ele deve 
ter olhos apenas para sua própria esposa, ele contactos outros no trabalho, mas ele não é depois de outros. Existe a 
necessidade de obediência absoluta nesta área.  Todos nós podemos pecar nesta área, e olhar com cobiça aos outros; 
estar atento e ser honesto, ou você será perdido para o ministério!  Ele deve ser vigilante e não deve ser capaz de ser 



 

 

responsabilizado por qualquer coisa. Se você é servo de Deus você será orientado pelo inimigo, o que significa sérias 
tentações virão à sua maneira e críticas serão feitas. O desafio é lidar com as tentações, não pense que você está 
acima da tentação e ser inocente de quaisquer acusações feitas contra você. 
 
Ele deve ser um bom exemplo, não bêbado, (não dados a muito vinho, não um atacante de pessoas, não com fome de 
dinheiro nem lutar sobre coisas o tempo todo. Ele não é necessário para "assumir o compromisso" e não a bebida, mas 
ele não deve ser controlado por bebida, ou qualquer outra coisa física. Ele deve ser um homem controlado do Espírito 
Santo. Ele não deve ter ciúmes, e isso significa que ele deve ter ganhou a batalha contra a luxúria de prazer e desejos 
para as "coisas" deste mundo tem para oferecer. Se um homem tem fome ainda depois de dinheiro, um carro melhor, 
uma casa de praia, um melhor nada, então ele não está pronto para o ministério, pois ele será muito facilmente distraído 
pelo mundanismo. Ele deve ter seus filhos sob controle, pois se ele não é respeitado na sua própria casa, há algo 
seriamente errado com seu caráter. Por fim, no versículo 6 ele não deve ser um novo convertido como precisam crescer 
espiritualmente antes que eles podem lidar com a responsabilidade do ministério. Isto também significa que ele deve ser 
observada e comprovada antes da sua nomeação em cada uma das características acima. 
 
A prioridade número um é, então, a relação com a esposa do pastor. A ser "marido de uma só mulher" está a ser 
ocupado com sua própria esposa e não outros povos, dando tempo para seu casamento; ninguém mais deve ser capaz 
de distrair o pastor de sua esposa e filhos. Muitas igrejas não apreciam este princípio, mas, como um ministro você tem 
de definir questões da família, em conformidade com a Palavra de Deus para nós são os servos de Deus, não a igreja.  
 
A esposa do ministro está lá para apoiá-lo e ele é dar-lhe tempo. Ele não deve permitir-se a ser popular em beck e 
chamada de vinte e quatro horas por dia. Qualquer pastor que permite que o seu rebanho, a fim de chamá-lo depois de 
horas por qualquer outra razão que uma família a morte, certamente vai matar, quer-se com o stress, ou o seu 
casamento com exaustão e interferência. Muitos ministros privar suas esposas de atenção. Muitos ministros não amam 
suas esposas como Cristo amou a igreja, e assim abrir uma maneira fácil para Satanás para destruir o seu ministério. A 
maneira mais fácil para um ministério a ser terminado para o inimigo é alvo de uma esposa ou marido com a tentação. 
 
Se você não gastar tempo com sua esposa você é desobediente a Deus. Este é um tempo de qualidade, tempo para 
conversar juntos sem crianças. Você pode responder para ela, conselhos, encoraja-a, e receber bons conselhos e 
encorajamento. Muitos ministros não são grande em sua casa e assim que trazer desgraça sobre o Senhor. Orçamento 
você precisa de tempo para se certificar de que você está.  Você pode dizer ao seu povo a não telefone que em noites 
como são suas noites em casa com a família. Não deixe nada além de uma grande crise interferir. O pastor não é "de 
plantão" 24x7. As pessoas podem ligar em horário comercial para negócios; nada indica uma arrogância e falta de 
discernimento espiritual por parte do interlocutor. Ensinar estes princípios bíblicos, pois eles são! 
 
O número dois é prioridade para a família. Os pais precisam de estar em casa a maioria das noites. As crianças 
precisam ver e falar com o seu pai e sua mãe. Muitos ministros perdem seus filhos por negligência, que, em seguida, 
crescer até ser pagãos. Eles estão levando as pessoas a Cristo no domingo e deixar os seus filhos para o inferno 
durante a semana. O tempo não tem sido orçados para a família. Este é um grande mal, e qualquer membro da igreja 
que descuidadamente telefones fora de horas de um pastor é um servo do inimigo, jogando sua parte na execução 
estabelece a base inicial do pastor! Um chá especial para família, pelo menos uma vez por semana é importante. Há 
alguns pastores insensatos que irá colocar todos em sua família para fora, de modo que alguém na igreja pode ser 
analisada depois; isto não é bíblico, é um mal! Se você colocar as interrupções à frente de sua família você jogar nas 
mãos de Satanás, e ele tem uma infindável oferta de transtorno de personalidade narcisista pessoas que vai chupar 
você secar de energia. 
 
As pessoas que irão amarrá-lo e mantê-lo de sua família são os que estão arruinando sua própria família em casa. Eles 
muitas vezes não podem ser ajudados, uma vez que são desobedientes à Palavra de Deus, e não gostam de ser dito. 
Você pode gastar cinco horas um o dia com  eles e não será bom, é provável que você simplesmente para alimentar 
esse da neurose. Existem algumas pessoas que não querem ser ajudados. Eles querem ter problemas constantes e 
virada você e todos os outros. Em termos psicológicos estas pessoas têm problemas, porque lhes convém para ser 
miserável; eles têm "ganho secundário" com suas neuroses. 2 Timóteo 3:7. Fazer ensino bíblico o coração de seu 
ministério e aqueles que são capazes de ser ajudado irá participar, aplicar a Palavra, e têm suas vidas transformadas. 
Não enfatizam o aconselhamento como o seu ministério ou você vai atrair todas as pessoas que não querem pagar um 
profissional e vai incomodá-lo e arruinar a sua família. Aplicar a Palavra de Deus para a sua vida, honra a sua esposa, a 
honra da família e, então, servir o povo do Senhor a maneira de Deus, não do homem. 
 
 
Remindo o tempo 
 
O tempo é muito precioso; trata-se de um desaparecimento de mercadoria. Rode e Leia Efésios 5:14-17, 1 Timóteo 
3:14-17 e Colossenses 4:5. Estamos para remir o tempo. Tempo de olhar como uma coisa de grande valor e fazer a 
cada minuto do dia. Não seja um tolo, ser sábio. Se você você mesmo calendário e cumpri-lo, você será capaz de usar 
cada minuto como ao Senhor. 
 
O maior povo no passado foram até o início da manhã e eles estavam indo para a cama entre 9 e 10. Eles foram até a 4 
ou 5 da manhã estudando a Palavra de Deus, que honra a sua família, que honra o povo de Deus, que honra o Senhor. 



 

 

Pessoas como Spurgeon e Wesley fez isso. Wesley seria como ele andava. Precisamos de livros na mão. Um tape deck 
ou gravador de CD no carro é essencial, como você pode ter estudos bíblicos no carro se você gastar muito tempo lá a 
cada dia. Você precisa pensar o que você está fazendo no dia e o que você pode fazer para maximizar a sua utilização 
eficaz do tempo. Você deve reforçar-se com alimento espiritual, sempre que possível. 
 
Você deve ser de 5 a 6 da manhã. Se você é um homem de família que você tem que se levantar cedo, ou você não 
tem tempo para orar sem interferir com o tempo da família. Um monte de homens piedosamente bloquear-se no estudo 
de suas devoções de manhã, enquanto o resto da família é ter café da manhã, deixando a mulher a lidar com as 
crianças. Isto está errado. Você deve ser de madrugada estudando a palavra antes de os filhos levantar-se.  
 
Você fazê-lo em seu tempo, não no tempo da família; eles são de sua responsabilidade de cuidar. Fazer um estudo 
devocional no início da manhã e, em seguida, ler o seu caminho através da Bíblia, três a quatro capítulos a manhã e um 
tempo de oração. 
 
O pequeno-almoço é tempo da família. Trabalhar em conjunto para que seja um tempo com a família, se possível. As 
crianças vão a escola a partir de 8 à 8:30. De 8 a 12 o tempo deve ser gasto no estudo. Chegar lá logo após 8 possível 
e estudo, preparar mensagens para os serviços e aulas de Bíblia. Se você tiver um plano de ensino livros você sabe o 
que você está fazendo. Vá através do versículo por versículo preparando suas notas para as passagens você está 
ensinando nas próximas semanas.  Uma mensagem vai levar 4 a 10 horas. Você precisa gastar 5 a 6 horas 4 manhãs 
no tempo para obter um bom 4 mensagens por semana. 
 
Ir para casa para o almoço e um almoço com a sua esposa, se possível. A partir de 12 para 1 ou 2. Este é um bom 
momento para falar sobre coisas que importam, enquanto as crianças não estão lá. 
 
De 2 a 4 pode haver visitação. A Visitação a você, se possível. Você precisa ser visto e saudar aqueles que você 
encontrar.   Ministros em tempos recentes entrou no carro e ter perdido o contacto visual com as pessoas em sua área; 
se você tem uma igreja da cidade com uma cidade grande ministério, então sua área para ser "visto" serão diferentes, e 
podem envolver falando em eventos públicos em vez de visitação. Você precisa ser um ministro em sua área local, seja 
lá o que for. Para aqueles que você saudar-vos a fazer a conversa pequena buscando oportunidades para a 
conversação espiritual mais tarde. Não empurre as pessoas, mas ser sensível. Conheça o jovem louts que podem visar 
a igreja para a atenção, e orientá-las para o evangelismo. 
 
Conheça a velhice, a solidão, a depressão, aqueles que pensam que Deus se esqueceu delas. Deixe-os saber que ele 
não tem. Se você fizer isso toda tarde você terá sua área coberta sem muita dificuldade. Há também visitas hospitalares 
para ser feito, bem como o ministério para os idosos. Pode haver um centro de detenção juvenil, uma antiga casa do 
folk. As tardes são muito sonolento e não contribuem para o estudo. A pé você começará o exercício, e não se pode ser 
bom para ir para o ginásio local e trabalhar para fora neste momento, assim como a história da igreja registra que João 
fez o ginásio em Éfeso. 
 
Entre 4 e 5 de cabeça para casa. Os pais devem ser com sua família à hora do chá, entre 5 e 7 você deve tentar e estar 
em casa para a família. Permanecer na mesa e conversar. Entre 7 e 9 é o seu tempo de reunião. Você nunca deve 
permitir que uma reunião da igreja de ir muito após 9 como todos deveriam estar em casa por 10. Você não é um 
exemplo muito bom se você estiver de olhos turvos no trabalho. Trabalhar no início da manhã é mais eficiente. 
 
Retiradas dias da semana para reuniões da igreja e não esperar que as pessoas ser cinco noites por semana. Ele deve 
ser um máximo de 3, exceto para as campanhas evangelísticas. Pelo menos 50% do tempo dos pais deve ser em casa 
à noite, uns com os outros e com seus filhos. 
 
Você também pode ter coisas como uma classe pequeno-Bíblia. Sábado de manhã é uma boa hora para isso e que 
tendem a ser muito populares; 7h para o café e o pequeno-almoço e, em seguida, Estudo 0730 - 0830 e, em seguida, 
limpar, e todos de 0850 para trabalhar sábado de manhã. Ter um café da manhã em um domingo de manhã com os 
diáconos e anciãos antes igreja às vezes. Deve haver reuniões regulares de diáconos e presbíteros para encorajar uns 
aos outros e compartilhar sobre a igreja. Manter a noite livre, tanto quanto possível. 
 
 Sempre levar um diário de bolso com você, bem como um Novo Testamento. Pode ser visto para ser eficiente. Seja 
pontual. Nunca confie em sua memória, escreva-o para baixo. Usar a TV como uma ferramenta, leia periódicos para 
acompanhar o que está acontecendo no mundo. Spurgeon disse que você é o que você lê.  Reservado um espaço em 
casa para a família, para ler. O que você está mais apto fisicamente e mentalmente melhor você irá executar. Obter 
tanto descanso e estimulação. Você precisa executar a igreja de forma eficiente e eficaz. 
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As primeiras impressões são duradouras impressões. Se você for um novo ministro na Igreja os primeiros dias, 
semanas e meses são vitais. A maioria das pessoas esperam uma nova vassoura para varrer limpa. Por isso, é 



 

 

importante que você tem seus pensamentos e objetivos claros em sua mente como você entrar em um ministério, e 
aplicar os princípios-chave imediatamente. 
 
Se você está convidado a tornar-se um pastor de uma igreja que você deve colocar, por escrito, que, como pastor, "eu 
praticar estas coisas".    Aqui está a minha lista de minha apostila que eu daria a qualquer igreja eu estava juntando 
como pastor-professor:- 
 
"Como pastor, prática 
 
1.   A oração   como o poder de dar vida espiritual da igreja. 
 
  A. Eu tome tempo para orar. 
 
  B. Vou organizar um grupo guerreiro de oração na igreja para orar. 
 
  C. Creio que oração congregacional questões devem ser consideradas. Se o item é importante, devemos orar 

sobre isso por duas ou três semanas e, em seguida, se não houver unanimidade, devemos colocá-lo fora e 
decidir mais tarde após uma oração. 

 
2.   Ensino bíblico sistemático para alimentar a igreja. 
 

Um  .I prática, estudo e ensino sistemático, versículo por versículo, livro a livro.     
 

B.  Isto significa que todas as manhãs eu vou estar estudando a Palavra de Deus em meu estudo e não 
querem ver telefone chamadas que pode ser adiada até a tarde. Eu quero para se alimentar da Palavra de 
Deus para que eu possa alimentar o rebanho de forma adequada, para que você receba o ensinamento de que 
só é possível se o pastor está sozinho com o Espírito Santo e a palavra. Você deve dar-me tempo suficiente 
para o conseguir. 

 
  C.  Cada serviço será um serviço de ensino, o meu desejo é o de saturar-vos com a Palavra de Deus. Haverá 

um programa de ensino na Igreja, com cada reunião dedicada a um livro que é ensinada através de. 
 
  D.  Penso em deixar o Espírito Santo solta na igreja através da Palavra de Deus sendo ensinado em uma 

maneira que os crentes ouvem a todo o conselho de Deus para eles, e ver o Espírito Santo ter passagens 
diferentes e reuni-los em seu caminho para suas vidas. Há poder e espiritual apenas de produção, onde o 
Senhor é exaltado como a palavra é ensinada. Eu não procuram sinais e maravilhas e milagres; busco o maior 
milagre de todos, transformou a vida dos santos em santidade com fruto espiritual que é visível a todos e age 
como um cheiro doce de saborear a Deus e atrai os homens para o evangelho. 

 
6. O culto como a expressão da nossa posição como crentes. O Espírito Santo trabalha através da Palavra, e o 

meu desejo é o de definir o Espírito Santo livre entre você através da adoração o ensino da Palavra de Deus, 
versículo por versículo, e o transbordamento de natural, que é o louvor e a adoração ao Senhor por todos. 

 
O ensino e a audição da palavra é a adoração, como é gratuito vai oferecer dando, canções e hinos que 
refletem a verdade da Palavra e a comunhão da mesa do Senhor, a refeições que vai ter, e o advogado de 
uplifting, vamos partilhar o enchimento do Espírito Santo. Todas as atividades feitas no enchimento do Espírito 
são adoração, e o foco da igreja será a de oferecer oportunidades de expressão de todas as actividades do 
espírito que irá elevar os irmãos. 

 
  A.  Os serviços devem proporcionar um ambiente de privacidade onde todos podem manifestar o seu amor ao 

Senhor, o seu apreço, gratidão e dependência dele. 
 
  B.  Participação congregacional é essencial para o culto, é um processo ativo. A única coisa passiva é a 

audição da palavra de Deus, nós devemos ser calma para deixar o Espírito Santo falar com nosso coração. A 
nossa resposta à Palavra deve ser ativo, no serviço e no nosso serviço na própria vida. 

 
  C.  Os membros serão convidados com antecedência (assim eles podem preparar) para participar em todos os 

aspectos dos serviços da igreja, em conformidade com os seus dons e habilidades (sem constrangimento ou 
ansiedade vai ser causado). Homens e mulheres estarão envolvidos no presente como todos nós estamos 
envolvidos, como a associação foi no início da igreja, em conformidade com os seus dons. 

 
   D.  Formato de serviço será flexível, mas cada serviço deve ter os elementos que nós recebemos dos 

Apóstolos; orações, leitura da Bíblia, cânticos espirituais, ensino, comunhão semanal, confirmação de que 
acreditamos, e deve estar preparado para morrer (as declarações lida pelo pastor ou recitado por todos ). 

 
4.   A EVANGELIZAÇÃO E O APOIO À FAMÍLIA, como o coração da missão da Igreja. 
 



 

 

  A.  Eu sou uma visita evangelística e pastor. Penso em visitar e evangelizar a família. Toda tarde eu vou ser a 
batida. Você vai ver-me para fora e aproximadamente na parte da tarde, ou vou estar a preparar-se para os 
serviços. 

 
B.  Eu acredito no "Evangelho" de serviço, e vai ensinar através de um Evangelho, para um serviço a cada 
semana. Não será um apelo a cada semana, enquanto convido todos os que já experimentaram o apelo do 
Espírito Santo em sua vida através da passagem coberta para considerar suas reclamações sobre eles e 
apresentar e entregar sua vida a ele. 

 
  C.  Penso em chamar ao arrependimento e a crer no Senhor Jesus Cristo, porque ele é o único Salvador. Eu 

não tenho um "método". Estou feliz com o "Keswick" pessoas como estou feliz com o recurso dado por C H 
Spurgeon. Eu não acredito em "believism fácil", mas por uma profunda compreensão da verdade e uma 
completa entrega/comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. 

 
  D.  Eu desafio todos a ser um evangelista, um embaixador de Cristo, e para cada casa, para ser um centro 

evangelístico. Eu o desafio a família para ser um centro de evangelização, mas estou comprometido com a 
família e não mais estende-las. As famílias devem ter tempo para si, por isso não haverá negócios ou cultos 
todas as noites, as famílias precisam de tempo juntos, através da semana de trabalho. 

 
5.   O CRESCIMENTO DA IGREJA É UMA MISSÃO. Estou comprometida com o crescimento da igreja, "cada um 

ganhar uma de cada ano" é o meu lema. Isto deve dar um 100% de crescimento a cada ano. Todo o meu foco 
é para treinar cada crente na igreja para cumprir a grande comissão e para a construção de maturidade para 
alcançar 100% de crescimento anual, como o Espírito Santo guia. 

 
  A.  A oração é o começo para qualquer avivamento, a raiz do crescimento. 
 
  B. A escola dominical é uma ferramenta essencial para o crescimento, também, um ponto de colheita de 

almas, e o ponto de contacto para a comunidade com os incrédulos que de outra forma não seria tocada. 
 
6.  O sacerdócio de todos os crentes. 
 

A.  O Espírito Santo não deixou a igreja de todos os presentes que são necessários para todas as legítimas as 
atividades da igreja. 

 
  B.  A maneira correta para as tarefas/funções é, portanto, a ser preenchido pelo Espírito movendo-se sobre 

aqueles dotados movendo-os para tornar-se disponível para papéis e tarefas. Como a liderança reza o Senhor 
irá lançar sobre eles as pessoas adequadas para as tarefas e que estão a ser abordados e convidados a orar. 
Como o Senhor define em seus corações a necessidade de fazer o trabalho que irá abordar o papel com uma 
atitude de adoração. 

 
  C.  Eu não vou entrar no negócio de escalas, nem vou assumir tarefas que os outros não fazem. Se o Senhor 

não se move sobre as pessoas para fazer o trabalho, então que seu "trabalho" não será feito. Se o Senhor se 
move sobre as pessoas para fazer tarefas, então não há bênção ao redor, mas se escalas de serviço são 
colocados no lugar há frustração e não bênção. Para cada tarefa há um crente que pode ser abençoada por 
fazer esse trabalho; qualquer coisa que pára o correspondente de tarefa com a pessoa pelo Espírito Santo, 
está errado. Qualquer lista deve ser executado em conformidade com estes princípios. 

 
  D.  Deus pode ser confiável para guiar a sua Igreja. Eu não vou entrar em qualquer disputa "demarcação" com 

o Espírito Santo;   ele é responsável. Uma igreja deve ser arraigados e fundados sobre a obra do Senhor Jesus 
Cristo para nós, e que é uma graça. A Igreja é fundada sobre a graça e ele deve funcionar e ser administrado 
pela graça. Isso significa que Deus faz a obra através de pessoas cheias do Espírito, outra coisa não é bone 
fide, pois não é espiritual. 

 
7.   Declaração Doutrinária. 

Dê uma declaração doutrinária de suas crenças que deve abranger talvez quatro a cinco páginas para que eles 
saibam onde você está em cada ponto-chave da doutrina. Este terá de mudar às vezes como uma questão 
torna-se mais importante para distinguir-se do liberalismo ou o extremismo. 

 
Você precisa saber o que você acredita e ser capaz de se justificar perante a igreja no futuro. Você deve 
esperar que as pessoas se eles significam o negócio com Deus para grelhar, a pergunta que você 
cuidadosamente sobre todos os que acreditam e praticam. Eles sabem onde você está agora e o que você 
está indo para pregar.  É até você para garantir que você não deixá-los para baixo. 

 
 
Antes da chegada 
 



 

 

Antes de você chegar para a sua primeira entrevista para seleção e, em seguida, assumir o compromisso, existem cinco 
coisas que você precisa de endereço:- 
 
 [A] antes de chegar pedido dos três últimos relatórios anuais, em conjunto com as demonstrações contábeis de modo 
que você saiba onde estão e onde os problemas estão. Que tipo de fundos são eles entrar e onde eles estão gastando. 
Você pode ter que lidar com a placa e desafiá-los sobre o uso do dinheiro do Senhor. Os relatórios anuais deverão 
registrar o que a Escola Dominical e outros departamentos estão fazendo. Você será capaz de avaliar o que é e o que 
não é importante para Deus. 
 
[B] Você deve reunir-se com os anciãos e diáconos. Você deve ter um retiro de fim-de-semana com eles, uma vez que 
são selecionados. Isto deve permitir que para o estudo da Bíblia, oração e partilha dos encargos, desejos, sonhos etc. 
começar com duas ou três horas de oração e, em seguida, um sólido estudo da Bíblia. 
 
[C] Preparar uma lista de pedido de oração para os guerreiros de oração que você vai criar. 
 
[D] Preparar uma igreja em sua casa. Isto deve incluir observações de carácter geral, onde está agora e onde deveria 
estar. Ter um cartão índice em todos os seus líderes da igreja. Comece a gravar suas impressões sobre cada pessoa 
que você se reúnem para criar um perfil de personalidade de um ponto de vista espiritual. Eles estão embaraçados 
quando você fala sobre o evangelho, quais são seus desejos e sonhos. Alguns podem ter necessidade de 
encorajamento, de outro pode ser preguiçoso, enquanto ainda um outro tem um propósito para fazer as coisas. Não é 
possível tratar todas as pessoas exatamente o mesmo. 
 
[E]  Visite o escritório da igreja e começar a mover os seus livros em e encontrar o secretário da igreja. Ficar a conhecer 
o seu povo, de modo que você possa ajudá-los a executar em seu benefício máximo. O relacionamento deve ser uma 
relação de trabalho e não um social. Saiba o que acontece com o correio. 
 
 
O primeiro sermão 
 
O primeiro sermão deve ter:- 
 
[A] começa como você pretende ir sobre fazê-lo, a partir do primeiro dia. Comece com um versículo por versículo, 
estudo de James no domingo de manhã, marque no domingo à noite e Gálatas, na quarta-feira. Você deve lidar com 
curto livros para começar com. 
 
Você poderia usar Neemias, homem de oração, Davi, homem de ação, etc para estudos tópica no Antigo Testamento. O 
ministro deve anunciar quatro vezes por semana, incluindo uma classe bíblica antes da manhã. A tarefa do pastor é 
alimentar e proteger as ovelhas. 
 
[B] a sua política sobre a oração no primeiro serviço. Você deve ter várias orações através do serviço. 
 
[C] Você deve mostrar a sua congregação a paz, a alegria e a maravilha da vida cristã quando é vivida como Cristo quer 
que você viva. 
 
[D] Mantenha-se na frente deles, o que é seguir a Cristo, e incentivá-los a segui-lo. Eles devem querer seguir você na 
Palavra de Deus. 
 
Enfatizar o seu cuidado amoroso para eles como ovelhas do Senhor. O ministro é o pastor não é o pastor que é Jesus 
Cristo. 
 
 
Algumas reflexões sobre a apascentar 
 
1.  O Pastor como Cristo aparece em três sucessivas Salmos. 
 

 Salmo 22 - o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas (João 10:11). Ele é a porta (João 10:9). 
 
   B  Salmo 23 - o Senhor é o meu pastor - o grande pastor das ovelhas. (Hebreus 13:20). 
 

C  Salmo 24 - o pastor-chefe aparece como o homem de glória. (1 Pet 5:4). 
 
2.  Por conseguinte, temos, em ordem cronológica, o pastor morrendo por suas ovelhas, o pastor ressuscitado 

tendendo e cuidar de suas ovelhas e o futuro pastor prejudicial sobre suas ovelhas. 
 
3.  O capô do pastor do Senhor 
 



 

 

A.  Ovelhas são utilizados por toda a Escritura para ficar para os crentes. Mateus 25:34 - eles são contrastadas 
com caprinos. 

 
  B.   As ovelhas estão indefesas, elas precisam ser led, alimentados e protegidos. Eles não podem se 
defender. 
 

C.   No Velho Testamento Israel foram chamados de ovelhas do seu dobre o Salmo 74:1, 79:13, 95:7, 100:3 
Jeremias 23:1 

 
   D.  O Senhor Jesus Cristo veio ao aprisco de Israel e enquanto alguns responderam a maioria rejeitaram e o 

Senhor chamou um rebanho para estabelecer um novo grupo - João 10:16 
 
  E.  O judaísmo é a dobra, dos quais o Senhor conduziu as ovelhas para formar um novo rebanho sobre as 

colinas em liberdade , o contraste entre a dobra e o rebanho. As vezes não sai. Ele era judeu e legal e se foi, 
não há nem judeu ou gentio, mas todos nós estamos em Cristo Jesus. Este é o tema do livro de Gálatas, 
romanos e Hebreus, o justo viverá pela fé. Nossa igreja deve ser um lugar onde se aprende a caminhar com o 
senhor sob o controle do Espírito Santo. No aprisco as ovelhas estão dentro de quatro paredes, sob a proteção 
do homem encarregado da dobra que o rebanho está se movendo, alimentação e estão sob o controle do 
pastor. Isto é onde a andar no Espírito. O cristianismo é um relacionamento e está ativo.  Gálatas 1:6-9 - Aqui 
Paulo diz que nós devemos andar no Espírito não é um monte de regras como no Judaísmo. Estamos a lutar 
contra o inimigo  sobre as colinas e estar no mundo, mas não dele. 

 
  F.  O próprio Senhor é o verdadeiro pastor e as suas credenciais são a Cruz João 10:10-16. Ele é a única 

porta para a comunhão Atos 4:12 João 3:36, João 10:28,29 
 
  G.  Há somente um rebanho e todos os ovinos devem saber. Os crentes mostrar seu caráter como ovelhas por 

como eles respondem ao pastor. Como o pastor você é o representante do pastor, e você é responsável para o 
cuidado, formação, alimentação, incentivo, proteção e reforço das ovelhas. 

 
Nas primeiras semanas você precisa ver o que dons do Espírito Santo, têm já identificados para uso na igreja. Procurar 
guerreiros de oração do meio deles. Você deve começar um programa de visitação, toda a Igreja, tentando atender a 
todos nos primeiros meses. Se é uma pequena igreja de até 150 membros você deve tentar visitar todos no rolo. Você 
deve ser capaz de ter dois ou três curtas chamadas social cada tarde. Calendário-los de modo que você pode dizer às 
pessoas quando você vai chegar. Deixe-os a falar. Relacionamentos começam quando você escuta, não como você 
fala; os serviços são o lugar onde você dá a política do rei você seguir em suas casas; ouvir as preocupações do 
rebanho. 
 
Como ministro, você deve ser visto em sua batida. Não conduza, para conhecer os incrédulos na área. Apresente-se 
para os vizinhos da igreja.  Constrangê-los com bondade. Você estabelecer uma fundação e construir uma ponte para a 
comunidade local. Este pode ser diferente se se trata de uma "cidade" onde não há "comunidade local" como tal, exceto 
as empresas, mas, mesmo assim, as pessoas estão presentes, que devem ser cumpridos e testemunhada em uma  
maneira que seja relevante para eles e vai criar o interesse, em vez de crime. 
 
Você deve ter um sistema de cartão em todos os seus membros, as suas datas de nascimento, aniversários. Não visite 
em um aniversário, mas enviar-lhes um cartão. Isso mostra que você está interessado nas pessoas, elas precisam 
saber que se importam. Faça um estudo demográfico para ver se sua igreja se encaixa as proporções demográficas da 
comunidade é situado dentro. 
 
Se não você pode ter o racismo na igreja, ou uma mudança de população que indica que a igreja deixou de atender as 
necessidades de sua comunidade. Deixe as pessoas expressam seu amor por sua própria cultura, mas mantê-los juntos 
na igreja. Se uma igreja não é multi-racial/cultural, provavelmente tem alguns problemas significativos com atitudes ou 
impacto na sua comunidade. 
 
Desenvolver um arquivo de recursos na área dos locais onde as necessidades físicas das pessoas são respeitadas na 
comunidade local. Identificar os melhores prestadores de serviços de saúde física e mental e de quaisquer agências de 
serviço social que existem no local. Obter aconselhamento legal e financeiro especialização dentro da igreja ativado 
para auxiliar em questões onde os custos podem ser salvos e bons conselhos recebidos sobre questões importantes de 
frente para o povo do Senhor. É importante que essas pessoas estão cheios do espírito bem como profissional. Confira 
os serviços de aconselhamento na área e descobrir quais são adequados e podem ser recomendados. Da mesma 
forma confira os médicos. Em relação às escolas, qual é a sua atitude em relação à educação sexual e outros currículo 
e analisar a possibilidade de estabelecer uma igreja escola se que parece ser necessário. 
 
As luvas estão fora do mundo. É nossa área de testemunho, mas também pode ser um espaço de batalha. Você como 
um ministro deve ser preparado. Os cristãos vêm até você, para que possam ser treinados e enviados para fora. Você 
está a ser luz e sal na comunidade na nação. Como tal, você precisa ter a formação cursos que envolvem coisas como 
ministério pastoral cristã, saúde, habilidades de visitação, o evangelismo; no coração dessas coisas é o estabelecimento 
de uma escola bíblica. Você faz a política com os anciãos e diáconos a fim de que eles estão envolvidos. Verifique para 



 

 

fora de outras igrejas. Saiba que você pode trabalhar com atenção, e que você não pode. Ore por todas as igrejas bíblia 
na sua vizinhança em seus serviços; por cada serviço. Isto é importante, uma vez que sublinha a verdade de que o 
"inimigo" não é a outras igrejas, mas a seitas satânicas. 
 

Doutrina 
 
Governo da Igreja 
 
1. Não há nenhuma evidência nas Escrituras para denominações. 
 
2. Denominações onde formaram tem havido uma tendência para a apostasia e a degeneração. 
 
3. Deus, o Espírito Santo tem dado pelo menos um dom espiritual para todos os crentes na igreja. 
 
4. A correta utilização desses dons, fará com que a função eficiente do corpo de Cristo (igreja).  As pessoas não devem 
ser preencher funções se elas não têm o dom, ou se não possuir as qualificações listadas na Escritura. 
 
5. Cada igreja local deve ser independente, com sua própria liderança (pastor/anciãos), administração (diáconos) e 
todos os outros membros funcionando em seus dons espirituais. 
 
Pastores/anciãos 

 
1. Atos 20:17,28 mostra que o pastor/presbítero/bispo/supervisor são os mesmos.  Cada palavra simplesmente enfatiza 
um papel diferente. 
 
2. Palavras gregas usadas da pastoral e responsabilidade: 
 

A) Presbuteros (velho) - a autoridade na Igreja (cf. os anciãos eram os sábios juízes que estavam às portas de 
cidades antigas)  (Atos 20:17) 

 
B) Poimenos didaskalos (pastor-professor) - o pastor, para alimentar o rebanho e protegê-los (Jeremias 3:15) 

 
C) Episkopos (Dom/supervisor) - o líder/supervisor da igreja (Atos 20:28, 1 Timóteo 3:2; Tito 1:7) 

 
D) Diakonos (servo/ministro) - o servo de humildade. 

 
3. Conclui-se, portanto, que um ancião é um pastor segurando o ofício de bispo, bispo ou pastor na Igreja.  Eles lidam 
com assuntos espirituais dentro da igreja, pastores, alimentar e proteger o rebanho. 
 
4. Um presbítero deve ter o dom de Pastor/Professor ou evangelista. 
 
5. Função: 

A) a regra (1Timóteo 3:4,5; 1 Timóteo 5:17) - o pastor/anciãos de uma igreja são a autoridade na Igreja, sob 
Deus. 
B) para proteger o corpo da verdade revelada do erro e perversão (Tito 1:9). 
C) para supervisionar a Igreja como pastor do seu rebanho (Atos 20:28; João 21:16; Hebreus 13:17; 1 Pedro 
5:1-3). 
D) Os anciãos são dadas à igreja pelo Espírito Santo (Atos 20:28). 
E) grande estresse sobre sua nomeação (Atos 14:23; Tito 1:5) 
F) no primeiro eles foram ordenados por um apóstolo. (Atos 14:23) 
G) orientação da igreja mais tarde foi necessária em tais compromissos. (Tito 1:5; 1 Timóteo 3:1-7) 

 
6. Qualificações: (1 Timóteo 3 e Tito 1) 

A) culpa - você será responsabilizado por muitas coisas - certifique-se de que elas não são verdadeiras. Você 
deve tratar com o pecado em sua vida. 
B) ser o marido de uma mulher ou um homem-mulher (ou seja, fiéis, não cobiçar outras mulheres) - v 11  Ele 
pode ter sido legitimamente divorciado de acordo com a escritura. 
C) ser vigilante -  lúcida ou cool 
D) ser sóbrio - tem auto-controle 
E) ser de bom comportamento - desenvolvimento ordenado e coordenado, respeitável, bem co 
F) ser hospitaleira - sempre pronto para convidar as pessoas para a sua casa 
G) ser dispostos a ensinar - desejoso de partilhar a Palavra de Deus com eles. 
H) não dado ao vinho - ele não deve ser viciado em álcool. 
I) não ser um atacante - ele não deve estar de cabeça quente 
J) não deve ser gananciosos de torpe ganância - ele não deve ser ganancioso por dinheiro 
K) não deve ser um arguer contencioso 
L) não deve ser avarento 



 

 

M) se casado, a esposa e os filhos devem ser digno e sob controle 
N) não é um novo convertido.  Treinar os candidatos para o ministério como diáconos, Escolas Dominicais e 
grupos de jovens antes de nomear-lhes 
O) ele deve ter um bom testemunho para o mundo incrédulo. 

 
7. A nomeação de pastores é descrita em (1 Coríntios 12:28; Efésios 4:11). 
 
8. O dom de pastor-professor é dada aos homens - não é apenas o papel da mulher para ensinar ou exercer autoridade 
sobre os homens na igreja (1 Timóteo 2:12, 1 Coríntios 14:34-35). 
 
9. Autoridade pastoral não é um motivo de glória, é baseada no serviço com toda humildade (João 13:5 -17 2 Coríntios 
10:8,  Gálatas 6:3-5).  A autoridade do pastor é ensinar a Palavra de Deus para que todos irão ver a verdade 
claramente. 
 
10. Idade não é uma barreira (1 Timóteo 4:9-12). 
 
11. Se o pastor não cumprir as suas responsabilidades: 

 
A) Ele deve ser advertido e, em seguida, censurado pelos anciãos se ele continuar (Tito 2:15, 2 Coríntios 
13:10, 2 Timóteo 4:2). 
 
B) disciplina o senhor dele (1 Timóteo 6:3-5, Tiago 5:19-20). 

 
12. A recompensa do pastor - Hebreus 6:10, 1 Pedro 5:4. 
 
13. Versículos-chave para a pastoral - 1 Pedro 5:4, Efésios 3:7-13,  1 Timóteo 2:24-26, 3:1-9, Colossenses 1:23-29, Tito 
1:6-9, 1 Tessalonicenses 2:19, 20; Hebreus 13:7, 17, 6:10. 
 
Os Diáconos 

 
1. A palavra grega diakonos (ou DIAKONEO) significa "servo". A função dos diáconos é para servir na Igreja de modo 
que os anciãos são livres para lidar com assuntos espirituais Atos 6:1-7 
 
2. Os diáconos são os administradores da igreja, incluindo funções como secretário, tesoureiro. 
 
3. Um diácono deve ter o dom de administração, ajuda ou serviço. 
 
4. Qualificações: (1 Timóteo 3) 

A) ser honesto quanto dinheiro 
B) ser moralmente puro como eles estão lidando com pessoas que perderam seus maridos 
C) ser espiritual e andando com o Senhor 
D) ser sábio - cheia de doutrina 
E) ser visado pelos anciãos (os apóstolos colocavam as mãos sobre eles para dar-lhes autoridade) 
F) Ser graves - devem ser séria, madura e digna 
G) não ser rixosa duplo ou dois enfrentados - o que eles dizem deve ser o que eles significam 
H) não ser dado ao vinho, não um bebedor que se senta sobre suas bebidas. Ele não precisa ser um t totaler 
I) não ser ganancioso por dinheiro porque o diácono é a pessoa que lida com dinheiro 
J) segure a doutrina em pureza, sendo, portanto, um conservador quanto a doutrina está em causa 
K) ter uma consciência pura ou uma proposta de consciência, uma pessoa que se sente profundamente o 

pecado 
L) ser provadas. Ele deve ser provada em outras áreas antes que ele se torne um diácono- v 10 
M) ser um trabalhador fiel na Igreja se ele deve ser considerado como um diácono 
N) ser marido de uma mulher ou um homem-mulher (ou seja, fiéis, não cobiçar outras mulheres) - v 11  Ele 
pode ter sido legitimamente divorciado de acordo com as escrituras 
O) se casado, tem uma esposa que era digno, não uma fofoca, desde o diácono pode compartilhar assuntos 
sensíveis com sua esposa. 

 
 

Aula 16   -   Serviços de Adoração 
 
Rode e leia - Salmo 29:2 -"Dai ao SENHOR a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade". 
Este é o nosso ponto de partida quando se considera a adoração. 
 
Adorar significa honrar a Deus por quem ele é e o que ele fez. Ela envolverá a aprender mais sobre o Senhor, e assim 
aprender a respeitar e a amar mais e louvá-Lo mais do que você pode servir mais.  Se a sua adoração não inclui estas 
coisas, então você não estão a cumprir o Salmo 29:2. Veja abaixo a BTB estudo desta Igreja - Adoração e Louvor. 
 



 

 

Dando glória ao nome de Deus é adoração. Envolve tudo o que é parte do reconhecimento de que é verdadeiramente 
de Deus, orar a ele, ficando em silêncio diante dele, elogiando o seu nome em palavras e canções, mas para os antigos, 
era, acima de tudo, se curvando diante dele. Se você está tendo um culto deve prever estas coisas para ser expressa. 
Ele deve prever o ensino da Palavra de Deus, pois através da Palavra que Deus é totalmente conhecida; deve haver a 
oportunidade para pessoas de ambos silenciosamente meditar sobre a sua glória, e louvá-Lo por quem ele é, e de o 
servir. Se qualquer um desses elementos estão ausentes você não tem um culto de adoração. Muitas igrejas modernas 
consulte a canções de louvor como "adoração", mas isso é só uma parte do que é a adoração. 
 
Rode e leia - Mateus 28:5-10, 16-20 - aqui, depois da ressurreição, os discípulos caíram a seus pés e o adoraram, 
reconhecendo o seu senhorio. Alguma dúvida, alguns hesitam mas eles estão convencidos de que eles observam e 
adorá-Lo. Adoração envolve reconhecer quem é Deus, comprometer-se a Ele como Senhor, abrindo e estudar Sua 
Palavra e lançando-se sobre ele em total dependência de sua orientação para as questões da vida cotidiana. 
 
Vire e ler - João 13:12-17, 15:7-15 - a partir destes versículos é claro que somos seus amigos se fizermos o que Ele nos 
diz para fazer. Adoração envolve amizade, e isso leva à comunhão com o Senhor e isto conduzirá ao serviço prestado a 
Ele em obediência à Sua Palavra. Ele também irá transbordar bem ao nosso relacionamento com os outros à luz da 
adoração e comunhão com o Senhor e a compreensão de Sua Palavra. 
 
Se não há oportunidades para estas coisas a acontecer você precisa alterar o serviço. Você precisa levar o serviço 
inicialmente para definir o tom e o exemplo. Você pode fazer isso você mesmo até mais tarde em seu ministério lá, ou 
ter outros serviços de conduta como parte de seu ministério de formação. É importante que as pessoas envolvidas, mas 
como o pastor que você tem que fazer o planejamento inicial com eles para garantir que ele é o melhor formato possível 
para permitir a adoração bíblica para ser expressa. 
 
O que deve servir para você? 
 
 [A]   O serviço deve, em primeiro lugar, levantar o Senhor, a Cruz e a ressurreição 
 
[B]   é preciso tempo no serviço para passar o tempo em pés do Salvador. As pessoas precisam ser capaz de 

louvá-Lo verbal e não verbal, tanto no que dizem e fazem. 
 
[C]   não deve ser oração. A oração deve ser central no serviço. Oração silenciosa é vital para que cada pessoa 

pode vir em particular antes do Senhor, bem como a oração pública onde alguém leva o serviço em oração. 
Deve haver oração várias vezes através do serviço. 

 
[D]   canções de louvor e dedicação deve ser parte do serviço. Na canção que você expressar o culto e adoração, 

louvor e compromisso com o Senhor. 
 
[E]   a Palavra de Deus deve ser central no serviço. As pessoas devem ser atraídos para o Senhor através de Sua 
Palavra 
 
[F]   deve haver uma salientando a doutrina da bíblia em cada serviço, envolve o amar mais, servir mais, conhecê-

lo mais. Somos salvos para servir. Mesmo se não houver uma oportunidade para servir no serviço há uma 
chance para servir nas ruas. 

 
[G]   deve haver uma possibilidade de prestação do evangelho; nós devemos pregar a salvação. Nós não podemos 

louvá-Lo sem lembrar que Ele nos salvou e que existe a possibilidade de que todos possam ser salvos. 
Apresentar ao Senhor os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu 
serviço espiritual. Temos de nos comprometer. A adoração é o diálogo entre você e Deus. 

 
Formato sugerido 
 
Você precisa ter equilíbrio com uma boa quantidade de variedade. 
 
A primeira parte do serviço deve ser uma resolução de atividade, que pode ser passivo ou ativo. A forma passiva é o 
organista ou pianista tocando música atenciosas tranquila onde as pessoas podem acalmar-se e orar e música que não 
incentivam o Chatter. 
 
A outra está ativa onde refrões são cantados. Há lugar para ambos.  A chamada para o culto deve vir após o tempo 
quieto e antes do ativo. 
 
No convite para o culto você (ou outra) levantar e dizer "Ouvir a Palavra de Deus" e leia a passagem escolhida. A igreja 
deve começar com a Palavra de Deus, possivelmente com um pouco de meditação que este é o tema para a manhã. 
 
Isto é seguido pelo hino de consagração ou coros, eles podem ser felizes ou graves, mas eles dão o tom. Isto é seguido 
pela leitura da Palavra de Deus e a oração. A oração pública deve ser curta e longa oração privada. Se alguém reza por 
cinco minutos, ele tem orado por quatro minutos por muito tempo. Eles devem ser curtas e afiadas ao ponto. 



 

 

 
Tem de ser uma oportunidade para uma oferta para ser dado que também é adoração. Eu prefiro no final do serviço. 
 
Não precisa ser uma mensagem da Palavra de Deus com uma mistura e combinação de hinos. O sermão deve ser 
seguido de hinos de louvor com uma bênção tomada da Palavra de Deus em oração e você fechar enviar as pessoas 
para o Senhor.   O serviço acaba por sair para a música. As pessoas devem sair com a chamada da batalha em seus 
ouvidos. 
 
O serviço deve ser uma hora a uma hora e meia. Beware de maratonas. As pessoas só podem se concentrar por muito 
tempo, as crianças só pode ser mantido quieto por um curto espaço de tempo. Você descobre que as pessoas não 
tenham ouvido qualquer coisa porque eles estão preocupados com os seus filhos fazendo barulho. Se você estiver indo 
para ter um serviço um pouco mais certifique-se de que as crianças são atendidas. 
 
 
O sermão 
 
Mantenha seu sermão notas, ou power point e não se apagam no tempo ad libs. Se o Espírito Santo tem lhe dado uma 
mensagem furar a suas notas, e se mover como o Espírito Santo sozinho elads. Fazer seu sermão.     
 
O pastor é um professor - Vire e ler - 2 Timóteo 4:2 - sair de sua maneira de ensinar a Palavra de Deus. Em seu ensino 
há quatro pontos a lembrar:- 
 
  [A] a   transpiração e orações em seu estudo irá impedir a transpiração de constrangimento em seu púlpito.  

Rode e leia - 2 Timóteo 2: 15-16 - um ministro não deve babble. Ocupado e salientou as pessoas vêm para 
ouvir um homem que foi com Deus através da Palavra, não as idéias de homens de livros. 

 
  [B]  Use o método KISS - mantenha-o simples e sincero. Não tente ser acadêmico e erudito. Não tome uma 

pilha de livros de citar, use as Escrituras. Se você citar pô-lo em suas notas. A Bíblia é o que o homem não 
precisa de ouvir os pensamentos do homem. 

 
   [C]  Não sobre e sob a promessa de realizar, não prometem a cobrir algo e então não fazê-lo. Não tente cobrir 

demasiado, não começ fora de sua profundidade. Espere até que você sabe o que significa uma passagem 
antes de ensiná-lo. Não use base ou detalhes horríveis. Às vezes as pessoas precisam de ser chocado, mas 
não usá-lo como uma questão de curso. Você não tem que entrar em sangue, tripas e fornicação. Não ser um 
covarde e um leão no púlpito. Você não deve dizer algo do púlpito que não estão dispostos a dizer cara a cara 
com alguém. 

 
  [D]  não ser bíblica, vara a Escritura, ser vivo com ilustrações tornam as Escrituras vivas. Seja entusiástico. 
 
Se isso não significa algo para você, você deve sair do ministério. Ser claro e simples. Seja conciso, pode repetir-se, 
mas ser conciso. Ser prático e mostrar onde se aplica o princípio da vida quotidiana. 
 
 
O serviço durante a semana 
 
Esta deve ser a casa de força da igreja. O tema é oração e estudo da Bíblia. Iniciar o serviço com uma leitura da Bíblia 
seguido por um tempo de oração para a consagração, um monte de tempo para a oração silenciosa. Você vai ter uma 
sessão de ensino, grandes orações da Bíblia, talvez. Fazer o estudo curto, de preferência durante meia hora. 
 
Em um quadro negro ou retroprojector têm os pontos de oração do povo. Tendo sido perguntado o que a oração é 
perguntar o que as pessoas querem orar. Como resultado, alguns dos pontos de oração pode ser colocada em ação 
pelos diáconos ou outros. Por conseguinte, existem áreas de prática que pode ser resolvido. Se você está preocupado 
com as pessoas não orar sobre ele fazer algo sobre ele.    
 
Não discuta o pecado, na reunião de oração. Se eles sabem que os seus pecados foram discutidos torna-se muito difícil 
para as pessoas a voltar para a igreja novamente. Tal ato é o último passo no processo de disciplina.  
 
Dividir o grupo em pequenos grupos, dando a cada pessoa, algo que orar. Isso permite a todos a rezar em um pequeno 
grupo onde eles não são mais impressionada. Com este método, cada pessoa se concentra em um tema. Circular de 
grupo para grupo. Isso permite que você veja como as pessoas estão orando. Limitar o tamanho do grupo de 10 
pessoas cada. 
 
Quando você terminar sua lista compartilhar um com o outro e, em seguida, quando todos tiverem terminado você 
chamá-los todos juntos. Você pode, em seguida, termina com um tempo de cantar louvando a Deus pelo que ele fez e 
desafiar as pessoas que têm orado sobre e a trabalhos específicos que têm à sua frente. Não há necessidade de 
separar a maridos e esposas. 
 



 

 

 
A MÚSICA 
 
A música tem um grande efeito sobre um serviço, não deve ser um lamento nem um jive. Uma banda de rock não tem 
lugar na igreja, a menos que haja um plano bem pensado e cuidadosamente selecionou músicas e letras. Você precisa 
planejar sua música para elevar a Deus para que eles possam concentrar-se em Deus, e com a música rock que é um 
desafio. Pode ser feito, mas cuidadosamente e em espírito de oração. 
 
O uso de canções de boa fé é na forma de salmos, hinos e cânticos espirituais - Efésios 5:19. Stick para o padrão 
apostólico. Nós temos nossos Salmos, que deve ser leve e maravilhosa. Se a música não te levantar você deve alterar 
a melodia. Não deixe que outros escolhem os hinos. A música é um fator que arados a alma tornando-a pronta para a 
palavra. Trabalhar em estreita colaboração com o diretor de música. 
 
Beware de coros e solos, a menos que eles são completamente profissional. Algumas igrejas tiveram problemas 
terríveis com coros. Alguns povos começ assim que hyped acima sobre sua música que você tem que controlá-los. O 
Novo Testamento não é padrão de coros que era diferente do Antigo Testamento. O padrão do Novo Testamento é o 
canto congregacional, não itens ou coros. Certifique-se de que, se você usá-los, que com a sua grande capacidade de 
cantar que têm o fruto do Espírito em sua vida. 
 
A oração é absolutamente essencial, orando ; e, muitas vezes, cuidadosamente, e pensativo. Lembre-se de oração 
envolve Confissão, intercessão, petição, e ações de graças. Estabelecer um exemplo para os jovens, eles irão segui-lo. 
 
" Orar mais, acreditar mais, e assim receber mais", disse Spurgeon. 
 
 

Doutrinas 
 
 
Disciplina na Igreja 
 
1.  Aqueles que não acatar a Palavra de Deus dentro da igreja estão a ser advertido e, em seguida, repreendeu 

(se o erro for privada ou publicamente se seu erro é público)  (2 Tessalonicenses 3:14,  Tito 1:13, 14). 
 
2.  Se eles ainda não ouvir a verdade, então os indivíduos estão a ser isolado a partir da comunhão e outros 

estão para se separar deles (1 Timóteo 6:3-5). 
 
 3.  Se eles ainda se recusam a mudar estão a ser expulsos da comunhão (Tito 3:10 Gálatas 1:6 - 10). 
 
4.  Paulo adverte sobre a falsa doutrina (1 Timóteo 1:4, 11). Então ele expulsa os dois falsos mestres, Hymeneus, 

e Alexandre, que eles podem aprender a verdade e parar de blasfêmia (1 Timóteo 1:18-20). 
 
5.  Qualquer expulsão é apenas temporária, aplica-se apenas enquanto a pessoa está arrependido.  Quando eles 

se arrependem estão a ser recebido de volta como era o filho pródigo (Lucas 15:11-32), e o homem em 
adultério (1Coríntios 5:1-13, 2 Coríntios 2:5-11). 

 
 

A MÚSICA 
 
1.  Música foi com a criação desde o início (Jó 38:7). 
 
2.  Os Judeus cantou sua gratidão a Deus por sua entrega do Egito (Êxodo 15:1). 
 
3.  música sacra oferece:- 

 
Um refresco) e afasta maus espíritos (1 Samuel 16:23). 
B) Ajuda com o ministério da Palavra de Deus (2 Reis 3:15,16). 
C) ajuda a levar o homem a Deus (Salmo 40:1-3). 
D) ajuda a derrotar o inimigo (2 Crônicas 20:21-22). 
E) enche a casa de Deus com a glória (2 Crônicas 5:13,14). 

 
4.  Os Judeus perderam sua canção em cativeiro (Salmo 137:1-6), mas recuperou-a quando eles voltaram 
(Esdras 3:2,11). 
 
5.  Nós temos a letra de muitas canções na Bíblia, como os Salmos, o cântico de Miriam, mas sem notas 

musicais. As letras que acompanham a música são importantes como a música por seu efeito sobre o padrão 
emocional pode fazer com que o crente a cantar palavras que são imprecisas ou herético, mas a sensação 
boa. 



 

 

 
6.  Há uma canção para os remidos (Colossenses 3:16), que é um dos resultados do enchimento do Espírito 

Santo (Efésios 5:18,19). 
 
7.  Haverá uma nova canção no céu (Apocalipse 5:9). 

 

 
Aula 17   -   especial serviços de adoração 
 
Serviços especiais pode ser uma oportunidade para o evangelismo, embora, como vimos, todos os serviços devem ser 
evangelho serviços sempre-sempre o texto da escritura, ativar um recurso a ser dada. Os serviços que vamos estudar 
nos próximos três palestras são, em primeiro lugar, a coordenação e a dedicação e, em seguida, comunhões e 
baptizados e, finalmente, casamentos e funerais. Os quatro primeiros são apenas para os crentes, enquanto os outros 
dois podem ser para qualquer crente ou descrente. 
 
 
Ordenações sacerdotais 
 
Rode e leia - Atos 14:20-23 - Aqui Paulo fundar igrejas e ordenar presbíteros em cada igreja. Há uma pluralidade de 
anciãos em cada igreja. Isto é feito após um período de preparação para todos os envolvidos com a oração e o jejum. O 
conceito fast judeu que foi levado para a igreja primitiva envolvidos madrugando para pequeno-almoço antes de 6h e, 
em seguida, a água foi tomada apenas entre 6h e 18h, quando o jantar seria tomada. Não foi onerosa se levantaram 
cedo!  Ela foi projetada para que todos possam ser envolvidos, de modo a que as pessoas se levantaram de 
madrugada, comia, e então orou por meio do dia de trabalho, quando seu estômago rumbled iriam beber alguma água e 
orar. É uma ótima maneira de afastar-se para a obra do Senhor e lembre-se de orar durante o dia, para seu estômago 
parece o lembrete! 
 
Rode e leia - Tito 1:5 - 9.   Paulo dá a Tito a autoridade para organizar a igreja de Creta.   Neste, ele diz que haverá 
algumas pessoas ordenados. O bispo e o presbítero são claramente a mesma pessoa, com o termo pastor, sendo uma 
referência ao ancião que regras/derivações. 
 
Nomear ou ordenar-se sob a forma de duas palavras gregas "cheirotoneo" que na cultura grega envolvidos um show de 
mãos. Nomear é "Kathistemi" que também é usada em Atos 6:3. Então, existem dois conceitos aqui; a aprovação da 
maioria do povo, e a autoridade dos Delegados Apostólicos, que são capazes, em seguida, para designar pessoas que 
são "aprovados" pela personagem e qualificação. 
 
Rode e leia - Atos 6 : 1 - 6.   O que está acontecendo aqui é um grupo de membros da igreja estão procurando homens 
que têm esses dons espirituais. Os apóstolos estão dizendo, "você votar para eles e vamos nomeá-los".  Na Igreja 
primitiva há o Delegado apostólico em autoridade sobre a igreja que nomeia as pessoas, mas a congregação têm uma 
parte no processo. Não temos uma situação ditatorial mesmo nestes primeiros dias. A igreja está envolvida, mas é as 
pessoas responsáveis que irá, eventualmente,  ordenar. Tito, como delegado do apóstolo, foi o único com autoridade 
especial de Paulo, então ele ordenou os anciãos e diáconos, mas ele escolheu os homens envolvidos em associação 
com a congregação, informações sobre eles, e a sua aprovação. 
 
O que é um serviço de coordenação de hoje? Trata-se de um reconhecimento formal por parte da igreja, através da sua 
liderança, que a pessoa que está sendo reservado para um ministério específico, tem o dom e a qualificação para o 
ministério. Essa pessoa está sendo reservada para o trabalho para que são qualificados, tanto pelo dom e fruto em sua 
vida. A ordenação não é dar às pessoas a autoridade de um bispo, mas é a igreja reconhecendo que a pessoa tem o 
dom e é demonstrar o fruto do Espírito em sua vida. Uma pessoa com um dom, mas nenhum fruto em sua vida não é 
qualificada para manter essa posição e não é para ser ordenado. 
 
 
Imposição de Mãos 
 
Se a pessoa a ser ordenado é tornar-se um presbítero, diácono ou DIACONISA que assumiram uma posição de 
autoridade na igreja. Este foi indicado no início da igreja pela imposição das mãos por aqueles já reconhecidos como 
tendo a autoridade do Senhor sobre a igreja. 
 
Existem quatro coisas que a imposição de mãos significam. Era um costume judeu e foi trazido para a igreja com o povo 
judeu, que eram a maioria nos primeiros anos. 
 
  [A]  reconhece a nova autoridade que foi dada à pessoa que foi o destinatário. Às vezes, a congregação inteira 

fez isso para mostrar que a pessoa tinha autoridade sobre eles. 
 
  [B]   foi definir alguém apart para essa tarefa. Quando Paulo e Barnabé foram retiradas para uma viagem 

missionária que foram retiradas na igreja um domingo de manhã e as mãos foram impostas sobre eles. 
 



 

 

  [C]  significava que você era delegar o seu poder para eles, ou reconhecer que você está compartilhando com 
eles. Se você é um idoso e à nomeação de um novo velho você está dizendo para a pessoa que eles vão estar 
em autoridade sobre esta igreja como você é. 

 
  [D]   também foi uma maneira de dizer, "bênçãos sobre você; que o Senhor os abençoe". Quando você 

ordenar um ancião ou diácono você quer que o Senhor os abençoe. Ainda é apropriado para a Igreja a fazer 
isso hoje, é uma prática apostólica. Nós não reconhecemos a sucessão apostólica como tal, mas 
reconhecemos os princípios acima como relevantes em todas as igrejas do Senhor. Os élderes da igreja, pelo 
menos deve estar envolvida com todos os serviços de coordenação. 

 
Além disso, ponha de lado os diáconos para fazer um trabalho. Como anciãos estamos ordenar-os e reconhecendo que 
eles são responsáveis para os anciãos. Eles estão em obediência a eles. Aqui, os anciãos, os diáconos diga o que 
fazer, e não os membros. Ordenação toma uma variedade de formas e de modo que cada serviço deve ser diferente e 
explicou o significado de cada vez. 
 
Quando há um trabalho específico a ser feito na igreja, as pessoas devem ser retiradas para a tarefa, publicamente 
reconhecido como responsável perante os anciãos para a tarefa (ordenado para isso) para que todos saibam que eles 
estão a fazer isso, e sabe o que é o trabalho, o que sua autoridade é, e quais são as questões que estão a ser apoiadas 
ou orou por. A ordenação é um reconhecimento público de autoridade e responsabilidade em tarefas específicas; os 
resultados são todos sabem o que está acontecendo, e quem está a ser orado por e para quê! 
 
Há sempre um conjunto de qualificações espirituais para todas as tarefas que envolvem a autoridade. 
 
Não deveria ser um ato de compromisso como parte de cada ordenação, quando a congregação inteira ficar no fim do 
serviço a rezar para os oficiais eleitos/selecionado. Em sua posição, na qual se comprometem a seguir essas pessoas. 
Como anciãos, diáconos, missionários plantadores de igrejas (se você estabelece uma filha do pastor da igreja devem 
ser enviados com um serviço especial) ou outra missão específicas de curto prazo ou de extensão. 
 
Uma vez que uma pessoa tenha sido publicamente ordenou que eles deveriam levar uma vida exemplar. É uma 
vantagem para ter ordenação publicamente para tarefas específicas, porque se eles não medem acima, eles estão para 
a disciplina. Se uma igreja oficial cai em pecado grosseiro devem ser publicamente repreendido publicamente e 
despojado do instituto que foram retiradas para publicamente. Um membro da igreja pode, contudo, ser tratada 
confidencialmente. É uma coisa séria para ser retiradas para a obra do Senhor! 
 
O ofício de presbítero, diácono e como não é necessariamente uma coisa permanente. Muitas vezes era comum ser 
nomeado diácono e, em seguida, atravessar para o élder. O diácono também muitas vezes foi reservado como um 
evangelista como visto pela vida de Filipe e de Estevão. 
 
Procedimentos para ordenação de serviços - Página 88 BMMS e SGF - ministério - uma análise conselho reúne - um 
candidato para o ministério deve apresentar a sua posição doutrinária por escrito e pode ser questionado por toda a 
congregação. Ele está a ser testada cuidadosamente quanto a seus pontos de vista sobre a igreja, seu conhecimento 
da Bíblia, seu conhecimento das denominações história e prática, sua atitude para com a igreja. 
 
Ele também está a ser questionado e testado em sua familiaridade com assuntos e pensamento contemporâneo, suas 
habilidades de pregação e ensino e pastoral da visitação. A sua capacidade de se relacionar com os outros, a sua 
capacidade de trabalhar como parte de uma equipe, o seu compromisso missionário e evangelístico, mordomia, sua 
atitude para com a comunidade e o que os incrédulos pensam dele. Se os incrédulos dizem que uma pessoa não é boa, 
ele não está apto a ser um ministro. 
 
O próprio serviço - SGF página 91. Ele deve começar com um hino de afirmação, as Escrituras, um sermão, um desafio 
para o candidato, a imposição de mãos, um hino de compromisso, a benção e a mão direita de companheirismo.  Deve 
haver um serviço completo para que o homem, como é extremamente importante. Pode ser em um sábado, mas de 
preferência em um domingo seguido de comunhão que ele conduz. 
 
Em Atos 6, onde os diáconos foram nomeados sete diáconos tinham por sete mil membros (embora a congregação de 
Jerusalém local pode ter sido apenas algumas centenas)! Se você tiver uma congregação de cinqüenta, você 
encontrará provavelmente que não haverá sete diáconos dotado do Espírito Santo fornecido pelo Senhor. Você precisa 
de um diácono por vinte e cinco ou cinquenta membros. O trabalho da pessoa é um trabalhador social e conselheiro. Os 
postos de trabalho de diáconos, porém, são muitas vezes ampliada. 
 
A DIACONISA também é um trabalhador social, trabalhando com as mulheres. Os diáconos devem reunir-se em suas 
próprias reuniões e compartilhar a preocupação social da Igreja que lhes permitirá coordenar questões. Eles devem 
manter os anciãos plenamente informado de todas as questões sociais que afectam o povo do Senhor, a fim de que a 
oração pode ser orientada para as necessidades do povo. 
 



 

 

Na reunião, o velho sob o chefe espiritual élder tem as preocupações da Igreja como seu foco. Eles devem receber 
relatórios dos diáconos e responder a eles.  Anciãos era um antigo Testamento função também, considerando que os 
diáconos só ocorrem no Novo Testamento, embora ambas as funções são retas "empresta" da estrutura da sinagoga. 
 
 
 
 
Dedicação de crianças 
 
Rode e leia - Mateus 19:13-15 - o Senhor pôs suas mãos sobre as crianças e os abençoou. As igrejas protestantes a 
dedicação prática serviço após a bênção do Senhor dos filhos, não como uma alternativa ao batismo infantil. Não há 
nenhuma base bíblica para o batismo infantil. O batismo é apenas para os crentes. Você tornar-se um cristão como 
você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. 
 
A idéia de dedicação, é que existe um compromisso por parte de ambos os pais e toda a família da igreja para trazer a 
criança no conhecimento e na admoestação do Senhor. Você está orando por essas crianças e cometer, como Igreja, 
família para ensinar e incentivá-los a continuar com o Senhor. Você também incentivar os pais que não estão sozinhos 
nesta tarefa. 
 
Isso deve ser parte de um domingo de manhã onde a criança é dedicado ao Senhor. Se houver um grande número de 
pessoas no serviço que você pode ter um serviço especial; possivelmente um serviço evangélico que visa a visitar os 
membros da família da criança a ser dedicada ao Senhor. 
 

Doutrinas 
 
 

Governo da Igreja - Qualificações para a realização dos escritórios 
 
PASTOR / ELDER - Qualificações: (1 Timóteo 3 e Tito 1) 

 
1.  IRREPREENSÍVEIS - você será responsabilizado por muitas coisas - certifique-se de que elas não são 

verdadeiras. Você deve tratar com o pecado em sua vida. 
 
2.  O marido de uma mulher - um homem, uma mulher, não um olho errante à procura de uma mulher para 

substituir a sua esposa. 
 
3.  Vigilante - sóbrio ou lúcida ou cool. 
 
4.  SÓBRIO - tem auto-controle. 
 
5.  Bom comportamento - desenvolvimento ordenado e adequadas para situações, respeitável. 
 
6.  hospitaleira - sempre pronto para convidar as pessoas em sua casa. 
 
7.  Interessados em ensinar - desejoso de partilhar a Palavra de Deus com eles.                                                    
 
8.  Não dado ao vinho - ele não deve ser viciado em álcool. 
 
9.  Não é um atacante - ele não deve estar de cabeça quente que bocas desligado ou outros ataques. 
 
10.  não cobiçosos de torpe ganância - ele não deve ser ganancioso por dinheiro. 
 
11.  Ele não deve ser um arguer contencioso. 
 
 12.  Não avarento - este é o desejo para as coisas que são base e vergonhoso ou um desejo por coisas que 

não são boas. A fim de testar um candidato que você precisa para colocar uma pessoa sob pressão para 
ver se as coisas surgem. Ter um conselho de exame quando você avaliar pessoas. 

 
13.  Se a pessoa tem uma mulher que é como a sua casa. Você não deve precisar ligar para sua esposa, mas 

alguém deve ter visitado a página principal da igreja. Uma das senhoras mais velhas, talvez uma diaconisa 
deve ser no comité. 

 
14.  Ele não deve ser um novato, não uma semente plantada. Ninguém deve ser um pastor dentro de dois 

anos de ser salvo. Deve-se provavelmente mais perto para cinco. Você pode ter pessoas que são muito 
bem qualificados, mas eles precisam de um par de anos de experiência antes que seria considerado como 
um pastor ajudante. Você pode arruinar as pessoas dando-lhes demasiada responsabilidade muito cedo. 

 



 

 

É também importante, segundo as Escrituras para obter uma apreciação da pessoa dos incrédulos para ver qual a 
forma de testemunho e de pé em um mundo descrente. Ele precisa ser bem pensado por descrentes. 
 
Diácono - Qualificações: (1 Timóteo 3) 

 
A) ser honesto quanto dinheiro 

 
B) ser moralmente puro como eles estão lidando com pessoas que perderam seus maridos 

 
C) ser espiritual e andando com o Senhor 

 
D) ser sábio - cheia de doutrina 

 
E) ser visado pelos anciãos (os apóstolos colocavam as mãos sobre eles para dar-lhes autoridade) 

 
F) Ser graves - devem ser séria, madura e digna 

 
G) não ser rixosa duplo ou dois enfrentados - o que eles dizem deve ser o que eles significam 

 
H) não ser dado ao vinho, não um bebedor que se senta sobre suas bebidas. Ele não precisa ser um t totaler 

 
I) não ser ganancioso por dinheiro porque o diácono é a pessoa que lida com dinheiro 

 
J) segure a doutrina em pureza, sendo, portanto, um conservador quanto a doutrina está em causa 

 
K) ter uma consciência pura ou uma proposta de consciência, uma pessoa que se sente profundamente o 

pecado 
 

L) ser provadas. Ele deve ser provada em outras áreas antes que ele se torne um diácono- v 10 
 

M) ser um trabalhador fiel na Igreja se ele deve ser considerado como um diácono 
 

N) ser marido de uma mulher ou um homem-mulher (ou seja, fiéis, não cobiçar outras mulheres) - v 11  Ele 
pode ter sido legitimamente divorciado de acordo com as escrituras 

 
O) se casado, tem uma esposa que era digno, não uma fofoca, desde o diácono pode compartilhar assuntos 
sensíveis com sua esposa. 

 
 

Batismo 
 
1. Uso da palavra "batismo" antes do grego koiné (comum) (pré. 350 a.C.). 
 

A) a palavra "batismo" é uma transliteração do verbo grego BAPTIZO significado de identificar. Esta palavra 
era usada pelos poetas, dramaturgos e historiadores para retratar a identificação de um objeto com um 
segundo para que a natureza ou característica do primeiro objeto é alterado. 

 
B) Por exemplo, Xenphon (século IV a.C.) fala de soldados espartanos mergulhando suas lanças em porcos' 
antes de ir para a batalha. Identificando as lanças com sangue, a natureza das lanças já devia ter sido alterada 
a partir de um caça para um guerreiro lança. 

 
C) Euripedes (século V a.C.) usou a palavra para descrever um navio afundando. Como pias, o caráter ou 
natureza do navio é alterado. É assim identificado ou "batizado" com a água que não mais flutua - torna-se um 
naufrágio. 

 
2. Significados do grego coinê: 

A) Verbo - BAPTO - para mergulho (João 13:26, Lucas 16:24), de corante (Apocalipse 19:13). 
 

 B) Verbo - BAPTIZO - para mergulhar, imergir, para purificar por meio da lavagem. 
 

C) Substantivo - BAPTISMOS - lavagem de pratos (Marcos 7:4), a doutrina dos batismos (Hebreus 6:2). 
 

D) Substantivo - BAPTISMA - ritual do batismo (Mateus 3:7, 21:25), o batismo espiritual (Romanos 6:4), a 
figura do martírio (Marcos 10:38, Lucas 12:50). 

 
E) Substantivo - BAPTISTES - aquele que batiza como João Batista (Mateus 3:1, 11:11, Marcos 6:25). 

 



 

 

3. Batismos Real: uma real identificação - uma pessoa identificada com algo real.  Estes são batizados, e não envolvem 
a água. Existem quatro batismos real: 
 

A) Batismo de Moisés - uma dupla identificação dos filhos de Israel no Mar Vermelho (1Coríntios 10:2). 
I) com Moisés - as pessoas foram identificadas com Moisés em sua fé, liderança e libertação.  Eles 
tinham em vitória "Moisés". 
Ii) com a nuvem - o povo se identificou com Deus (a nuvem) tal como ele os entregou através do leito 
seco e destruiu seus inimigos por trás deles.  Eles tiveram vitória "em Deus". 

 
B) o batismo de fogo - os incrédulos estão identificados com o julgamento (Mateus 3:11, 13:24-30,  2 
Tessalonicenses 1:7-9). 

 
C) o batismo do Cálice - identifica a era da igreja crente com a vitória de Cristo depois da cruz - Cristo se 
identificou com os nossos pecados (Mateus 26:39, 2 Coríntios 5:21) 

 
D) o batismo do Espírito Santo - entra na Igreja os crentes no Corpo de Cristo e, por conseguinte, identifica-os 
com tudo o que é de Cristo (1 Coríntios 12:6, Romanos 13, Efésios 1:3) 

 
4. Batismos Ritual: envolver água literal, o que representa uma outra coisa: 
 

A) o batismo de Jesus - o único (Mateus 3:13-17).  A água representada plano do Pai.  Cristo se identificou 
com a vontade do Pai em ir para a cruz. 

 
B) o batismo de João (Mateus 3:1-11, João 1:25-33, Atos 18:25).  A água representava o reino.  Identificação 
de John's converte com Jesus e Seu Reino. 

 
C) o crente (Cristãos) o batismo (Atos 2:38,41, 8:36-38, 9:18, 10:47-48, 16:33). 

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

 
D) duas ordenanças para a Igreja: 

I) O Batismo nas Águas - uma vez; representa a salvação. 
Ii) Comunhão - repetidos; representa a comunhão. 
 

 
 

Aula 18   -   As duas ordenanças - O BATISMO BÍBLICO E O SERVIÇO DE COMUNHÃO 
 
 
Introdução 
 
Estes são referidos como ordenanças e não como sacramentos; isto é, eles não têm poder em si mesmas. Eles são 
simplesmente potentes símbolos de uma realidade espiritual. Tanto quanto os católicos estão em causa para tomar a 
comunhão é Cristo. Sob esta visão sacramental, cada vez que você tomar a comunhão você tirar uma nova fotografia 
do Cristianismo. Tome-o uma vez por semana e você são salvos e santificados. Tão por muito tempo como você tomar 
os elementos que são salvas. Rejeitamos esta vista como antibíblico; não há nada que possamos "fazer" ou "tirar" para 
nos dar a salvação, pois a salvação é de graça, mediante a fé, e não de quaisquer obras que podemos fazer. Quando 
rejeitamos a visão sacramental não rejeitamos as ordenanças, eles defendem doutrinas importantes e para comemorar 
eles celebramos nossa posição maravilhosa em Cristo.  
 
As duas ordenanças são da mesa do Senhor (Comunhão) a Eucaristia e o Batismo. As ordenanças são estabelecidos 
os ritos, comandada pelo Senhor, que é celebrada como memoriais ou depoimentos e são atos de obediência de um já 
salvos e santificados pela graça. Isto significa que, quando dizemos que estamos celebrando a mesa do Senhor ou o 
baptismo do crente, acreditamos que não conferir, mas sim mostrar ou ilustrar a graça. Eles recordam, eles ilustram e 
ensinam e, ao fazê-los nós celebramos a provisão da graça do Senhor para nós.  
 
O batismo é celebrada por cada um de nós, uma única vez, mas depois disso, cada reunião batismal atendemos torna-
se um momento de louvor para nós, como recordamos nossa entrada em união com Cristo, quando fomos salvos, e nós 
recordamos o dia do nosso baptismo com alegria. Enquanto o batismo é celebrada uma vez que a Comunhão é 
celebrada pelo menos uma vez por semana! 
 
 
Serviço de comunhão 
 



 

 

O serviço de comunhão é a união de crentes a comunhão com o Senhor na sua mesa e uns com os outros. Estas são 
ocasiões solenes com alegria. É um memorial da morte do Senhor, assim como a glória da Sua ressurreição e a certeza 
de sua vinda. É uma celebração da vitória. Ele ganhou. Nós celebramos até que ele venha. 
 
As Escrituras são Mateus 26:26-30,  Marcos 14:22-24,  Lucas 22:19-20, 1 Coríntios 11:20-34. Gire a estes em ordem e 
lê-los agora. 
 
No ospels G, temos a simplicidade da mesa do Senhor. Mateus 26, por si só, poderia levá-lo ao catolicismo, mas 
quando complementado por 1 Coríntios 11 ele mostra a imagem completa como foi para a igreja primitiva. De Mateus 
26 é que os católicos ensinam a transubstanciação. Aplicando Judas 3, a exortação de Judas para os santos para 
seguir ensino apostólico, somos salvos. Este assunto, salienta a importância de interpretar as Escrituras com ou pela 
escritura. 
 
Os primeiros versículos de 1 Coríntios passagem mostra que os cristãos fizeram uma vez por semana. No Domingo à 
noite, eles iriam se reunir e ter uma comunhão, uma refeição de ágape, amor/festa.  O problema era que em Corinto no 
tempo de Paulo está escrevendo para eles, era sem amor, como houve a gula, a embriaguez, a inveja e tantos outros 
pecados que estavam causando a refeições a ser nada além de uma festa de amor. Tudo isso é corrigido para a carta 
de Paulo.  
 
Após a refeição, eles tiveram a mesa do Senhor (Comunhão), após o que um alto-falante daria um longo estudo da 
Bíblia. A atitude mental de alguns e o comportamento de muitos na refeição de ágape, no entanto estavam causando a 
mesa do Senhor para lançar no descrédito. Como resultado alguns dos Coríntios foram colocados sob o pecado para a 
morte por causa disso. Aqui Paulo lhes diz para esperar em um outro no ágape, ter o suficiente para comer, mas não 
muito. Se alguém está com fome ele é para comer em casa. O princípio é o mesmo, que Deus toma essa ordenança da 
Ceia do Senhor muito a sério, e que se você tratá-lo em uma maneira indigna você está trazendo o desprezo na cruz de 
Cristo, que ele se lembra. Assim podemos ver que, embora a mesa de comunhão foi uma celebração também foi uma 
coisa séria. 
 
O vinho representa o sangue e o pão do corpo. Se você participar, portanto, a refeição tendo pecado não confessado 
em sua vida você é culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você precisa tratar com o pecado antes da 
prestação do serviço, e não deve ser hora de confissão antes do serviço começa. Paulo diz que devemos examinar a 
nós mesmos, juiz de nós mesmos para que possamos não ser julgado por Deus. 1 Coríntios 11:31. Não deixe que o pão 
e o vinho, toque em seus lábios se você ainda não lidou com o pecado em sua vida. 1 João 1:5-10. 
 
Aqui nós temos um serviço formato para a mesa do Senhor. Se se desviar de 1 Coríntios que partem do ensino 
apostólico.   O que ele está dizendo é que Deus está julgando a congregação, porque eles não estão levando a sério a 
comunhão. Se você tiver problemas em sua igreja sobre este, pode muito bem ser tomada de ânimo leve a comunhão, 
que é uma coisa que você deve nunca fazer. Enfrentá-lo. 
 
 
A PARTICIPAÇÃO NA MESA DO SENHOR 
 
Quem deve participar na comunhão? Nós temos uma escolha de uma tabela aberta onde todos os crentes que estão 
em comunhão podem participar ou um fechado, onde somente membros batizados pode levá-lo. A melhor maneira é 
uma tabela aberta. Participantes da mesa do Senhor deve ser encorajados a assegurar que eles são controlados pelo 
Espírito Santo antes de participar. É a "mesa do Senhor" não é nosso! É sério, e que sempre deve ser claro para todos 
os presentes. 
 
Quem deve tomar o serviço? Trata-se de uma ordenança da igreja para os líderes da igreja, presbíteros ou diáconos 
devem levar em comunhão. Não há nenhuma idéia aqui sacramental. Tudo que você tem a fazer é ler a passagem das 
Escrituras, chamá-los à oração e distribuir os elementos. É para ser celebrada onde quer que a igreja é; um edifício, 
uma prisão, um campo aberto. Não é uma coisa pessoal, é uma coisa de família. (É um tempo quando a igreja se reúne 
para celebrar o vínculo que os une, o precioso sangue de Cristo).     
 
Como regra, na igreja primitiva era celebrada nas casas, para que foi onde a igreja se reunia. Hoje também poderia ser 
celebrada nas casas, se a casa está sendo usada como um lugar de reunião para a igreja local ou em uma situação 
isolada, tais como uma estação de ovelhas Australiano, onde apenas os crentes para centenas de quilômetros estão 
sob o mesmo teto. Leia 1 Coríntios 13:5 e Mateus 5:23, 24. Devemos refletir antes de vir, e a lidar com nossos pecados. 
 
Pode haver um caso onde você tem uma pessoa em casa ou alguém que está a morrer, que deseja tomar a comunhão.   
Como uma pessoa pode ser visitada mediante pedido pelos diáconos ou presbíteros.   Essa pessoa torna-se, então, um 
local onde está a igreja, como a igreja é composta de santos, e onde dois ou três estão reunidos em nome do Senhor, 
não é o Senhor. Mateus 18:20. Este tipo de comunhão especial serviço ainda não é um acto sacramental com um poder 
especial; no entanto, é especial, pois pode ser a última comunhão que a pessoa tem antes que atendem ao seu Senhor, 
e como tal, é importante que os membros da igreja que se reúnem para celebrar o sacrifício do Senhor para o seu amou 
um quem está prestes a juntar-se a seu senhor. Você deve sempre ter o diácono ou diaconisa quem é responsável por 
essa pessoa presente e fazer o serviço de um tempo especial de louvor e oração. 



 

 

 
Quando você tem o serviço de comunhão? Pode ser a melhor coisa para torná-lo um serviço especial antes de o serviço 
principal, antes do sermão, ou à noite, depois de uma ceia para os crentes da igreja apenas como eles fizeram no 
mundo antigo, mas antes de o  serviço da noite. Se você fizer isso, fazer a comunhão tempo luz e relaxado. No 
entanto, você decidir fazê-lo, celebrar a Comunhão semanalmente como os apóstolos. A refeição antes do serviço de 
comunhão na igreja primitiva era simples, com pão, queijo e vinho, talvez algum frio carne, legumes, guisados ou sopa. 
Manter uma tal "pot luck" ceia simples, de forma que é fácil de limpar, e evitar o consumo de álcool na maioria das 
culturas. Isto causou problemas em Corinto e ainda faz. 
 
Quantas vezes você deve tê-lo? No mundo antigo tinham uma vez por semana na noite especial. Como era um serviço 
que lembrava os crentes do custo de sua salvação, sublinharam a necessidade de confissão de pecados, e ensinou a 
doutrina de posição em Cristo, e a doutrina da graça. Eles acreditavam que deveriam ser regulares; concordo, semanal 
deve ser o melhor padrão, como foi para os apóstolos! Este é o nosso padrão, não é! 
  
O que devemos comemorar?  Deve ser simples, com pão e vinho, ou com pão asmo e o vinho não fermentado (UVA)?  
Se você seguir os apóstolos você deve usar o suco de uva não fermentado ou vinho e pão ázimo, como foi usado no 
tempo de Páscoa, uma época em que todo o fermento (mal) foi varrido da casa. Os elementos utilizados, pregar o 
INCORRUPTO o sangue e a vida pura do Senhor, e como ele estava sem pecado ou mal, para os elementos que 
usamos deve ser sem fermento para ser a melhor imagem possível. Se você pode comprar biscoitos ou pães ázimos 
judaica em seu país use-a, ou o que quer que seja em sua própria cultura, fala das coisas a Páscoa falou de. 
 
 
Batismo 
 
Passamos agora a analisar a segunda ordenança - Batismo. 
 
Muitos no acampamento dispensacional ultras pregar que o batismo é um ritual judeu e, portanto, não tem nada a ver 
com a igreja. Este ponto de vista deles, creio eu, falsa doutrina. Eles dizem que o importante é o batismo o batismo do 
Espírito Santo e que a água do batismo é apenas uma ilustração que pode ser suprimido. O batismo do Espírito é 
realmente crítico, e automático quando uma pessoa é verdadeiramente salvos, mas o Senhor nos mandou ir por todo o 
mundo pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:18-20. Enquanto 
não fizermos o batismo pelo Espírito Santo, esta passagem só pode significar batizar com água. 
 
A água do batismo era feito por imersão ou em casos de grande escassez de água pleural (derramar sobre a cabeça). 
Se quisermos ser fiéis ao Senhor, devemos batizar em água nossos novos convertidos. 
 
Rode e leia Atos 10:39 - 48. Pedro prega o evangelho, eles aceitar o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo cai sobre o 
povo e eles falam em línguas, o que é um sinal para o judeu Pedro, que se tornam aceitável a Deus. Pedro, vendo sua 
conversão pergunta por que eles não devem ser batizado por água.  Eles pediram-lhe para ficar vários dias para 
ensinar-lhes a doutrina e ele fez. Aqui Pedro estava sendo obediente a Mateus 28:18-20. O ultra dispensacionalistas 
dizem que isso é provisório e, portanto, prática corrente. Isto não é verdade, para este padrão continua através de atos 
e a igreja primitiva, tanto antes (Atos 8:34-39), e depois disso. 
 
Vemos isso em outras passagens. Rode e leia, Atos 16:15, 33, 18 : 8,  anote todos os atos de batismo. Se você não 
praticar este que você está fora da etapa com o senhor e os Apóstolos. Seguimos a prática apostólica e, por isso, 
batizando com água. 
 
A água do batismo 
 
O batismo com água fotos da união com Cristo, morrer para a velha vida e sendo levantado para a vida nova em que 
poder você está destinado a viver. A prática apostólica foi para batizar o mesmo dia em que as pessoas eram salvas e, 
em seguida, permanecer com eles algumas semanas e estabilizá-lo através do ensino bíblico.  O batismo era perto de 
salvação na igreja primitiva, e, por conseguinte, qualquer atraso é antibíblico, e você deve ter bons argumentos para se 
desviar do padrão apostólico. 
 
O batismo é a porta de entrada na igreja local. Conversão seguida por batismo. Ser batizado em conformidade com os 
mandamentos do Senhor.  Vejamos agora outra pergunta; a água está em execução ou ainda? Algumas escrituras 
mostram que seja água, outros ainda.  
 
Em Corinto foi provavelmente na piscina do abastecimento de água, ou uma casa "MIKVEH", ou ritual judeu piscina 
baptismal, em uma casa particular. Tomamos nossas piscinas batismais em igrejas de Mikvehs Judeus. Na maioria dos 
casos, os batismos da igreja primitiva eram privados; no mikveh piscinas de casas judaicas. A igreja primitiva não era 
prática para utilizar o serviço de batismo como um serviço evangélico, como nós, como um compromisso privado antes 
de a igreja e os membros da família.   
 



 

 

Quem deve realizar o serviço? Como com a comunhão, esta é uma ordenança da igreja e, portanto, a liderança da 
igreja deve realizar o serviço. Deve ser realizada sempre que há água suficiente para a sua realização, em um lugar 
significativo para a igreja e o povo. Ele pode ser público, ou pode ser privada. 
 
No mundo antigo, depois que a igreja tinha sido a existência de várias centenas de anos os batismos tomou lugar em 
torno da Páscoa. Este foi então o bispo poderia fazer os batismos. Este foi sacramentalism, e foi o motivo pelo atraso. 
 
A maioria das igrejas mantêm vestes brancas para o batismo, uma prática que remonta ao início da igreja. O vestuário 
que falam de pureza na cultura deve ser usado. 
 
 

 Doutrinas 
 
Batismo   [ Ver página 84 acima] 
 
 
Comunhão - A CEIA DO SENHOR 
 
1.  Existem três ceias que o homem é convidado a:- 

A) O evangelho ceia (Lucas 14:15-24) 
B) a ceia das bodas do Cordeiro (Apocalipse 19:7-9) 
C) Ceia do Senhor (1 Coríntios 11:23-29). 

 
2.  Aqueles que aceitam o evangelho ceia irá aparecer no casamento ceia e, entretanto, enquanto na terra, deve 

participar da Ceia do Senhor. 
 
3.  A Ceia do Senhor, o crente medita:- 

A) a morte de Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal 
B) o Senhor ressuscitado, que intercede por ele 
C) o próximo Senhor que irá retornar para a sua igreja e estabelecer o seu reinado na terra. 

 
4.  A Ceia do Senhor é derivada da refeição da Páscoa (Êxodo 12:1-11, 1 Coríntios 11:23-32).  Cristo, nossa 

páscoa, foi sacrificado por nós (1 Coríntios 5:7). 
 
5.  o pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós quando Ele levou os nossos pecados na cruz 

(1Coríntios 11:24). 
 
O vinho representa o sangue de Cristo, que é a garantia da nossa salvação. Sem derramamento de sangue 
não há remissão de pecado (1 Coríntios 11:25). 

 
6.  A mesa do Senhor é para os crentes preparados na presença dos seus inimigos (Salmo 23:5). 
 
7.  o crente deve ser em comunhão para discernir o significado da Ceia do Senhor (1 Coríntios 11:29). Isto é 

realizado pela auto julgamento (1 Coríntios 11:31, 1 João 1:9). 
 
8.  participando da Ceia do Senhor sem a comunhão com o senhor pode resultar em doença ou morte (1 

Coríntios 11:30). 
 
 

Aula 19   -   casamentos e funerais 
 
 
Introdução 
 
Manuais do ministro são úteis para estas questões, mas não essencial. Existem todos os tipos de recursos para funerais 
e casamentos. Construir o seu próprio casamento e funeral arquivo com ilustrações. Christian bons artigos artigos sobre 
casamento, divórcio, educação dos filhos, na verdade, qualquer tópico que pode ser útil no ministério, podem ser 
arquivados e elaborado sobre mais tarde. 
 
 Atos não lhe dará muita ajuda aqui, como para o formato para os serviços, para a igreja primitiva não estava envolvido 
em qualquer um dos acima como uma questão de curso, ou pelo menos como entendemos essas duas cerimónias de 
hoje. 
 
Foi um casamento civil e família/assunto cultural e a morte também era um assunto de família, com a igreja primitiva 
seguindo os rituais de Israel se eles eram judeus e gregos se fosse grego. Como os séculos rolou e a igreja foi 
reconhecida e, em seguida, essas cerimônias começou a assemelhar-se com o que temos hoje, como a igreja substituiu 
o estado e privado família cerimônias com si próprio.  



 

 

 
Orações e leituras bíblicas foram usados desde o primeiro século de abençoar um casal casado, e sepultaram a um 
crente. Existem muitos exemplos de ambos os serviços de todos os tempos da história da igreja em imprimir hoje, 
assim, há um monte de material que podem ser editados por você para ajudar a sua preparação de serviços se você 
deseja desenhar no precedente histórico. 
 
Você precisa ter bons recursos que são relevantes para o seu contexto cultural como um pastor, para cada ano que 
você terá de tomar em média, um casamento e dois a três funerais por cem pessoas em uma igreja. 
 
Muitas pessoas em todo o mundo consideram a igreja para ser o "hatch, correspondência e expedição" organização. 
Eles vão querer que você para batizar bebês, casar-se com os pecadores e enterrar os pecadores como se fossem 
santos. Se você é uma pessoa crente da Bíblia não pode ser envolvido nela, a menos que você tenha realmente boas 
razões. Esta é uma área para fazer um monte de lição de casa! 
 
Casamento Judaico 
 
Na época de Cristo, o casamento foi arranjado pelo pai do noivo. Há muitas analogias interessantes do casamento para 
o relacionamento que temos com Deus. O casamento do crente é espiritual, bem como uma coisa concreta.     
 
Vamos ver como o povo judeu fez coisas e identificar as analogias para as verdades espirituais. Como fazemos isso, 
pensar na aplicação destes rituais para suas próprias práticas culturais sobre o casamento. 
 
1.   Antes da primeira visita do noivo para a noiva, o pai fez arranjos para seu relacionamento. (Hebreus 2:13) 
 

 Analogia - Deus Pai - o planejador fez arranjos para a humanidade na eternidade passada. 
 
2  o potencial noivo, então, atender a noiva e comunhão com ela. 
 

Analogia - Cristo veio à terra no primeiro advento, e passou um tempo com o homem. 
 

3.  Antes de deixar a casa da noiva o noivo iria pagar todo o dote ou pagamento para a noiva. (Hebreus 9:23-28) 
 

Analogia - a morte de Cristo na cruz pagou a dívida de todos os homens. 
 
4.  o esposo iria retornar para a casa de seu pai e construir um futuro para os recém-casados para viver. (João 

14:1-3) 
 

Analogia - Cristo subiu à casa de seu pai para preparar um lugar para sua esposa. 
 
5.  A pedido do pai, o filho iria para a casa da noiva para pegar a noiva. 
 

Analogia - o retorno de Cristo à terra para sua igreja no Arrebatamento. 
 
6  A noiva como ela deixou sua casa era casada com o noivo. (1 Coríntios 15:51-58) 
 

Analogia - como o corpo de Cristo sobe ao encontro de Cristo no ar o corpo torna-se a noiva. 
 
7.  a noiva se preparando seu casamento vestidos à espera do noivo. O noivo adorna sua noiva para o 

casamento ceia. (1 Coríntios 3:12-15) 
 

Analogia - enquanto espera para o retorno de Cristo, o corpo produz ouro, prata e pedras preciosas. O curativo 
final do corpo é feito por Cristo no trono do julgamento de Cristo. 

 
8.  A noiva e o noivo espera uma festa de casamento na casa do pai do noivo, que em famílias ricas podem durar 

de uma semana a um mês. 
 

Analogia - As bodas de Cristo terá a duração de 1.000 anos - o milênio na terra. 
 
9.  amigos do esposo iria participar da festa de casamento, e estar lá na casa do pai do noivo da festa antes de o 

noivo voltou com a noiva.. 
 

Analogia - Velho Testamento santos em ressurreição corpos serão envolvidos na alegria do Milênio. 
 
10.  Amigos da noiva esperou fora do salão de casamento, com lâmpadas acesa à espera para os pares bridal 

chegar, antes de serem autorizados a entrar na festa de casamento. (Mateus 25:1-13) 
 



 

 

Analogia - Tribulação Santos que sobreviver a grande tribulação entrará no Milênio em seus corpos físicos para 
encher a terra. 

 
 
Casamentos 
 
 Lembre-se, para Casamentos - a antiga igreja não foi envolvido em casamentos. Casamentos no mundo antigo eram 
culturais, sociais e jurídicos. Durante centenas de anos ninguém tinha um casamento de serviço na igreja. A partir de 
320 sobre eles regularmente serviços de casamento. O mesmo ocorreu com funerais. Como a igreja estava sob 
perseguição, eles não têm os serviços funerários, como tal. 
 
Um ministro no tempo de Paulo não assumir qualquer forma não existem exemplos na Bíblia cristã do casamento ou 
funeral. O funeral foi cristã oferecendo orações com a família ao longo de um corpo sendo enterrada no chão ou 
levando-os para as catacumbas como eles não foram autorizados a enterrá-los normalmente. Não vá para a Bíblia para 
precedência, não há nenhuma. 
 
Recebemos a orientação da Escritura sobre doutrinas nessas duas áreas, mas não a prática. Casamentos e funerais 
dar oportunidades para evangelismo dentro da celebração de finados, e que deve ser seu objetivo principal. 
 
 
O MATRIMÓNIO CRISTÃO 
 
O matrimónio cristão é uma relação ou de respeito, de fidelidade, de confiança e de amor. É também um compromisso 
com a família que o Senhor lhes dará. A ideia cristã do matrimónio é um alto salientando a responsabilidade e 
compromisso. Passagens sobre casamento: Efésios 5, 1 Coríntios 7, Colossenses 3. Em muitas passagens o Senhor 
fala sobre o amor e a responsabilidade de muitas maneiras, e todos estes podem ser tecidos em um serviço. 
 
No mundo antigo o casamento foi a tirar a mãe e o pai da noiva e do noivo a assumir responsabilidade por ela. Os pais 
não são responsáveis por ela, ele é. O casamento foi para talvez uma semana como mostrado nas bodas de Caná. 
Depois de um dia ou assim os pais da noiva -juntou-se ao grupo. A virgindade foi muito importante no antigo mundo 
judaico, e tanto o marido quanto a mulher eram esperados para pertencer um ao outro sozinhos, em pureza e 
compromisso amoroso. 
 
Doutrinas aqui são importantes. Deixar pai e mãe, clivando uns aos outros, e aceitar um novo relacionamento e 
autoridade é importante para os crentes se casar. Para o homem que ele está tendo a responsabilidade de cuidar e 
proteger sua esposa, e sendo apenas incidiu sobre ela, não a quaisquer outros. Ela é promissora para segui-lo e 
responder a ele. Os pais estavam a ser mantida no comprimento dos braços uma vez arranjos foram feitos. Em algumas 
situações, eles nunca foram vistas novamente. Estes são princípios importantes que devem ser relacionados com o 
casamento hoje. Consulte abaixo para o estudo doutrinário. 
 
O homem deve ser um homem, não um garoto; se ele não está pronto para ser um homem e assumir a 
responsabilidade que ele não casar! A mulher deve estar disposto a deixar sua mãe; se ela não é não se casar. Como o 
ministro têm a responsabilidade perante o Senhor para ter certeza de que isso é certo. Se houver interferência em-lei no 
processo e o jovem casal são ou não pronta ou desigual, então ele não deve prosseguir. 
 
O casamento é um negócio sério onde uma mulher está confiando sua vida a um homem e deixando os seus pais. 
Muitas vezes isso não é pregada e os recém-casados estão sob a dominação completa do em-leis ou os pais. Quando 
você deixar o seu pai e mãe, você deixá-los. É melhor parar um casamento que não é baseada sobre os princípios 
bíblicos, do que ter um divórcio. 
 
Relações sexuais 
 
Se você está lidando com um grupo de jovens você tem que começar com o conceito de que se você é um crente, você 
não brincar com sexo, como é para adultos dentro de um relacionamento conjugal. Deus não diz "não" para pré-marital 
sem razão, ele tem um motivo, ele está tentando parar você fazendo uma bagunça de sua vida.  As pessoas podem 
fazer a coisa errada, mas se você lhes disse a verdade, eles foram avisados. Nós não somos responsáveis por pessoas 
que deliberadamente ir contra as escrituras, mas somos responsáveis se não advertiu. Ezequiel 3:4-17, 18:30-32, 33:1-
7, 34:1-10. Você tem, como ministro, para ser claro e contundente, necessariamente, se as doutrinas a respeito do 
casamento. A mensagem é muito clara, "casar a maneira de Deus e desfrutar do sexo com seu parceiro de casamento 
sozinho toda a sua vida".   Os pagãos de hoje falar sobre "sexo seguro", mas a única segura, gratificante, e vida longa a 
vida sexual que a humanidade pode ter é com a esposa ou marido que nunca esteve com ninguém. 
 
Se uma mulher já está grávida e o casal pretende se casar, mas não podem dar-se ao luxo de estar longe de um 
conjunto de pais, então você precisa para discutir com as pessoas envolvidas se há um lugar onde eles podem viver na 
casa com privacidade. Se não houver, o casamento não vai sobreviver, como eles não serão capazes de se comunicar, 
e o homem não está claramente em uma posição para cuidar de sua esposa. Eles têm uma batalha difícil porque a 
relação começou com o pecado em vez de santificação. Não ser intimidado em santificar o pecado com o mal de um 



 

 

casamento que não é claramente de Deus. Se a criança nasce através do pecado que os pais vão sobreviver, mas que 
estabelece um casamento que está errado, tanto para o homem e a mulher não vai ajudar esta criança, nem qualquer 
posterior as crianças têm a bênção. Você como professor têm um papel importante no ministério de prevenção, 
aconselhando os jovens em relação ao sexo, tentando evitar este tipo de situação. 
 
Rode e leia, 2 Coríntios 6:14, leia também, Neemias 13: 23 - 27.   Observe o princípio; nenhum crente se casa com um 
incrédulo, sem exceções.  Se um crente pecou sexualmente e nasce uma criança, deixe-os a encarar a sua 
responsabilidade em relação a esta criança, mas não estragar a sua vida e a criança, possivelmente, casando-se com o 
outro pai, a menos que seja apropriado que eles fazem isso. Muitos ministérios são perdidos através do pecado e do 
mal de relacionamento sexual ilícito. 
 
 
Casamento e divórcio 
 
Uma outra questão é, pode uma pessoa divorciada se casar por você? Não há divisão na bíblia bom que entre os 
crentes cristãos.  Os trechos aqui para olhar são, Deuteronômio 24:1-4, Mateus 5:27-32, 19:3-12, 1 Coríntios 7:15. Leia 
estes versículos e outros sobre o assunto do casamento coberto no estudo doutrinal abaixo. Eu acredito que se uma 
pessoa é legalmente divorciado, que é por meio de adultério por seu parceiro e o parceiro foi desligado e juntou-se a 
outro e, em seguida, novo casamento é um direito para o crente deserta, que foi lesada pelo adultério. No entanto, isto 
significa que o adúltero não tem o direito de casar e de qualquer curso novo casamento é adultério aos olhos de Deus. 
Eles podem freqüentar a igreja e, na verdade, você pode, em muitos  casos, nunca se sabe o que se passou muitos 
anos antes, mas eles não são de qualquer escritório ou responsabilidade. Esta é uma das razões por que os detentores 
de cargos são verificados com antecedência. 
 
Você precisa ter uma posição sobre o divórcio e novo casamento. O outro problema que você terá será o casamento 
entre dois incrédulos que querem ter um "white wedding". Se uma pessoa tiver sido imoral muitas vezes eles querem o 
"casamento" de Hollywood e assim fazer uma farsa e circo do conceito de casamento. A ideia de um casamento branco 
na igreja é o de pureza e o plano de Deus, que está sendo celebrado, e não deve ser uma parte mais lustragem 
imoralidade. 
 
É ótimo para ser capaz de testemunhar que um não teve sexo com outra pessoa, e que pretende ser o testemunho de 
todos os jovens crentes como eles se aproximam de seu dia do casamento.  Como ministro, ter o cuidado de toda esta 
questão de envolvimento em cerimônias de casamento para os incrédulos. A minha posição é que não quero perder 
tempo com o circo, nem pander a coisas que são não-bíblicas. Oportunidades Evangelísticas são finas no chão com um 
casamento, pois você está ali simplesmente para "fazer o que eles querem". 
 
Os jovens podem poupar muita dor de cabeça, vivendo da maneira bíblica. É conveniente não creio que os ministros da 
Palavra de Deus tendo igreja casamentos para os incrédulos. No entanto um incrédulo pode casar com um incrédulo. 
Se você acreditar que existe uma oportunidade evangelística, você pode decidir usar seu casamento como tal. Tenha 
cuidado aqui, ter seu objetivo bem pensado e sua permissão com antecedência. 
 
Se você está tendo um casamento do serviço, não é apenas um par de horas, haverá muitas horas de aconselhamento 
do casal e praticando o serviço assim que funciona bem. Você também não quer que o jovem casal para gastar um 
monte de dinheiro que eles não podem; eles podem ser "diferente" e apenas ter um casamento tranquilo. 
 
Aspectos culturais vai ditar o que é "certo" e "errado" sobre estas questões e você deve trabalhar de acordo com as 
tradições e costumes locais, desde que não violem os princípios e doutrinas da Palavra de Deus. O tempo é necessário 
para executar um casamento bem. Você também precisa ter uma prática para garantir que você tenha um Deus 
honrando o serviço. Não é um circo de três anéis; é um compromisso diante de Deus e de seu povo. Se querem um 
circo deixe-os ir em algum lugar apropriado. 
 
Você deve com cuidado veterinário música e a cerimônia para se certificar que está honrando a Deus. A fim de obtê-lo 
desde o começo você deve dizer que "é isso aí", e ter um padrão preparado que você pode entregá-los no papel.  Ter 
uma apostila e diga-lhes que esta é uma agenda para as próximas semanas de aconselhamento. E, em seguida, dizer-
lhes, "No final desse tempo você será perguntado se você ainda quer casar, e por sua resposta então eu vou decidir se 
vou casar com você ou não". Não deixe que eles fazem as regras. Isso pode poupar muito tempo. O ministro está aí 
para servir a Deus, não o homem. 
 
O serviço de casamento, uma vez que é configurado como um evento de honrar a Deus, é a noiva e noivos, dia a dia, 
não em leis. Então os pais devem ser de fora e ter uma palavra a dizer sobre qualquer coisa no casamento, uma vez 
que é organizado. Se houver qualquer interferência que você vire a Gênesis 2:24 e diga-lhes para ouvir a palavra do 
Senhor.  Se a mãe da noiva não quer sair e a noiva não quer que sua mãe para sair, peça-lhes para sair. A falha em 
seguir as escrituras irá causar sofrimento. Mateus 19:5, Efésios 5:31. Algumas práticas culturais pode mudar isso, mas 
tenha cuidado, você violar os princípios claros de Gênesis 2:24, na sua, e o perigo do povo! 
 
Manter o serviço a um mínimo. Ele não precisa ser um longo tempo de serviço. Tem uma mensagem curta para o povo. 
Se eles são incrédulos, dar-lhes o evangelho. A maioria não está ouvindo de qualquer maneira! O ministro deve ser 



 

 

pago durante o tempo que ele gastou com eles Lucas 10:7, 1 Timóteo 5:18. Há muitas pessoas que desprezam o 
trabalho do ministro. Não deixe ninguém desprezar a você. Não deixe que eles tratá-lo como um nada. Não é sábio para 
participar do café da manhã, a menos que eles são cristãos, bem conhecido por você, e amigos. Há pouco que você 
pode fazer em um casamento pequeno-almoço. Lembre-se, o costume local e o que é, "boas maneiras", irá ditar o seu 
comportamento. 
 
Com o incrédulo pode transformar o pagamento questão volta para dizer-lhes que, assim como Cristo morreu por eles 
livremente, não haverá nenhum custo como dinheiro não é a causa de salvação para eles é. Como regra geral, 
devemos aceitar nenhum dinheiro dos incrédulos para qualquer coisa. 
 
Em cada grupo de jovens você deve ensinar, a sexualidade, o matrimônio e a família. Você pode usar provérbios e, em 
seguida, ter sessões de ensino bíblico sobre sexualidade começando com Gênesis 3, o Cântico de Salomão e, em 
seguida, vá para Efésios e Colossenses 5 3. A cada ano o grupo juvenil deveria ser ensinado. Você tem que dar-lhe 
sem rodeios. Provérbios é muito boa. Isto vai poupar tempo no aconselhamento mais tarde.  
 
Funerais 
 
Vejamos agora o tema dos funerais. Até mesmo o incrédulo procura algum conforto nesta área. Eles querem que você 
para dizer o que uma pessoa agradável "grande tio Fred" foi quando ele não estava. Se você acreditar que a Palavra de 
Deus você não pode pregar mentiras sobre pagãos, fingindo que eles estão no céu quando você sabe que eles estão no 
inferno. As pessoas têm a noção de Pedro no portão do céu, esperando que eles venham, que zomba de todo o 
conceito de Cristianismo.  Eles pensam que eles podem ignorar o Senhor Jesus Cristo, quando a verdade é que ele 
está no trono de julgamento esperando por eles! Apocalipse 20:11-15. Eles querem pensar que tudo está bem. Esta 
loucura noções como alguns incrédulos, não permitir a oportunidade de dar o evangelho no funeral, mas você deve 
certificar-se de que a família sabe o que você vai dizer bem antes da mão. Quando os incrédulos enfrentam um corpo 
morto, eles sabem em seus corações que a sua idéia de Deus, cartoon e o céu/inferno, não é verdade. Você tem que 
dar-lhes a verdade, pois muitas vezes esta é a única vez que eles vão ouvi-lo. 
 
Quando há uma morte na família da igreja, imediatamente a visitar a família. Não fique durante horas, eles estão em 
estado de choque. Você vai para a casa com um ou dois versículos e orar, e sair. É uma oportunidade para dar o 
evangelho. Você não pode dizer que uma pessoa é,  mas você sabe o que a Bíblia diz. - Lucas 16: 22 - 31. Eles podem 
ter aceito o Senhor em seus últimos momentos, portanto, não podemos dizer, eles estão no inferno, mas devemos 
salientar, que é dado ao homem morrer uma vez e depois o juízo. Hebreus 9:27. 
 
Um serviço fúnebre é o último testemunho do fiel. Você deve acreditar, com a família, escolha a música e a mensagem 
com atenção. É importante verificar tudo com a família em primeiro lugar. Você tem que ser fiel à Bíblia. Verifique para 
fora de o que você é capaz de dizer que você não está comprometido. A verdade pode ofender, mas você não deve ser 
ofensivo. Não tem uma grande quantidade de hinos. Se eles são incrédulos só tem música. Não têm os incrédulos 
murmurar seu caminho através de hinos que eles não sabem e não vai cantar novamente, salvar o tempo e dizer-lhes a 
verdade que pode salvar alguns. 
 
O serviço graveside é importante. Como você ir para a graveside ler textos como você está indo. Tê-los impressos, 
para as pessoas mais tarde para ler e refletir sobre o que eles acreditam. Como o caixão vai no chão há novamente 
uma oportunidade para ler as palavras da Escritura. Se o falecido é um crente a conversa e textos devem ser sobre a 
ressurreição. 
 
Você deve visitar e acompanhar o serviço fúnebre para, pelo menos, oito semanas após a morte, uma vez por semana, 
como que demora muito para as pessoas a chegar a termos com a morte e durante esse tempo eles serão abertas para 
as palavras que foram dadas no serviço. Lembre-se do graveside service torna a questão da ressurreição mais claro do 
que qualquer serviço em uma igreja. Se houver um grande número de morte em uma comunidade, devido a uma 
epidemia, guerra,  acidente, ou então um estudo bíblico por suas famílias ao longo de um período de tempo, serão úteis 
para poupar no peso que o impossível visitação individual pode colocar na equipe pastoral. 
 
A cremação ou enterro não importa para os cristãos. O enterro é um melhor exemplo e imagem da ressurreição se você 
tem um corpo. A cremação é uma prática pagã, como é a dispersão de cinzas, como ela está dizendo que eles não 
querem o corpo para voltar juntos novamente. Mesmo que essas coisas são pagan na sua raiz, a cremação pode ser 
legitimamente usada pelos cristãos, se existem razões práticas culturais ou por que deve ser assim, mas as cinzas não 
devem ser espalhados, pois consideramos que a pessoa vai ser levantada onde seu corpo/é continua. Tente manter a 
importância da ressurreição para a vanguarda da mente das pessoas. 
 
Frank Segler manual do ministério é bom nesta área.  O funeral de um menino morto, vítima de um crime, um bebê, da 
sida, uma pessoa idosa todos são diferentes, todos têm seus problemas que precisam ser pensados em espírito de 
oração. Cada um exige uma abordagem diferente. Consulte a BTB doutrinal para o estudo da morte. Um bom manual 
dá-lhe textos apropriados, mas cada um deve ser abordado como diferente e especial. O acompanhamento é 
importante. 
 

 



 

 

Doutrina 
 
Casamento 
 
1.  O homem e os anjos têm personalidade, mas apenas os homens e os animais têm "nephesh" e experimentar a 
morte física. Os anjos não morrem porque são espíritos. 
 
2.  O casamento exige personalidade e vida, portanto, é aplicável apenas ao homem. Não existe casamento no reino 
angélico (Mateus 22:30). 
 
3.  Definição:- a relação pessoal entre um homem e mulher membro da raça humana que caracteriza a economia 
relacionamento entre Cristo e os crentes. 
 
4.  A instrução de Deus: "Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes e as 
aves e todos os seres vivos". Isso mostra que o homem deve dominar e ter domínio sobre o reino animal. 
 
5.  Se Deus fosse uma personalidade solitária, não haveria exemplo divino de relacionamentos, porém com as três 
personalidades na Divindade relacionamentos são demonstradas. Ele é um Deus pessoal e podemos, portanto, ter um 
relacionamento com ele. 
 
6.  Casamento tipifica o relacionamento entre Cristo e a igreja: 

A) sob a forma de graça e fé (Efésios 5:22), a palavra significa submeter a cair em linha para a lei de Deus que 
a mente carnal não pode fazer (Romanos 8:7; 10:3). 
B) Submeter-se por um ato de livre arbítrio. 
C) uma família pode estirpe casamento se eles não são submissos (Romanos 13:1,5). 

 
7.  A graça é tipificado pelo macho e pela fêmea fé. Se esse padrão não for respeitado resulta em miséria e sofrimento. 
 
8.  A graça e o homem: 

A) o homem está no papel de um iniciador 
B) o homem fornece informações para que a mulher pode responder, mas não deve coagir sua livre vontade 
C) o homem tem que mostrar seu caráter para a mulher 
D) o homem tem que ser paciente, uma forma de graça. 

 
9.  A fé e a mulher: 

A) a mulher é o papel de um respondedor 
B) a mulher faz a escolha da sua livre vontade 
 C) ela é quem usa a fé 
D) a mulher precisa de tempo para crescer. 

 
10.  Glória revelada: 

A) a glória de Deus é mostrado no homem sob a forma de uma vida transformada através da regeneração. 
B) a glória do homem é mostrado na mulher por mudanças na mulher. 

 
11.  Compatibilidade: 

A) A importante área de compatibilidade é que no reino espiritual como um pode ser psicologicamente 
compatíveis com muitas pessoas. 
B) compatibilidade espiritual é indicada pela expressão "uma só carne" e é uma imagem da união de Cristo e 
da igreja. 

 
12.  Satanás tentará a obscurecer as diferenças entre o homem e a mulher e causar inversões de papel. O grau em que 
isso ocorre, reflete o nível de decadência de uma sociedade. 
 
 
13.  Motivos legítimos para a extinção do casamento: 

A) a morte de um dos parceiros 
B) o abandono de um crente por um cônjuge incrédulo, onde um dos dois parceiros tem se tornado um Cristão, 
depois do casamento (1 Coríntios 7:10-16) 
C) inadequado casamento parceiros como relações próximas, como especificado em (Levítico 18). 
D) o adultério ou fornicação, pois isso causa a destruição da carne de um princípio pelo outro, formando uma 
só carne (Mateus 5:32; 19:9). 

 

 
Aula 20   -   Visitação 
 
 



 

 

Introdução 
 
Rode e leia, Tiago 1:27 - onde o trabalhador é convidado a visitar os órfãos e as viúvas e manter-se isento da corrupção 
do mundo. Devemos ter uma vida santa, combinada com amorosa solicitude para com os outros. Todos temos 
problemas em nossas almas que não tenhamos abordado e que todos nós precisamos para a prática pastoral com 
cuidado moral. Todos nós precisamos crescer em santidade, conhecimento e aplicação. 
 
O Espírito quer que você cresça, para que sejam capazes de enfrentar estas coisas, e a visitação é uma das maneiras 
que as necessidades individuais são assistidos por rezar com cristãos individuais, incentivar e ensinar os seus irmãos e 
irmãs em Cristo. 
 
Quando você lidar com pessoas que têm problemas reais, andando no Espírito, você terá que ter discernimento para 
ajudá-los. Você será capaz de incentivá-los, dizer-lhes que eles não vão resolver o problema da noite para o dia, mas 
para dar-lhes as ferramentas práticas da palavra para ajudá-los a começar no caminho. 
 
Geralmente, você não vai estar lidando com os demônios nestas situações, mas você pode ser. Se você descobrir isso, 
ou suspeitos, sempre esta visita com o pleno apoio de oração para o presbitério. Como um crente, você não pode ser 
habitados / controlado por um demônio, mas pode ser influenciada por eles. O Espírito Santo não permitirá que um 
demônio para residir um crente e o Espírito Santo irá ajudá-lo a ajudar o crente a sair de debaixo da influência do 
espírito maligno. 
 
Cuidado com soluções simplistas para problemas profundamente enraizados profundamente na personalidade ou 
padrões comportamentais! Uma pessoa pode ter trinta anos de maus hábitos por trás de sua apresentação o problema 
e eles querem que você para resolvê-lo em vinte e cinco minutos! Não adianta, "throw a bicha no fogo", ou algo assim; 
por seus pecados e pecadores, padrões de vida precisam ser alteradas ao longo do tempo pelos discipulados aplicação 
da palavra para a vida diária.  Você precisa para enfrentar o pecado 1 João 1:9 em uma base diária e construir a alma 
pela aplicação da Palavra. Seus problemas requerem muita aplicação da oração e escritura. 
 
A visitação não é apenas uma pessoa caminhando em uma casa e resolver um problema e sair vitorioso. Trata-se de 
uma relação de longo prazo entre a Igreja e a família, que precisa de apoio de oração comprometem-se a visitação, e 
você também irá se beneficiar dela, como outros visita com você para incentivá-lo em momentos de necessidade. A 
visita é uma rua de duas maneiras! Cuidado com aqueles que procuram soluções rápidas, elas tendem a ser 
espiritualmente como falsa como suas soluções! 
 
 
A visita é um esforço de equipe 
 
Você não pode executar um programa de visitação por si mesmo, você tem que ser apoiada por pessoas da igreja. 
Você tem que ter recursos para que você pode chamar para ajudar. Se você tiver um programa de visitação, você deve 
ter diaconisas e diáconos em quem você pode chamar, e eles devem ser formados na Palavra para que eles dão 
conselhos bíblicos, e a oração corretamente e são retos em suas relações com as pessoas. 
 
 Muitas vezes, a visitação abre áreas onde a igreja pode ajudar uma pessoa de forma prática, por exemplo, limpeza de 
uma casa.  Você pode terminar acima com um monte de problemas de saúde com uma pessoa com deficiência visual 
que não vê a sujeira no seu comer as coisas. Você pode obter uma equipe do grupo de jovens para ajudá-los? Esse é o 
objetivo da visitação, um resultado prático e espiritual que todos podemos agradecer a Deus.   
 
Se uma viúva não obtenha ajuda para manter seu lugar limpo ela vai acabar mal. É necessário, portanto, para ir para o 
diácono que está na carga de trabalho social para organizar os grupos de assistência aos idosos. Há necessidade de 
uma limpeza inicial e de manutenção, a longo prazo, programa de ajuda. Isto não se aplica, no entanto, de pessoas que 
são bem capazes de limpar seu próprio lugar! Não entrar em limpar o mundo do diabo para outro grupo de piores 
demônios habitam mais tarde!  Lucas 11:26-26. 
 
Quando você sai na visitação você precisa de pessoas orando por você.  Você precisa de um grupo de pessoas, 
provavelmente idosos guerreiros de oração, que podem ser invocadas, para orar por você. Algumas das pessoas que 
podem estar no grupo de jovens de acção poderá ser aqueles que estão orando por você e o grupo de jovens. Os 
jovens estão ativos fisicamente com a idade as pessoas activas na oração a fim de que os jovens vão ser mais ativo. Os 
guerreiros de oração tendem a não ser capaz de ser reunidos, assim que trabalham na oração em suas próprias casas, 
coordenada por um diácono que é chamado para a tarefa. 
 
As correntes de oração 
 
É importante ter uma árvore de telefone, internet, ou alguma forma de assegurar as pessoas ouvem sobre pedidos de 
oração oração rapidamente e obter rapidamente. Você sabe quem está indo estar em casa o tempo todo, então se eles 
tiverem o telefone ou a internet, eles podem ser contatados rapidamente. 
 



 

 

Uma pessoa, o coordenador do guerreiros de oração na árvore tocar três ou quatro outros que, por sua vez, alguns 
outros de anel, ou um grupo de e-mail é enviado para fora. Desta forma, a árvore pode ser implantado em um tempo 
mínimo. Esta pessoa a coordenação tem de ser mantido informado de tudo o que está acontecendo na igreja. Você tem 
uma lista de oração que circula e que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então você tem a árvore de oração 
coordenador nacional, que é informado em emergências de o que está indo sobre e é responsável por organizar a 
oração do guerreiro de tópicos e tarefas. 
 
Em seu contato telefônico ser específico e garantir que os guerreiros de oração peça a Deus para fazer algo específico.   
Indicar a data, o dia, hora e local, a fim de que a oração é sempre específico, para só então você pode louvar a Deus 
quando Ele responde especificamente. 
 
Como um pastor de suas ovelhas você deve verificar em sua ovelha, você deve ter um pastor chamado pelo menos 
uma vez por ano, se você tiver um número de membros da igreja até cem. Para visitação evangelística voltar para notas 
anteriores. Você deve ir na alegria do Senhor. Se você tiver alguém que miserável é mantê-los em casa, eles não fazem 
a visitação. 
 
Você deve fazer backup em oração.  Dar seus guerreiros de oração com antecedência. Por exemplo, de 10 para 12 em 
um sábado, eles sabem que você está na rua, ou no Bible College. Você fazer contatos e cultivá-los, eles oram e você 
ou outras pessoas lhes dar seguimento. 
 
Quando você visita use a Bíblia da família em vez de seu próprio, na medida do possível. Em uma chamada de pastor, 
você tem que certificar-se você não vir como um intrometido ministro mas que você está convidando-os para a pastoral. 
Você não está lá para verificar. Você está ali para resolver os seus problemas, se eles têm qualquer. Você tem que ser 
sensível, em que as necessidades da família que são. 
 
Capítulo SGF [11,12] Você vem como servo de Deus para aquela casa; então você vem na oração e na alegria. Você 
precisa ter um quebra-gelo por um minuto ou dois para abrir a discussão. Se eles querem manter você na porta 
permanecer lá, não tente forçar o seu caminho. Se o local está em alvoroço não começar a falar, mas fazer um arranjo 
para voltar. 
 
Muitos cristãos são auto centrado nos orifícios ignorante, como um pastor que não deve ser assim. Não se force sobre a 
família. Se existe a possibilidade de ajudar, fazer, cuidar de uma criança mais velha enquanto eles mudam o bebê, ou 
segure-o enquanto uma panela fervente é atendida.  Agitado, e ajudar, e veja o que o grupo de jovens ou outros podem 
fazer para ajudar se houver grande necessidade. 
 
Se você ficar dentro da casa e sentar-se para baixo, faça perguntas abertas. Faça as suas perguntas calmamente e, 
lentamente, o que indica que você espera uma resposta. Como as coisas realmente estão indo? Muitos ministros entra 
na casa e passam o tempo todo a falar. Faça as perguntas corretas e ouvir. Saiba onde eles estão e onde eles estão 
sofrendo. Se houver um pequeno problema lidar com ele antes de se tornar um grande. Fechar em oração após 15 a 20 
minutos. Não fique mais de meia hora. 
 
Se um problema surgir, você pode ter que ser até uma hora. Em que tempo você pode dar os primeiros princípios e dar-
lhes algo para fazer. Muitas pessoas pensam que você pode falar uma pessoa em uma mudança de atitude, mas se 
você quer mudar seu comportamento, dar-lhes os fatos relevantes e a doutrina e, em seguida, perguntar-lhes o que eles 
querem orei sobre. 
 
Dê-lhes um par de versos para reclamar em suas vidas. Anote-as em um pedaço de papel; na parte superior, a outra na 
parte inferior e um pedaço de papel em branco no meio de seu problema e deixá-lo com eles. Diga-lhes para colocar 
entre os seus problemas e reivindicar as promessas a cada hora. Fechar em oração e fazer uma disposição firme de 
voltar dentro de uma semana. Quando você voltar a perguntar-lhes como sua agenda de oração está indo. 
 
 Deixá-los com algo para fazer da Palavra de Deus, a fim de que o Espírito pode ir trabalhar em algo específico. Se você 
dar-lhes cinco passagens da Escritura que usará quatro para confundir o outro. Pessoas com grande entusiasmo a falar 
de pessoas à morte e me pergunto por que ele é ineficaz em sua vida. Ouvir cinco vezes enquanto você fala, e quando 
você fala ser curto, afiado e ao seu ponto! 
 
 
Chamada de hospital 
 
O hospital chamada ocorre quando alguém que está doente ou morrendo convida para uma visita.  A morte é chamada 
uma separada. Certifique-se de que você fazer isso sozinho, sem a família. Trabalhar com seu marido ou esposa. Se 
você estiver em uma situação de hospital, você pode trabalhar em qualquer momento, mas certifique-se de que 
trabalhar em equipe de enfermaria. Ter uma conversa com a enfermeira responsável da ala e perguntar o que é o 
horário mais conveniente para vir. Um monte de enfermagem ministros de ódio, porque eles entrar em seu caminho. A 
educação é a piedade aqui. Às vezes você pode dizer às pessoas para não visitar os doentes que precisam de paz e 
tranquilidade. 
 



 

 

Certifique-se de que você controle as visitas de pessoas bem intencionados que esgota o paciente. Ser curto e estar 
alerta. Um máximo de dez minutos, é uma regra de polegar. Vá com uma escritura em mente e uma promessa de que a 
pessoa pode reclamar. Ser previamente em oração e o Senhor irá guiá-lo para a direita versos. Faça as suas perguntas 
lentamente. Não pergunte como eles estão se sentindo, se é evidente que estão em dor. Pergunte-lhes como eles são. 
Você tem que preparar o caminho através da oração, para que você caminhe com um verdadeiro sentido de que o 
Senhor gostaria que você neste dia. Você está lá para ajudar. Se você estiver indo para ser um amante da alma do 
povo, você precisa ser capaz de ter essa atitude. Diga olá para os outros pacientes da ala. Faça sua abordagem 
simpática, de modo que eles podem pedir-lhe para falar-lhes sobre a maneira para fora. Eles também podem ter uma 
necessidade. 
 
Lembre-se que o paciente coma bem. Eles podem, muitas vezes, ouvir. Mantenha as suas mãos, se possível. Falar com 
eles. Ore com eles. Leia para eles, leia o Salmo 23 e dizer-lhes que você perceber que não pode fazer mais nada para 
si no momento, mas que eles devem lançar as suas preocupações sobre o Senhor, conforme 1 Pedro 5:7. Ele é o Bom 
Pastor, ele cuida de você. Cometê-los à oração. Se você é um homem que não se sinta envergonhado de dar-lhes um 
abraço, se for apropriado. Às vezes eles podem apenas apertar sua mão.  Não escreva-as. 
 
Você deve ter uma atitude de amor aos pequeninos. Isto é especialmente se você tiver uma criança pequena que está 
morrendo ou uma criança com dor. Quando eles perguntam por que Jesus está deixando isso acontecer com eles, você 
deve ser capaz de sentar-se com eles em sua dor e questionamento do amor de Deus. Todos os triteness sobre o amor 
de Deus não vá para fora da janela quando você se senta em uma ala com uma criança que está morrendo. Você tem 
que estar andando com o Senhor. Alguns banal dizer coisas que você não está indo cortá-lo com a criança, ou de seus 
pais. Você tem que ser real, na abordagem flexível, honesto e dizer o evangelho de uma maneira discreta. Você entrar 
em situações de repente e devem ser preparados de antemão e penso agora sobre essas coisas. Mudar seus 
comportamentos agora enquanto você tem uma chance. 
 
Muitas pessoas gastam muito tempo a pregação, que é a parte mais fácil do ministério. É quando você chegar à 
aplicação em algo como visitação que pode revelar-se difícil. É um grande cop out não fazer visitação e deve haver uma 
boa razão por que você não! 
 
Se você tiver problemas conjugais para classificar para fora você precisa ter diaconisas que são mais velhos ou idosos, 
santo e não funciona, para que estejam disponíveis durante o dia ou à noite. Se você ir para um lar para ajudar no 
aconselhamento, você nunca vá sozinho, você pode fazer isso com uma diaconisa, para sua própria proteção. Parte da 
ordenação dos diáconos e diaconisas é que eles sabem o compromisso que estão assumindo no que se refere a 
disponibilidade. 
 
Se você estiver visitando a morrer Você pode dizer-lhes que, embora fisicamente não há esperança, mas não há muita 
esperança espiritualmente. Você tem que aproximar esta área com sensibilidade. Pedir-lhes, "O que são as suas 
preocupações reais"? O que é mais preocupante?  Como tem sido o seu caminhar com o senhor recentemente?  Você 
encontrará que dores e dores que foram sepultados para anos de superfície.  Sua escritura promessa notebook irá 
entrar em seu próprio. Você pode encorajá-los espiritualmente. Uma pessoa talvez não pode ler. Dê-lhes a Bíblia em 
fita. Dar-lhes um bom ensino em fita. Se eles estão morrendo lentamente, ele deve ser o maior tempo de testemunhar a 
sua família e é seu dever estar lá para ver isso acontecer, se puder. 
 
 

Aula 21   -   evangelismo de judeus - CONHECER O judeu 
 
 
Introdução  palestras com Dr. Arnold Fruchtenbaum - Ariel Ministérios 
 
Se você quiser evangelizar os judeus, você precisa saber onde eles estão e o que eles estão interessados em. Há 
muitas maneiras em que as pessoas olharem para os judeus, e que compreende um judeu. 
 
Há diferentes opiniões quanto a quem são judeus. Alguns dizem que é ter uma mãe Judia. Isto é baseado no fato de 
que um homem vai para a guerra e a criança fica com a mãe e é, por conseguinte, identificados com a sua mãe. O 
conceito bíblico, porém, é a genealogia do pai é apresentado. A criança pode, portanto, ser nascido de pai ou mãe 
Judia, embora em Israel moderno é a mãe, que é o importante. 
 
Existem três termos usados para definir um judeu nas Escrituras. 
 
 Um é o termo hebraico - Gênesis 14:13. "Alguns dizem que significa em hebraico para atravessar um rio, outros dizem 
que se trata de Eber em Gênesis 10:25. 
 
O segundo termo é Israel.   Abraão era um hebreu e não um filho de Israel (como seu neto foi Israel). Ele tinha um filho, 
Isaac, que tinha um filho Jacó, cujo nome foi mudado por Deus para Israel.    
 
O terceiro termo é Judeu. Israel tinha um filho chamado de Judá, de onde o termo judeu originário. 
 



 

 

O termo Judeu é utilizado pela primeira vez em 2 Reis 16:6 e Jeremias 34:9. Em 722 os assírios desceu e tomou o reino 
do norte, compreendendo todos as tribos de Judá e Benjamim, exceto para o cativeiro, e como a maioria dos 
sobreviventes daquela terrível tempo foram de Judá, eles eram conhecidos por muitos como "judeus". No entanto, os 
três nomes se relacionam com aqueles que são descendentes de Abraão. 
 
Actualmente existem mais judeus nos Estados Unidos do que existem em Israel com 6 milhões nos EUA em relação a 
quatro milhões em Israel. Eles gostam de ser chamados de "um povo com uma história em comum". 
 
 
Aproximando-se do judeu 
 
Quando você aproxima os judeus há três tipos de judeus religiosos, os ortodoxos, os reformados e os liberais ou 
conservadores.  Os ortodoxos é o fundamentalista da fé que tenta manter o plus 600 mandamentos da Torá. Ele vai 
usar uma tampa do crânio na sociedade. Ele vai a pé para a sinagoga e não levar nenhum dinheiro com ele. Ele tenta 
guardar o sábado um dia sagrado e manter a lei talmúdica. 
 
A reformada ou judeu liberal segue os ensinamentos éticos e morais do Antigo Testamento. Ele não aceita que o Antigo 
Testamento é inspirado por Deus e anular a maioria das tradições judaicas e não tentar manter toda a lei, mas vai 
celebrar as festas. 
 
No meio você tem o judeu conservador que sifts através da lei e seleciona aquelas que são compatíveis com a cultura 
ocidental. Se você estiver indo para testemunho de um judeu, você precisa saber qual a classe de judeu, ele vem. Em 
geral, o mais educação recebem o mais liberal, eles tendem a tornar-se. 
 
Povo judeu não são tão religiosos como você pode pensar. Dez por cento comparecer à sinagoga no sábado, vinte e 
cinco por cento assistir cerca de cinco vezes por ano com o saldo não relacionado com a sinagoga regularmente em 
todos.  
 
Existem judeus religiosos, raciais, religiosos e não-Judeus; a maioria dos judeus não são religiosos e têm pouco 
conhecimento das escrituras. Eles podem falar Iídiche da Europa Oriental e de usar o hebraico como uma língua 
religiosa apenas. 
 
A maioria vai comer os alimentos étnicos tradicionais associados com vida judaica ao longo dos séculos, mas não será 
religioso. Cerca de 70% dos judeus americanos não manter uma casa kosher nos ESTADOS UNIDOS. 
 
Levítico 11 dá-lhe a dieta kosher para uma casa. Não é possível misturar a carne e o leite. Você não pode comer um 
dentro de quatro horas do outro. Você tem que mantê-los em armários separados, e lave os implementos usados para 
cozinhar-los em separado. Um Judeu kosher não pode comer em um restaurante e gentio tem para levar seus alimentos 
com eles onde quer que vá. 
 
 
Literatura judaica 
 
Um dos principais livros é a Bíblia, a Torah, que é o livro da lei que é de Gênesis até Deuteronômio. Isto é combinado 
com o resto do Antigo Testamento (Naviim, ou profetas, e Kethuvim, ou os escritos) para formar as Escrituras judaicas.  
Os livros do Antigo Testamento são judeus em uma ordem diferente da Bíblia para o Inglês. Se você começ uma Bíblia 
judaica em inglês é a partir do texto Massorético, que foi a base da Bíblia King James. 
 
O segundo é o Talmud. Esta foi a lei religiosa judaica que era uma lei oral dos rabinos, que foi codificado como um 
desenvolvimento desta tradição em e depois do cativeiro babilônico. O terceiro é o mishna, mais uma série de 
comentários. Ela foi escrita desde o primeiro século, mas foi formulada por 200 AD e é um comentário sobre a lei do que 
os rabinos disseram na interpretação da lei. A outra parte do Talmud é mais comentários e foi concluída em torno de 
500AD.  
 
Existem dois Talmuds, o babilônico e o com a antiga Palestina sendo mais confiável.   A maioria dos judeus não 
estudam as escrituras, aqueles que são sérios o estudo do Talmud. Eles tendem a argumentar sobre o Talmud, em vez 
de as escrituras e eles irão usá-lo como um guia para o que as pessoas devem acreditar.   O desafio central de 
evangelismo é Judeu Judeu incrédulo para obter a volta para o texto bíblico, em vez de confiar em seus comentários. 
 
 
Atitudes do judeu 
 
Os Judeus são muito humanitária. Eles querem mudar a sociedade. Eles foram perseguidos em muitas sociedades, e 
de modo a proteger a si próprios eles tendem a ficar muito envolvido na comunidade e em causas liberais.  Eles são 
espírito cívico e quer ter uma  voz na sociedade e comentar sobre o modo como a sociedade deveria ser executada e 
tendem a defender causas mais liberais, como a uma sociedade mais liberal, menos o anti-semitismo existe.   A 



 

 

educação é também o "deus" do povo judeu. Uma universidade judaica cair fora é definido como uma pessoa que não 
vá para seu PhD. 
 
Salientam a separação e tendem a ficar juntos como perseguição fez eles cauteloso em muitas maneiras.  Se eles se 
integram e se casar em sociedade Gentílica eles perdem a sua Judaicidade. Trinta e cinco por cento dos judeus nos 
Estados Unidos são casados com gentios e tornar-se basicamente não religiosos. O judeu, tenderá a ser mais liberal na 
sociedade devido à perseguição que receberam ao longo dos séculos, e não há maneira de mentir baixo e evitando 
problemas. 
 
Ele tende a ser franco e falar sua mente. Ele está para frente e franco como este é parte de sua composição. Não tome 
a primeira impressão de um judeu; você precisa conhecê-lo. Você vai descobrir que eles são quentes, vibrantes e 
amoroso. Se você construir uma amizade com eles que você vai descobrir que não há nada que eles não vão fazer por 
você. 
 
Há muitos equívocos sobre os judeus. Muitos gentios pensar que todos os judeus são ricos, enquanto que a maioria são 
pobres. Em Israel, há muitas pessoas que são pobres e pouco capaz de fazer na vida. Há muitos que não têm 
educação ou dinheiro. Na Europa, o Judeu, em muitos casos, não foi capaz de possuir terras ou juntar-se a guildas de 
comércio. Os judeus têm sido perseguidos, mais do que qualquer outra nação na terra. Eles foram muito perseguidos 
pela igreja, estabelecimento, e assim eles não olham para o cristianismo como um "amigo" para eles. 
 
No período entre 1880 a 1920 os Judeus na América entrou em lojas de suor, de Nova Iorque e trabalhava 18 horas por 
dia. Muitos deles abriu as suas próprias lojas de roupas. Eles trabalharam durante longas horas e viveu acima da loja. 
Alguns oeste e se tornou lixo concessionários. Outros abriu lojas que eram pequenos e cresceram. O povo judeu 
trabalhou muito duro para fazer as coisas acontecerem. Em áreas de livre empresa que funcionou bem. O trabalho duro 
é uma forte virtude ao povo judeu em geral. 
 
Um outro equívoco é que, se uma pessoa olha Judeus e Judias actos que eles são, de fato, Judeu. Como você dizer se 
eles são judeus? Você perguntar-lhes. Gentios muitas vezes pensam que o judeu sabe sua Bíblia. Muitos judeus não li 
a Bíblia. Quando um judeu vai até a sinagoga que eles lêem as Escrituras e a oração definida a partir de um livro de 
oração. Se você perguntar-lhes o que significa que muitas vezes não podem dizer-lhe. No caso da profecia messiânica 
que eles não sabem o que isso significa, a não ser que tenham sido programados para lidar com um missionário. Temos 
a Bíblia, eles não são. Não ter medo, como você sabe que Jesus é o Messias de Israel, silenciosa e respeitosamente, 
explicar-lhes a partir do Antigo Testamento. 
 
Outro equívoco é que os judeus rejeitaram Jesus. A maioria nunca ter considerado-o como Messias e precisam de suas 
reivindicações explicado a eles. Outro conceito é a de que os judeus mataram Cristo. É evidente a partir das escrituras 
que foram os Gentios sob a forma de os romanos que fizeram, com o apoio de um pequeno grupo de dirigentes judeus. 
Na cultura europeia, eles foram chamados de "assassinos de Cristo". O próprio Jesus disse que os gentios iria colocá-lo 
à morte em Lucas 18:32-33. No entanto, todos são responsáveis (Judeus e Gentios) para a morte de Cristo. 
 
Muitas pessoas consideram que os judeus estão fora para levar os Gentios dinheiro. Isso é ridículo, como alguns judeus 
estão no "negócio", com poucos bancos controlados por interesses judaicos. Você não deve usar nomes depreciativos a 
qualquer grupo minoritário, e superar o efeito do nome de chamada é um verdadeiro desafio para todos evangelismo. 
Outro conceito é que leva um judeu para ganhar um judeu. Não é fácil para um judeu a testemunhar um judeu como um 
judeu convertido é considerado um traidor, assim que o judeu é menos inclinado a ouvir um de seus próprios que se 
tornou um cristão.  Os Judeus (como a maioria dos muçulmanos) acreditar que todos os Gentios são cristãos, e crer em 
Jesus. Muitos judeus sentem-se ameaçados pelos judeus convertidos, mas não por você como um gentio. Não faz 
exame de um judeu para ganhar um judeu. 
 
Não há nenhuma teologia estabelecida no Judaísmo. Eles não têm as suas doutrinas como nós. No século 13 havia 
treze princípios estabelecidos para os Judeus. O judeu ortodoxo acredita em um Deus - Deuteronômio 6:4.  Este é o 
Shma Israel,  " Ouça ó Israel...   Eles não acreditam em uma trindade ou tri-unidade de Deus, mas a unicidade de Deus. 
Eles não acreditam que o homem nasce com uma natureza de pecado. A reformada ou judeu liberal acredita que Deus 
é um poder em vez de uma pessoa. 
 
A igreja ortodoxa acredita que Deus criou o homem e que a queda criou a morte, mas que o homem não nasce com 
uma natureza de pecado. Eles pensam que o bem e o mal estão lá fora, e você tem a inclinação para fazer o bem ou o 
mal. Salmo 51:5 No entanto mostra que nós nascemos com uma natureza de pecado. Eles são humanistas e pretende 
alcançar o que há de melhor no homem. 
 
O judeu reformada rejeita a natureza de pecado e a queda e acredita que há uma centelha divina em todos. Quando o 
pecado é mencionado que está pecando contra seus colegas homens que é enfatizado em um contexto social ou moral. 
Eles reconhecem o pecado contra Deus, que precisa ser confessado, mas enfatize o social. 
 
Quanto aos ortodoxos estão em causa a Torá é inspirada e o resto do Antigo Testamento é menos inspirado. O judeu 
liberal diz que nada é inspirada em tudo mas dá princípios morais. O judeu ortodoxo gasta seu tempo na Torá que eles 
acreditam que foi dada por meio de Moisés, enquanto os liberais não se preocupar sobre ele. 



 

 

 
Messias e salvação 
 
Messias significa o ungido e tem o mesmo significado em hebraico como Cristo está no grego. Messias no Judaísmo 
não é um Deus-homem, ele é um homem de Deus e quando ele vier, ele vai fazer quatro coisas. Ele está indo dar a 
terra de volta para a nação judaica, ele está indo para reconstruir o templo em Jerusalém, ele vai trazer a paz para 
Israel e ele vai julgar os Gentios sobre como  trataram o povo judeu. Na área reformada que esperam no Messias, mas 
uma era messiânica, onde haverá uma paz negociada. A paz virá ao mundo e depois para Israel. Haverá um governo 
mundial com a paz mundial. 
 
A salvação para o judeu ortodoxo é o arrependimento do pecado, boas obras e orações. A sofrimentos tem mérito. Você 
nasceu para a religião.  Para o judeu reformada é a reinserção social do homem que procuram. Nós podemos mudar a 
sociedade que eles dizem. Com a ortodoxia quando o Messias vier de volta Israel será o primeiro entre as nações, e Ele 
julgará as nações como a forma como eles trataram Israel. Ele trará a paz e a justiça no reino da idade. 
 
A igreja ortodoxa acredita que há vida eterna, mas não insistir. A ênfase é no aqui e agora. O judeu reformada não 
acredita em qualquer vida eterna a todos. Ele diz que é a memória dele que vive através do seu filho e neto, através de 
sua herança genética. 
 
A igreja ortodoxa acredita que existe um lugar chamado Sheol, que é um lugar onde os ímpios e os justos vão. Na 
ressurreição, o Judeu reformada não tem estado eterno, enquanto os ortodoxos crêem nele. Há, no entanto, 
consideráveis diferenças de opinião quanto ao que são ressuscitados. Alguns ortodoxos dizem que não há uma 
situação tipo de purgatório, enquanto outros dizem que ela só será o justo em Israel que será levantada. 
 
 

Aula 22   -   evangelismo de judeus - COMO VOCÊ TESTEMUNHA DE SEUS AMIGOS JUDEUS 
 
Por que devemos testemunhar ao povo judeu - Vire e ler Mateus 28:19,20. Aqui nós somos ditos para discipular as 
nações.   
 
Muitas vezes fazemos isso para as nações gentílicas, mas raramente fazemos isso para o judeu. Rode e leia em 
Mateus 9:36, onde Jesus tinha uma profunda compaixão sobre seus companheiros judeus. Ele os viu como ovelhas 
sem pastor e dispersos. Muitas vezes em nossa pregação, devemos usá-lo para levar o evangelho ao mundo, mas 
esquecer os Judeus. 
 
Rode e leia em Mateus 15:1-9 e 24. Note que mesmo que não haja rejeição e hipocrisia, o Senhor diz que ele é enviado 
às ovelhas perdidas de Israel; e ele ainda não, e quer fazê-lo através de nós. Paulo orou em Romanos 10:1 todo o 
Israel, que pode ser salvo. 
 
Os judeus pensam que eles são o povo escolhido de Deus que Deus irá salvá-los de alguma forma. Só há um caminho, 
no entanto, por intermédio da cruz, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome pelo qual devamos ser salvos. 
 
Em Romanos 1:14-16 temos o modelo para testemunhar:- por um lado, sentindo-se um peso para os perdidos, em 
segundo lugar por ser preparado e depois se não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para 
a salvação de todos os que crêem, primeiro do judeu e depois do grego ou gentios. Não há, portanto, um imperativo 
bíblico para levar a boa notícia para o povo judeu. 
 
 
Por que razão não testemunhar AOS JUDEUS 
 
Existem duas razões principais por que não. Se nos aproximarmos de um judeu, encorajando-o a aceitar o Senhor 
Jesus Cristo como Salvador, ele provavelmente vai dizer que Jesus é um deus Gentio e descartar a sugestão fora de 
mão. Se você pedir-lhe para olhar para o Novo Testamento para provar isso ele vai dizer que o Novo Testamento é um 
livro de gentios. Isto não é verdade, com a excepção de Lucas todos os autores eram judeus. A maioria dos judeus não 
sabem isso! 
 
A primeira razão que não é falta de conhecimento. Os Judeus são mantidos em uma mística e não sabemos como 
testemunha de um judeu. O segundo é o medo de rejeição. Temos medo que ao mencionar Jesus podemos obter uma 
reacção hostil ou perder um amigo. 
 
O nível de educação é outra área onde as pessoas se sentem intimidados, especialmente se a pessoa tem um PhD. 
Essa pessoa pode ter um monte de conhecimento em sua área de especialização, mas provavelmente terá pouco ou 
nenhum conhecimento bíblico. Outro medo que temos é que eles são mais nítidas do que nós. Povo Judeu, muitas 
vezes têm uma maneira de falar como se eles sabem tudo.    Eles falam muitas vezes melhor do que eles sabem. Se 
você os ama o perfeito amor lança fora todo o medo. O povo Judeu estão em necessidade de amor. 
 



 

 

Eles não são excepcionalmente difícil de alcançar, mas que deve ser abordado exclusivamente. Eles não devem ser 
abordados com o Novo Testamento. Sair no poder do Espírito. Você precisa ser santo. Se você olhar para a 
oportunidade do Espírito Santo irá abrir as situações que você pode usar sob o poder do Espírito Santo. 
 
 
HISTORICAL perseguição dos judeus 
 
Por que os judeus não receber o nosso testemunho. Eles acreditam que os gentios são cristãos e não têm nada a 
oferecer-lhes depois de 2.000 anos de perseguição. Eles se lembram o que os romanos fizeram entre 70 e 135 DC. 
Eles se recordem de que Adriano em 135 AD dispersaram os judeus sob a ameaça de morte se voltaram para 
Jerusalém. Recordam-se os grandes males feito pelos cruzados, em nome de Cristo, através dos anos 1050 - 1250. 
 
Lembre-se que em 1492 a Inquisição Espanhola, quando os judeus eram pastoreadas em suas sinagogas e padres 
católicos, enquanto o espanhol foi rodada segurando seus crucifixos e cantando louvores a Jesus incendiou as 
sinagogas e queimou a homens, mulheres e crianças dentro à morte. 
 
Lembre-se que eles foram chamados de assassinos de Cristo por pessoas em muitos países europeus. Os judeus 
também recordar os Luteranos tentando convertê-los e, quando não eram convertidos Lutero escrever todos os tipos de 
anti semita coisas sobre eles. 
 
Eles lembram-se de pogroms da Rússia de 1860 até WW 1 onde os cossacos viria através e matar os judeus nas suas 
aldeias. A Federação solução para o problema judaico era matar um terço, um terço converter ao cristianismo e 
expulsar o resto. Os judeus viviam em pequenas aldeias perto do Mar Negro e os Cossacos viria através de bêbado 
com vodka e aniquilá-las. Eles, então, tinham os nazistas a partir de 1933 a 1945, quando 6.000.000 judeus foram 
mortos. Os russos e alemães iria matar judeus durante a semana e, em seguida, ir à igreja no domingo. 
 
Os judeus têm uma longa memórias. O que devemos fazer para mostrar é que todos os Gentios não são cristãos e 
mesmo aqueles que professam ser cristãos não precisa ser assim. Trata-se de cristãos crentes na Bíblia que realmente 
deve apreciar os Judeus. 
 
 
Tratar o judeu como um indivíduo 
 
Devemos ser muito tato ao lidar com os judeus, precisamos lidar com eles como um indivíduo. Temos de ouvi-los, 
especialmente os idosos que têm uma história para contar. Oiça a história e olhar para a oportunidade de introduzir 
Deus ou assuntos espirituais. Em sua conversa com o povo judeu fazer perguntas cuidadosamente. Mostrar apreço 
para os Judeus. Não ser agressivo e ser guiado pelo Espírito. Você tem que desenvolvê-lo em amor e ser paciente. 
 
Mostre o seu amor por eles, fazendo as compras para eles ou dar-lhes um elevador. Ser persistente e tentar 
desenvolver um relacionamento. Se você receber uma oportunidade Leia Isaías 53 para essa pessoa e pedir que eles 
pensam que está falando. Se eles reconhecem que é, então você pode ser capaz de compartilhar algo do Novo 
Testamento para mostrar a vida do Senhor. Já Isaías 53 impresso em um cartão. Tê-lo feito no Texto Massorético e dar-
lhes o cartão para levá-lo para casa e lê-lo. 
 
Você pode convidá-los para uma refeição, para ter um bom papo e chegar a conhecê-los. No entanto, se são ortodoxos 
que não irá comer com os gentios. Você começa com o secular e o espiritual. Você forma uma ponte do secular para o 
espiritual. Você pode perguntar-lhes o que eles fazem na Páscoa ou o que eles fazem na sinagoga. Pergunte-lhes como 
eles interpretam as Escrituras. 
 
 
Reconhecimento do Messias 
 
Pergunte-lhes como eles iriam reconhecer o Messias. Eles têm oito respostas possíveis. 
 
[A] acreditamos que um homem vem de Deus e nos dar a terra 
[B] Os liberais irão dizer não há Messias 
[C] esqueci o que eu tinha aprendido 
[D] Alguns serão em suas mentes confusas 
[E] Alguns dirão que eles não acreditam no Messias. 
[F] Eu nunca foi ensinado sobre o Messias 
[G] Vamos vê-lo quando ele vem 
[H] Eu gostaria de saber 
[I] ir e ver o rabino 
 
 
Meios bíblicos de testemunhar aos judeus 
 



 

 

Os ortodoxos estão o mais próximo da verdade, mas vê-lo como um homem de Deus e não o Deus homem. Você, em 
seguida, mostrar-lhes fora das Escrituras judaicas sobre o Messias. Não use a palavra que Jesus ou eles será ejetado. 
Use o Antigo Testamento. Precisamos aprender a ser capaz de ensinar sobre o Messias como Paulo fez do Antigo 
Testamento, mas também estar ciente do cumprimento do Novo Testamento. Você precisa ser capaz de dar uma 
imagem bíblica do Messias como os primeiros cristãos, a partir do Velho Testamento, de modo que as passagens todos 
levar Jesus até a pessoa que você falar. 
 
Rode e leia, Isaías 9:6, há uma criança que nasce um filho e mostrando que o Messias é o homem de Deus. Rode e 
leia, Miquéias 5:2, mostra seu local de nascimento em Belém da Judéia. Messias nasce em uma determinada cidade. 
Ele assumiu a carne e tornou-se um homem. 
 
Vire e ler em Isaías 53. Aqui é evidente que a maioria das pessoas rejeitaria o Messias.[v] 3. Ele é, então, visto que o 
Messias vai sofrer, um homem de dores e experimentado nos trabalhos.[v4], que iria apresentar ao sofrimento [v7] e 
que o Messias iria ser sacrificado [v5, v8, v12]. Desta vez, eles podem muito bem dizer que você está tentando dizer-me 
que este é Jesus. Você diz que eu acredito que você é direito e tentar compartilhar algo fora do Novo Testamento. 
 
Nessa fase, eles vão dar três respostas - Eu nasci um judeu, eu vivo como um judeu, e vou morrer como um, não tente 
converter-me e fechar a coisa para baixo. No entanto, você tem a palavra de Deus para ele e nada é perdido. O 
segundo discute com você, mas você deve manter a calma. Quando ele vê você não é Chocalhado você mantê-lo 
falando até ele. O terceiro diz que ele está interessado no que você está falando aproximadamente e quer mais. 
 
 Todos nós somos pecadores necessitados de um Salvador. O pecado do mundo foi empuxo sobre ele. Ele tem de ser 
perdoado e o substituto deve ser um sacrifício de sangue. Levítico 17:11. O judeu diz que a oração tem substituído o 
sacrifício de sangue, mas isso não está na Bíblia. 
 
Alguns dos Judeus Ortodoxos usam um frango e matá-lo. Isto não está certo. Sem um sacerdócio especial e um templo, 
você não pode ter um sacrifício. Hebreus 10:4 é um contador para o sangue da galinha proposta. O sangue de touros e 
de bodes não podia tirar os pecados. Era apenas uma cobertura. No entanto, o Messias derramou Seu sangue pelos 
pecados eficazmente - Romanos 10:9. Nós temos que crer em nossos corações e confessamos com nossos lábios para 
ser salvo. Você está plantando a Palavra de Deus no coração do judeu; esse é o papel de testemunhar. 
 
 
Técnicas para testemunhar aos judeus 
 
[A] Falar sobre o retorno dos judeus para a terra 
[B] pedir um livro sobre o Judaísmo e confira onde o Messias apresenta 
[C] têm uma apreciação judaica noite, convidar o povo judeu na comunidade para vir para o serviço. Ler o Antigo 
Testamento, tem o hino nacional de Israel, fala sobre a grande herança dos Judeus. 
[D]  Pergunte ao seu amigo se você pode ir para a sinagoga com ele. Veja como o serviço da adoração vai e pergunte 
ao rabino sobre isso e perguntar sobre o Messias. 
[E] Você deseja os judeus uma abençoada Páscoa. 
[F]  Obtenha o judeu em as profecias messiânicas e mostrar-lhe como eles são cumpridas na pessoa de Jesus. 
[G] com um trato, emprestar-lhes dizendo que gostaria de uma opinião sobre ele e que você irá contactá-los em um par 
de semanas. Muitas vezes o pedaço de literatura diz coisas muito mais claro do que nós. 
 
 

Aula 23   -   Evangelismo judaico - algumas objeções 
 
 
Introdução 
 
Há um número de livros que são úteis na compreensão dos Judeus. A revista, "Israel a minha glória", é uma boa 
publicação periódica, impressos por amigos de Israel ministério evangélico, P O Box 908, Bellmauer, NJ 08099. 
 
"Para ser um judeu", pelo Rabino Donin é bom material. Livros do Rabino Jacob Neusner, também são úteis para 
entender vários tópicos que ele publicou. Publicações cristãs dos amigos de Israel, Ministério do Evangelho e Ariel 
Ministérios, são a melhor fonte de material dentro da comunidade cristã. 
 
 
O PLANO DE DEUS E ISRAEL 
 
Deus tem um plano para Israel, mas a salvação é pela fé em Cristo. A fé judaica será preservada até o Messias retorna.   
Quando ele volta eles vão crer em Jesus como Messias. Israel tem sido reservada, mas isso não significa que Deus 
está com o judeu de todos os tempos. Há alguns que ensinam que as promessas feitas para os judeus agora estão 
sendo cumpridas na Igreja e que a Igreja é Israel espiritual. Este é o conceito e Amillennial é errônea. Consultar a 
Teologia Sistemática notas para palestras sobre este tema em escatologia (o estudo da profecia). 
 



 

 

Os judeus foram retiradas neste momento e a Igreja está cuidando de coisas por um tempo. Deus cegou os olhos de 
Israel judicialmente, mas existem pessoas que aceitam o Senhor durante este tempo. Estes são um remanescente - 
Romanos 9:27. Ele abre os olhos do indivíduo mesmo que a nação é cego. 
 
O Templo será reconstruído, pois a abominação da desolação é falado como sendo configurado lá novamente, e isso 
não aconteceu até à data; veja Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 11:2. A Cúpula da Rocha não fica 
onde o templo se levantou, foi até o monte, e há espaço para que ele seja reconstruído agora mesmo.    
 
 
JESUS CRISTO O MESSIAS 
 
Jesus Cristo vem para fazer uma paz autêntica, enquanto os gentios e tentar fazer uma política de paz. A Besta define-
se como um líder religioso tendo destruído o sistema religioso no meio da tribulação. Ele é um homem como  Antíoco 
Epiphenes. O hebraico-Cristãos, fugir de Jerusalém neste momento e encontrar segurança nas montanhas de amom, 
Moabe e Edom. Consulte a teologia sistemática para um tratamento completo do tema. 
 
Se o judeu aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu Messias, ele vai ser banido por sua família judia e amigos. Temos 
de lidar com os judeus no nível das Escrituras. Alguns acham que se tornar um cristão se tornarão um gentio que é 
obviamente não é verdade. Se você for um gentio você é um gentio, se um Judeu um judeu, mas como um crente, você 
é um membro do corpo de Cristo, se você é um gentio ou judeu. 
 
 Alguns judeus dirão que eles têm a sua própria religião e perguntar por que você não vá para os gentios. Dizemos-lhes 
que partilhamos Messias com todas as pessoas, não só com os judeus, mas com os gentios também. Se você estiver a 
ser cumprido um "judeu" você deve vir através de Jesus Cristo - Romanos 10:4. Você precisa dizer-lhes que o senhor 
tem amor eterno por eles - Jeremias 30:3. 
 
Foi profetizado por Moisés que a desobediência foi indo para trazer julgamento - Deuteronômio 28:15-68.    Aqui ele 
advertiu o povo judeu que o holocausto foi chegando. Deus vai julgar esses homens ímpios que fazer tal mal ao seu 
povo. Deve haver um inferno e o julgamento de uma pessoa como Hitler. Deus faz tudo certo. Deus vai permitir que 
tudo a funcionar para o bem a longo prazo. Devemos deixar a resposta a estas perguntas difíceis com Deus, na 
plenitude dos tempos, ele vai nos mostrar - Deuteronômio 29:29. O segredo coisas são conhecidas por Deus. 
 
A guerra é causada pelo homem e não Deus. No entanto Deus permite as guerras dentro do seu plano, que permite que 
o homem exercer sua vontade. Um monte de judeus se dizem que Jesus foi feito um Deus após a sua morte, por seus 
discípulos. Ele morreu uma morte do criminoso e após a sua morte, para que não perder a face, os discípulos fizeram 
um Deus fora dele. Este é atendida por referência ao Antigo Testamento e os Evangelhos; a Bíblia prediz o nascimento, 
tipo de nascimento, a sua morte e ressurreição. 
 
O desafio final para um judeu incrédulo é, se Jesus não é o Messias, em seguida, escolha outro que irá satisfazer todas 
estas profecias OT. Estas profecias ocorreu bem antes de o Senhor Jesus Cristo apareceu no palco mundial. Houve 
muitas pessoas que acreditavam que ele era Deus no primeiro século. 
 
O JUDEU E A VIDA APÓS A MORTE 
 
Se um judeu diz que não acredita em vida após a morte você vai para Daniel 12:2, mostrando que o homem é eterno, 
Salmo 9:17 diz que os ímpios sofrerão no inferno. Trabalho acreditava que mesmo se ele morreu ainda em seu corpo 
que ele iria ver a Deus. O que aconteceu a Enoque e Elias? 
 
Eles podem perguntar se eles não aceitam Jesus e eu morrer eu posso ir para o inferno, a resposta é sim. Você 
perguntar a questão de saber se eles acreditam no inferno. Você diz-lhes que não podemos confiar em nossa opinião 
subjetiva, precisamos ir na autoridade da Palavra de Deus. A Bíblia diz que os ímpios vão para o inferno. Você diz-lhes 
que você não está enviando-os ao inferno, nós podemos julgar ninguém. Você pode dizer, "eu lhe dizer o que disse o 
profeta Daniel". 
 
O que separa os outros chamados Messias de Jesus era o Messias que os outros eram de natureza política, e todas as 
falhas, considerando que Jesus veio e pago para o problema de pecado. Só Jesus se encaixa na descrição bíblica 
completamente. Se você não gosta de Jesus escolha outro. 
 
No entanto, o Messias havia de vir antes de 70 AD, pois só então houve acesso aos registos que provou que o 
nascimento de judeus, e só então ele poderia ser um sacrifício. Não houve a possibilidade de um sério pretendente 
desde 70AD para não houve um templo. A alegação do Bar Kokba em 130AD levou ao desastre total para o povo judeu  
 
Alguns irão argumentar, se Jesus é o Messias, então por que não os rabinos acreditam nele? Tem havido muitos 
rabinos que acreditaram nele. Rode e leia Atos 6:7, 15:5, 18:8. 
 
Eles também podem dizer que o judaísmo é mais antiga do que o Cristianismo por que eu tenho que mudar? Você 
concorda que o judaísmo é mais antiga do que o Cristianismo, mas é apenas uma parte da história que o cristianismo 



 

 

seja concluída. Um Judeu pode somente vir para o Messias vindo através dele e, em seguida, mostrar que Jesus é o 
Messias. 
 
Alguns vão dizer, "Você acredita em três deuses nós acreditamos em um". A palavra em Hebreu é um composto que 
significa que há várias pessoas em uma entidade. No caso da palavra para Deus, Elohim, o sufixo "im" é plural. Gênesis 
1:1, 1:26. 
 

 
Aula 24   -   Liderança Pastoral 
 
Atos 20:25-38 
 
Rode e leia , Atos 20:25-38 - Um líder não é uma pessoa que dá uma ordem e as pessoas obedecem por medo. Isso é 
tirania. Liderança significa pessoas respeitando você e querendo obedecer ao Senhor que servimos, e busca de 
oportunidades para servir a ele também. Este é o padrão bíblico de liderança no pastorado; é a liderança pelo exemplo 
e pelo serviço. 
 
Em seguida, você deve coordenar as energias e entusiasmos e doações dos membros, para que eles servem e servir 
bem. A liderança é a arte de ganhar o respeito das pessoas e encorajando-os a uma finalidade comum, com um caráter 
que inspire confiança, devoção e sacrifício. 
 
Paulo, nas Epístolas Pastorais, destacou o caráter do ministro pastoral. Você não pode levar as pessoas até que você é 
uma pessoa que é digno de ser seguido. Você não deve esperar para ser um líder na igreja, até que você tenha o fruto 
do Espírito em sua vida; duração do fruto do Espírito em sua vida é o padrão mínimo para a consideração de uma 
pessoa para o ministério pastoral. 
 
Paulo em Atos 20, alguns anos antes, as Pastorais são escritos, fala sobre o que os pastores de Éfeso deve fazer. Nos 
versículos 27 a 33 ele observa as características de que precisa estar presente para ser um pastor. 
 
V 27 - Ele está a anunciar a todos a Palavra de Deus, que está em contraste com o que aconteceu nas igrejas 
medievais.  Devemos pregar através de cada versículo da Palavra de Deus, se o Senhor nos dá tempo suficiente. 
 
28 v - Você é pastor de todo o rebanho.  Algumas das ovelhas são um pouco áspero. Essas pessoas não são suas, 
você está cuidando-os de Deus e é responsável por eles, sob a supervisão do Espírito Santo. Estamos a alimentar, 
proteger, conforto e conduzir o rebanho que o Senhor nos deu. 
 
V29 -  A função de protecção está em exibição aqui.   Lobos de Satanás irá tentar fleece e matam as ovelhas, devemos 
proteger as ovelhas do Senhor. 
 
V 30 -  aqueles que chama as ovelhas estão longe de ser oposição. 
 
31 v -  não devemos ter medo de um pouco de paixão na nossa pregação.   Paulo entregou-se totalmente ao trabalho 
com entusiasmo. 
 
V 32 -  estamos todos sob seguro cuidados graciosa de Deus, tendo a vida eterna e recompensas. 
 
 V 33 -  Paulo estava preparado para trabalhar para nenhum dinheiro para cuidar das ovelhas para que o dinheiro não 
era um problema para eles;  estamos dispostos ao sacrifício e até mesmo dar da nossa bolsa para o rebanho? 
 
V 36 -  Ele orou por todos eles, então, devemos. 
 
V 37 -  eles respeitado e amado como prova de seu amor por eles. 
 
 

Doutrina 
 
 
Pastor - Cristo Pastor 
 
1. Na Bíblia, os ovinos representam os crentes - Mateus 25:33,34 - eles são contrastadas com caprinos (incrédulos). 
 
2. As ovelhas estão indefesas, elas precisam ser led, alimentados e protegidos. 
 
3. Israel foi chamado as ovelhas do seu redil (Salmo 74:1, 79:13, 95:7, 100:3 Jeremias 23:1). 
 
4. O próprio Senhor é o verdadeiro Pastor  (João 10:10-16). 
 



 

 

5. O Senhor Jesus Cristo é visto como o pastor de cinco formas diferentes em 1Pedro 2:21-25. 
 

A) o sofrimento pastor (v 21). 
 

B) o pastor sem pecado (v 22). 
 

C) o pastor submisso (v 23). 
 

D) o pastor substitutiva (v 24). 
 

E) a busca de pastor (v 25). 
 
6. O Pastor como Cristo aparece em três sucessivas Salmos. 
 

A) Salmo 22 - o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas (João 10:11). Ele é a porta (João 10:9). 
 

B) o Salmo 23 - o Senhor é o meu pastor - o grande pastor das ovelhas (Hebreus 13:20). 
 

C) o Salmo 24 - o pastor-chefe aparece como o homem de glória (1Pedro 5:4). 
 

D) mostram o pastor morrer pelas suas ovelhas, o pastor ressuscitado tendendo e cuidar de suas ovelhas e o 
futuro pastor prejudicial sobre suas ovelhas. 

 
 
Pastor o seu rebanho 
 
A fim de manter a heresia na baía você necessita uma firme declaração doutrinária para o ministério, para que você 
possa matar a heresia antes que tenha uma chance para se espalhar. Proteger o rebanho dos lobos para fora de lá 
quem estão indo para velo-los. Você também tem que proteger o rebanho  dos lobos no interior que vai espalhar falsas 
doutrinas. Você precisa proteger suas ovelhas, bem como alimentar suas ovelhas. Uma declaração doutrinária é um 
padrão mínimo que pode ser referida em questões de litígio. 
 
Se você está alimentando o seu rebanho, boa comida, eles não serão executados e encontrar um outro pastor para 
alimentá-los. Mesmo se você alimentá-los, você vai ter um ataque de um lobo, pelo menos uma vez por ano, que será 
um pouco desviado do grupo. O livre-arbítrio é o desafio para todos nós. 
 
Não deixe o sol ir para baixo em uma heresia. Ter um bom firme declaração doutrinária. Então, se nada for dito em 
violação de uma tal doutrina, você pode dizer, "quer mudar sua mente ou alterar a sua igreja". Se você não mover-se 
rapidamente contra os falsos mestres que levará os crentes fracos que irá tornar-se naufrágios. Deus irá julgar o pastor 
se eles não atingem as heresias rapidamente. Isto é onde a visitação regular compensa. Todo Ministro, se ele tem uma 
igreja com uma centena de membros, pode visitar cada do rebanho, uma vez por ano. 
 
Os diáconos, que de outra forma são os principais visitantes, devem ser subordinados ao pastor de qualquer maneira 
sobre o que sua visitação está captando. Quem tem os problemas sociais? Quem está espalhando algum problema? 
Você precisa saber o que está acontecendo.  Como um pastor que você precisa para ser um gerente. Não chegar ao 
estágio onde as ovelhas estão no fosso e você não percebe que eles estão lá, viu que eles estavam em perigo em 
primeiro lugar. 
 
Note o versículo 31 - Paulo advertiu com lágrimas. Ele era apaixonado como professor e como administrador. A palavra 
de Deus deve ser central para o seu ministério. 
 
 
Apoio financeiro COMO UM PASTOR 
 
Note-se também que nos versículos 33 e seguintes que ele não estava fazendo isso para o dinheiro. Ele fez barracas 
durante o dia e ensinou durante a noite. Os ministros nestas igrejas primitivas trabalhou a sua passagem. A maioria de o 
ministério de Paulo era trabalhar o seu caminho ao redor do mundo antigo. Paulo é muito prático. É mais bem-
aventurado dar do que receber. Deus vai recompensar você, mas não vá para o ministério para receber o dinheiro. Olhe 
para o seu ministério como um dar e não tendo um. Um homem que não seja hábil bastante para fazer seu próprio 
caminho e a "tenda" fazer um ministério provavelmente não é qualificado para ser um pastor! 
 
Paulo é dura para os pastores, mas isso é porque a igreja é uma comunidade dura para jovens ministros. Fazendo o 
curso de teologia pela internet desta forma (ou da noite), você está recebendo um bom treinamento para o ministério 
real trabalhando durante o dia e à noite de aprendizado. A única vez que Paulo recebeu dinheiro foi quando ele estava 
na prisão e não podia ganhar dinheiro mesmo.   Não espere para ser mais "bem-sucedido" de Paulo era, e ter o dinheiro 
todo o tempo, ou ser pago a qualquer momento!  Paulo foi bem em seus anos 50 antes ele foi apoiado e, em seguida, 
era apenas uma coisa temporária. 



 

 

 
 
Efésios 4:11-16 
 
Rode e Leia Efésios 4:11-16. Nota, por que razão foram os dons? Este foi o fim. O objectivo da gestão, o papel dos 
centros de gerenciamento em você saber o propósito da sua existência e ajudar os outros a descobrir a sua razão de 
ser no planeta. Por que você existe? Se você é um pastor professor você existe para a perfeição dos santos, para a 
edificação do corpo de Cristo, até que todos se tornam na unidade da fé. Paulo está dizendo que você quer saber o que 
sua descrição do trabalho é, bem, aqui está. 
 
Os dons do Espírito Santo, todos têm efeito; eles têm uma função na Igreja. O objetivo é construir e equipar todos os 
crentes a boas obras. Muitos ministros são preguiçosos. Ministério é trabalho. É um trabalho que Deus chama você. Às 
vezes as pessoas querem jogar com os seus dons, especialmente se eles podem jogar com a igreja antes de ser 
ministro, e dormir em cada dia da semana! Que não é bíblico ministério! 
 
Dorcas tinha um dom maravilhoso, ela poderia costurar e trabalhar duro para ajudar os outros e assim fez. Alguém tinha 
o dom da oração. Esta é a igreja em ação; todo mundo está ocupado em seu espírito controlada trabalha para o Senhor. 
A pessoa que tem o dom de pastor professor precisa estudar a palavra três ou quatro horas por dia. É um trabalho a ser 
um pastor, ele é o trabalho ser um evangelista. Como um pastor, você deve ser forte para pregar tão frequentemente 
como você pode. Tome a sua cruz e seguir o Senhor. Note que eu disse, ou melhor, o Senhor diz: "tome a sua cruz", 
que significa auto serviço sacrificial. Você deve estar interessado em fazer mais pelos outros e levá-los em 
consideração mais do que a si mesmo. 
 
 

Doutrina 
 
 
Presentes - DONS ESPIRITUAIS   [Ver página 43] 
 
Apascentai o rebanho de Deus 

 
Ensino dá estabilidade ao rebanho. Se você entrar em uma igreja e o ministro é preguiçoso, você irá notar coisas que 
estão erradas! Não haverá crescimento, sem proteção e serviço pouco coordenados para a glória de Deus. Você vai 
encontrar algumas igrejas incluem, sobretudo, crianças, velhos e jovens, e não pode ser o evangelismo que produziu os 
bebês! Você deve estar a alimentar os bebês para que  os bebês crescem. Os bebês são atirados ao redor por todo 
vento de doutrina. A maioria das igrejas Falta discernimento, falta de pastores, porque o suor. 
 
Alguns não ensinam a palavra porque não conhecem a Palavra. Nunca haverá um tempo em que um homem que tem o 
dom de pastor professor irá querer deixar o ministério se ele está fazendo seu trabalho corretamente. Você quer que as 
pessoas a crescer. 
 
 
1 Pedro 5:1-7 
 
Você é para alimentar o corpo - Vire e ler, 1 Pedro 5:1-7. Pedro tem as credenciais para dar este conselho porque ele 
sofreu pela fé e serão martirizados eventualmente. Que você tome a sua cruz e esteja preparado para sofrer e trabalhar 
até o fim. Não há espaço para os fracos!!! 
 
A verdadeira liderança pastoral significa alimentar o rebanho, não porque você quer fazê-lo e você ama as ovelhas, 
você não fazê-lo para o dinheiro. Ele não está nele para o dinheiro, ele está para servir ao Senhor. Ele deve ser capaz 
de alimentar sua família e honra a Deus dessa maneira. 
 
No versículo 3, vemos que você não deve ser como um senhor feudal sobre a igreja. Se você é como líder do povo de 
Deus você levar em humildade e não no poder. Você não pode governar a igreja com suas próprias opiniões, você 
governa pela Palavra de Deus. Você mostrar o caminho de sua vida como um exemplo. Pedro recorda-lhes que o 
pastor-chefe vai voltar e manter as pessoas responsáveis. Se você quiser ser o líder que o Senhor levantar-te. Não 
tente fazê-lo pela igreja política. 
 
Ele lembra que as pessoas mais velhas devem ser sujeitos uns aos outros.  Os homens de Deus deve levar em 
humildade e ser controlado pelo Espírito Santo. 
 
 
Um perfil de pastores (10 pontos) 
 
[A] Ele será comprometido com seu povo. Isto será demonstrado pelos fiéis consistente, sistemática, a pregação da 
Palavra de Deus. 
 



 

 

[B] Ele será proteger o rebanho dos lobos e perverters. Ele faz isso através do ensino regular e sistematicamente e 
dizendo o lobo para ir embora. 
 
[C] Ele vai ser apaixonado por seu povo - Atos 24. Paulo envolveu-se com o seu povo. 
 
[D] Ele vai liderar pelo exemplo, pela palavra, pela ação, pela vestimenta, pelo comportamento. Se você agir como um 
porco sua congregação será como leitões. 
 
[E] O pastor vai dar o exemplo em dar, do seu tempo, de si mesmo, de sua energia, dos seus bens, do seu dinheiro.   
Ele será preparado para trabalhar sua maneira. 
 
[F] Ele vai servir o seu rebanho, satisfazer as suas necessidades. Para os servir, você precisa conhecê-los, não no 
sentido de um intrometido, mas como cuidar de uma pessoa. 
 
[G] Ele vai definir o ritmo espiritualmente, em crescimento espiritual. Você não pode esperar que as pessoas crescem 
mais rápido do que o pastor. Se você pregar o fruto do Espírito Santo, devem ver isso em você. 
 
[H] o pastor que prega o sofrimento do Senhor Jesus Cristo pode esperar para sofrer. Este é um pastor com quem o 
Senhor está indo para ser capaz de fazer muito. Temos que aprender a fazer com a pressão e sofrimento. 
 
[I] Ele não conduzir pela coerção. Ele não viver como um senhor. Este é anti Deus e contrário às Escrituras. Vocês 
devem ser um exemplo para o rebanho em amor. 
 
[J] o pastor lidera com os olhos sobre o pastor-chefe como um pastor, reconhecendo as ovelhas não são suas, mas de 
Deus. 
 
 
Hebreus 13:13-17 
 
Rode e leia em Hebreus 13:13-17, dizem que devemos nos submeter àqueles que tenham domínio sobre nós, porque 
eles são fiéis e cuidar de nossas almas.  Eles cuidam de você como pessoas que vão ter uma conta para dar ao Senhor 
Jesus Cristo.   Não lhes causam dor.   Se você é desobediente a eles não vai ser a seu benefício. 
 
O pastor é ser como um marido que ama a igreja como sua esposa. O ministro prevê a noiva pelo ensino, pela oração, 
pela atenção, pela exortação, pela liderança que define um exemplo. Viver como um exemplo bíblico com incansável 
serviço. Liderança na igreja coloca pressão sobre você, porque você deve ser digno de respeito. Se um ministro tem 
problemas é culpa dele, como ele não está estudando ou ensinando como deveria. 
 
 

Doutrina 
 
 
Pastor - Cristo Pastor   [Ver página 102 acima] 
 
 

Aula  25   -   1 Timóteo 4 - LIDERANÇA E PLANEJAMENTO 
 
O planejamento é importante. O apóstolo Paulo disse: "Como o Senhor conduz ou quer" mas ele sabia para onde 
estava indo vários anos à frente. Homens piedosos fizeram planos de acordo com a vontade revelada do Senhor para 
eles, e assim devemos. É extremamente importante que o pastor ensina sistematicamente, como presbíteros, diáconos, 
professores de escola dominical precisa ter certeza de onde você está indo, para os seus próprios planos de ensino. É 
vital que você defina objetivos bíblicos para o seu trabalho e levar as pessoas para frente de forma ordenada. 
 
Rode e leia , 1 Timóteo 4:6 - 5:3 - Se você quiser que a instrução nos ministérios, aqui estão as  instruções. Aqui está o 
que o presbítero, o diácono é para fazer. Isto mostra que as várias áreas da igreja deve fazer.  É a forma como eles são 
feitos, como são planejadas, e como eles são coordenados, que é uma parte importante do papel do pastor.   Aqui 
temos a motivação espiritual que deveria conduzir as pessoas para ajudar a definir-nos a examinar a nós mesmos em 
sua luz. Note as palavras de Paulo, que você deve ter entusiasmo pela sua mensagem e um espírito; uma vida cheia de 
entusiasmo para o seu povo.   Alguns ministros receba as grandes coisas para a direita, mas deixe as pequenas coisas. 
Paulo chama-nos a todos para cuidado de liderança. Muitas pessoas pensam que perto o suficiente é bom o suficiente, 
mas isso não é verdade no serviço do Senhor. 
 
Oito Metas PESSOAIS PARA OS LÍDERES DA IGREJA 
 
O que deve o pastor, diácono ou diaconisa planejar? Paulo define oito metas pessoais:- 
 
[A] Você deve ter oração metas e definir o tempo para a oração a cada dia. 



 

 

 
[B] Você deve ter metas de estudo com o nosso tempo de oração levando em nosso estudo. Se você é um trabalhador 
a tempo completo que será na parte da manhã, enquanto se você tem um trabalho secular que será depois do trabalho. 
 
[C] Você deve ter um objetivo de visitação. Você deve apontar para visitar o seu povo pelo menos uma vez por ano. A 
tarde parece ser a melhor época para visitação. 
 
[D] O Seu objetivos evangelísticos - uma lista de oração para ganhar alma pessoal, 
 
[E] a sua doutrina a ser aplicada objetivos - classificar para fora de áreas de fraqueza na sua própria vida - você precisa 
ter um objetivo para aplicar a Palavra de Deus para esses problemas. 
 
[F] Família objetivos - você deve pôr de lado tempo para a esposa e a família. Plano para fazer coisas com eles. 
 
[G] objetivos do exercício, a cada dia você deve gastar 40 minutos de exercício, se você não, você não está indo ser 
apto, e se você não for, você não está indo para ser capaz de funcionar tão bem quanto você deve. 
 
[H] objetivos de ensino - pense sobre os livros que você deseja estudar e ensinar e planejar como vai fazê-lo. 
 
Como um ministro se não estudar quatro horas por dia você é preguiçoso. Você deve ser capaz de preparar uma 
mensagem a cada quatro a cinco horas, o que significa que haverá quatro ou cinco mensagens que você vai dar em 
uma semana. Planejar suas mensagens com antecedência. 
 
Se um ministro está dando três ou menos mensagens por semana ele é preguiçoso. Você deve ser capaz de preparar 
até três mensagens por semana no seu próprio tempo. Se não você deve estar em uma tenda fazendo ministério. 
 
Se você pode obter uma mensagem extra por semana você tem 50 mensagens por ano disponível. Você pode usar 
aqueles em tempos quando as coisas ficam apertadas. Você não estudar em uma noite de sábado para domingo de 
manhã. O Senhor conhece cada mensagem que você vai dar desde a eternidade passada. As mensagens devem ser 
apoiados de oração. Eles também precisam ser entusiasmo e pregou poderosamente. Se você não tem objetivos que 
você não vai conseguir nada. Paulo diz a Timóteo em ambas as cartas que estes são seus objetivos como um ministro. 
 
 
Oito Metas Igreja 
 
[A] Haverá uma lista de coisas para ser mudado, olhar as coisas de anteriores relatórios anuais.    Veja o que o fracasso 
e o sucesso. Você, então, orar ao Senhor e olhe que mudanças precisam ocorrer durante um período de 1 a 10 anos. 
Deixe que o senhor ditar o calendário aqui, não você. 
 
[B] para estabelecer um grupo guerreiro de oração, principalmente as pessoas mais velhas 1 Timóteo 5:4 ss. aqueles 
que têm o dom da oração tendem a ser de mais de 60 anos. 
 
[C] a oração deve ser a ênfase em cada reunião da igreja. 
 
 [D] protocolo de sessão prática para assegurar que as reuniões são executados como reuniões cristãs devem ser 
executados. Atos 15 Certifique-se de que não há liderança e a oração e o debate livre e aberto e que existem 
aplicações de princípios espirituais. 
 
[E] que você precisa para divulgar seu programa de ensino, para que as pessoas saibam com antecedência o que você 
está indo para a cobertura. Se as pessoas têm problemas em determinados livros eles sabem quando vai ser resolvido 
como eles vão saber quando você está indo para lidar com uma determinada seção. 
 
[F] Você precisa levar as pessoas para se alimentar da palavra de Deus. 
 
[G] Existe a necessidade de salientar a santidade, lidar cara a cara com o pecado. 
 
[H] salientar um Espírito Santo levou a organização. Tudo é feito de acordo com a vontade de Deus através do 
ministério do Espírito Santo. 
 
 
Aplicação de um plano 
 
Você precisa ter um plano de ação de como você está indo conseguir estas coisas com o poder do Espírito Santo, em 
conformidade com a verdade da Palavra de Deus. Como ministro, se você não tiver a estratégia para alcançar objetivos 
que você não vai alcançar. Colocá-los todos para baixo e atingir um número deles. Você planejar e priorizar seus 
objetivos. Não se esqueça da Bíblia Escola Dominical e classe. Como você está indo para expandi-lo, como você está 
indo para estendê-lo para a comunidade. 



 

 

 
Introduzir as mudanças lentamente. Obter seus guerreiros de oração acima e funcionando em um mês. Organizar as 
reuniões da igreja de forma diferente. Ensinar e ensinar e ensinar e você vai praticar o que você está ensinando. Você 
prática, na visitação, na reunião da igreja. 
 
Você deve convidar os anciãos e diáconos juntos e compartilhar a visão. Obtenha idéias da igreja, deixe-os pensar 
sobre ele. Deixe que eles se aplicam a Palavra de Deus para a situação. Não instruí-los, que é a ditadura. Comunhão é 
reunir as pessoas, perante o Senhor. É importante ser estados e resolver os problemas antes que eles comecem. Tudo 
que você acredita que deve ser alterado, você deve ter uma base bíblica. Você deve ser mudada pela Palavra de Deus. 
 
Liderança na igreja requer uma pessoa que eles devem pensar antes de falar. Seus planos sair da vossa oração e 
estudo da Bíblia. Quando você chamar as pessoas para o trabalho que você chamá-los em espírito de oração. 
 
Esdras e Neemias tinha autoridade tanto para o comando, mas ambos estão ensinando a Palavra de Deus. Nós 
encontramos que muitos ministros continuar dando seu ponto três sermões e lista os trabalhos em vez de fazer as 
coisas como ao Senhor. Tudo o que é feito na igreja deve ser serviço espiritual e deve ser feito com alegria, como ao 
Senhor ou não em todos. 
 
Se você não fazê-lo desta maneira você está indo causar desânimo para o povo. Então você vai precisar para empurrá-
los e haverá um bonito trabalho frustrante para todos. Eles não serão capazes de administrar os dons se você fizer 
todas as decisões e não fazer nenhum. Você tem que fazer a sua mente se você está indo para conduzir ou de carro. 
 
Se houver um problema que você tomar a palavra de Deus e dizer para os presbíteros e diáconos que não estão a 
aplicar a essa situação particular. Demonstrar à igreja como as coisas estão a ser aplicados na igreja. Você colocou no 
papel e levar as pessoas a assiná-lo, depois de terem visto o ponto, oração ou corrigidos! Você precisa ter pessoas 
entusiasticamente comprometida com a maneira bíblica de fazer as coisas. 
 
Se você estiver tomando mais de uma igreja existente, você vai encontrar um monte de coisas estão erradas. Pode ser 
a Escola Dominical, que pode exigir um debate com os professores. Com isso, você pode ter uma passagem lidar com 
alimentação de cordeiros. 
 
Você precisa avaliar o que coisas boas que estamos fazendo e como podemos fazer mais do que isso. Escola 
Dominical é um tormento ou alegria. Como eles podem obter mais da Palavra de Deus enquanto eles estão fazendo 
isso. Construir sobre ele, o que podemos melhorar, o que podemos mudar? As salas de aula são confortáveis para 
classes? 
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Às vezes uma reunião congregacional igreja pode se tornar um tempo terrível de argumento e violenta desacordo que 
traz descrédito em o nome do Senhor. 
 
 
Atos 15:1-21 
 
Rode e leia Atos 15:1-21. Esta passagem dá a primeira reunião da igreja gravado e como ele foi executado. Usando o 
nosso princípio, que mais se está a prática apostólica o melhor, esta passagem nos dá um número de coisas para 
aplicar. 
 
 As pessoas cujas ações levaram a esta reunião que está sendo chamado de estavam adicionando ao evangelho e 
dizendo que as pessoas tinham que ser circuncidados depois que eles foram salvos. Paulo e Barnabé foram lá e houve 
grande discordância entre os grupos. 
 
Ambos os lados foram tentar basear as suas opiniões sobre as escrituras e eles tinham um stand up verbal de "luta". 
Não há problemas com o passar um vigoroso debate sobre algo, mas não é bom deixar que degenerar em algo que 
está mal. Um forte conflito não é errado, mas pode ser uma boa coisa para realmente discutir sobre questões, mas 
deveria haver uma resolução. Lembre-se que o mal é definido como política de Satanás, que é tudo o que é contra a 
vontade de Deus. Mal, se presentes, devem ser identificados e silenciado, e confusão (chave de política de Satanás) 
devem ser eliminados. 
 
Essas pessoas vão para a vida autoridade (os apóstolos) para decidir uma questão de disputa.   As pessoas agora vá 
para os anciãos que na base da escritura deve decidir a política da igreja. 
 
Princípios que nós começ de Atos 15 são:- 
 



 

 

[A] as pessoas que participam em uma reunião da igreja deve receber seus conselhos bem antes de que o assunto é. 
Então, toda a gente sabe que eles estão reunindo para. 
 
[B] O assunto é referido os anciãos para decisão ou esclarecimento bíblico. 
 
[C] James preside a reunião; portanto não é um presidente em reuniões. 
 
[D] O legalista têm uma palavra a dizer em primeiro lugar. Você tem que decidir quando há uma grande questão de 
doutrina quando você deve falar para obter o máximo de impacto; deixe sempre o partido que está em erro falar 
primeiro. É melhor deixar seu caso até o fim, ler a palavra e dê exemplos. 
 
[E] Quando todos tem uma palavra a dizer Tiago resume a reunião. Tiago diz em Atos 15:21 que existem sinagogas 
onde Moisés é ensinado, mas estamos ensinando o Senhor Jesus Cristo.  Há certas coisas que os gentios deveriam se 
abster de fornicating, adorando ídolos, e comer carne que foi estrangulado, mas a lei mosaica não é para eles. 
 
 
Vida SOCIAL NO MUNDO ANTIGO 
 
Os motivos para James instruções específicas são encontrados no antigo contexto. No mundo antigo a gregos e 
romanos casado por conveniência para fornecer continuar filhos legítimos para a família, mas foi a prática comum para 
o marido sair e ter sexo com prostitutas sacerdotisa pagã, como parte das religiões pagãs, ou apenas para o 
divertimento. Essa foi uma prática do mal e tive que parar para os crentes, que eram, como embaixadores de Deus, 
para ser diferente de seus vizinhos pagãos. 
 
A carne disponível no mundo antigo estava disponível apenas a partir de templos pagãos, como todos os animais foram 
mortos, em muito a forma como a carne Hallal é hoje, e dedicado ao deus do templo associado ao matadouro. Alguns 
carne foi sangrado corretamente, mas outras não foram e poderia ser perigoso para comer, também foi associado a um 
culto de sangue e todas as coisas  associadas a esses cultos de sangue estavam a ser evitada, como só o sangue de 
Cristo era para ser honrado.  
 
É muito melhor a comer carne que tenha sido devidamente sangrados em vez de que foi estrangulada. Você precisa 
para sangrar um animal de outra forma em clima mais quente começa a Putrefy, mas esse não foi o motivo para evitar; 
era que o sangue apenas para ser homenageado foi o sangue de quem salva o mundo. Os cristãos não devem 
beber/comer ou honrando o sangue de sacrifícios pagãos. Este era um problema real para estas pessoas. 
 
[F] Eles não têm uma mão ou maioria de votos, há a política e apostólica, uma vez que se afirma que é o fim de tudo. 
Não há debate, uma vez que a política foi feita; até essa altura todos podem discordar, mas uma vez política foi feito o 
debate terminou.    Apenas assim hoje; se não houver política bíblico claro sobre uma questão que não deve haver 
debate após a posição bíblica é claro. 
 
Jay E diz Adams, que, em sua experiência, tem havido muitas vezes onde a função de uma reunião, como mostrado em 
Atos 15, não foram repetidas na igreja reunião de negócios. A maioria de nós poderia recordar esses encontros! Nossa 
preocupação é orante não repeti-los. 
 
Os problemas quase sempre envolvem pobres pastorear pelo pastor.  Se um pastor está visitando o seu povo pode 
resolver os problemas antes que eles se tornem demasiado grande e profundo ressentimento ocorre. Todos os 
problemas devem ser tratados numa base de aconselhamento em um primeiro. Cada membro da congregação deve ser 
visitado a cada ano.   Se você tiver seus diáconos devidamente atribuídas você vai tê-los visitando uma vez ou duas 
vezes um ano, aquelas famílias que lhes foram atribuídos. Isso garante um bom feedback e aviso de problemas de 
endereçamento. 
 
 
Administração E CONTROLE DE REUNIÕES 
 
A segunda razão para um mau encontro é má administração na igreja. Você pode colocar uma ordem de trabalhos de 
uma reunião até um mês de antecedência. Isto dá aos membros a oportunidade de inscrever na ordem do dia, se o 
desejarem, e para rezar por meio das questões de maneira inteligente. Também lhe dá tempo para ensinar qualquer 
passagens que são relevantes. 
 
Se os relatórios anuais não estão disponíveis, um mês antes da assembleia geral, o secretário do grupo em causa deve 
ser substituído. A realização de reuniões em um tempo razoável após o final do exercício. Aqueles que não fazem seus 
trabalhos devem ser disciplinados. Isso agiliza o relatório. Falta de informação é a preguiça e não honrar a Deus. 
 
A terceira razão para uma reunião de pobre é mau presidência. O presidente poderia ser o ministro ou secretário. É 
preferível que o pastor para presidir a reunião. Antes de começar você precisa ler os passagens da Escritura, talvez 1 
João 3:11,14-24, 4:4-19, 20 - 5:5.   Estes são particularmente importantes se existe discordância. 
 



 

 

Uma outra coisa para pensar com antecedência, é a de uma aliança, que todos concordam que, antes da reunião. 
James tinha sido obviamente fazendo algum trabalho antes da reunião. Ele não citar a passagem de Amós fora do topo 
de sua cabeça.  Para cada assunto na ordem do dia, você precisa ter a escritura para fazer backup, o que é que vai 
acontecer.  Não é um caso de "Eu acho que você deveria fazer isso", é que a Escritura afirma isso. É importante ter um 
retroprojetor, data show, ou uma placa de preto/branco. 
 
Uma das questões que precisa ser feita é, qual é a verdadeira questão / problema que temos aqui?   Clarificar a 
questão. Muitas vezes desacordo não era sobre o assunto, mas é sobre a forma como as pessoas pensam sobre as 
coisas. Não é Moisés ou se a lei foi bom, eles são bons. A questão é se eles devem ser trazidos como uma coisa 
obrigatória na igreja. Isso é ruim, é legalismo. O que diz as Escrituras? Tendo as Escrituras Leia em voz alta, podemos 
estar em obediência à Palavra. 
 
Vamos ser claros que princípios devem ser aplicados? Como podemos aplicá-las agora? Para uma reunião da igreja 
você tem que estudar e orar. Não devemos confiar na passagem onde nos é dito que quando estamos perante o 
magistrado, seremos inspirados a lembrar os versos que exigem, como que se aplica especificamente a ser preso, e 
não de uma reunião que deveria ter previsto. Esta passagem é muito citado por pessoas preguiçosas. Devemos estudar 
para mostrar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a Palavra de 
Deus. 
 
 
TROUBLE MAKERS 
 
Se o consenso não puder ser alcançado.  Se houver um ou dois fabricantes de problema você deve fazer política como 
ancião, e você deve deixar a questão clara. Se a igreja é dividido ao centro não forçar a questão. Você não pode liderar 
uma Igreja dividida. Se você segurar um item para a próxima reunião devido a discórdia, certifique-se de que você vai 
colocá-lo na igreja calendário como para quando a nova convocatória da reunião irá ocorrer, e toda a igreja chamada à 
oração diariamente sobre isso. Se esta é uma questão vital, chamar o povo para o jejum e a oração como a igreja 
primitiva fez! 
 
É importante compreender que a oração é a chave para o poder na igreja. Deixe-o ser isolado por pessoas amargas 
que não por quaisquer argumentos. Temos de fazer a vontade de Deus em Deus, e a oração é a maneira de Deus. Não 
faça uma questão de trazer uma questão de finalidade naquela noite. Ser relaxado como se há de haver uma solução 
que dia ou não. Se há demora é porque Deus vai fazer algo sobre um problema no coração de seu povo para a glória 
do Senhor e o crescimento de sua igreja. Confiar no Senhor e continuam orando. 
 
Você precisa estar preparado para a pessoa, ou pessoas, que realmente irá interromper a reunião.  Você precisa ter as 
Escrituras pertinentes estabelecidos. Por exemplo, Romanos 1:19-32, Provérbios 6:16-19, Gálatas 5 - o fruto do 
Espírito, 1João 3:4-5, Mateus 7. A espada do Espírito é a Palavra de Deus. Você não cortar as pessoas para baixo com 
sarcasmo ou a sua autoridade. Fazê-lo em conformidade com a vontade de Deus através da citação da Palavra de 
Deus. Se quiser opor-se a que eles são, em seguida, opondo-se à Palavra de Deus e não você. Para continuar fazendo 
este ponto você também pode citar Colossenses 3:17, 2 Timóteo 2:19 e Tiago 2:7, a fim de que não continue. 
 
Se o problema makers estão cheios de pecado e o mal que eles têm suficiente corda para pendurar-se. Você isolá-los 
pelas citações de 1 João. Você diz-lhes que eles estão a apresentar um relatório ao Conselho, no sábado de manhã 
para enfrentar disciplina para a vergonhosa maneira que eles se comportaram. Se necessário, eles podem ser 
removidos por dois grandes diáconos. Você precisa ter "BOUNCERS" para algumas reuniões da igreja. O secretário 
devem minuto para baixo os fatos de qualquer incidente violento, e as declarações devem ser tomadas a partir de 
presentes e assinado como um verdadeiro registro de eventos. Se a pessoas violentas não atendem ao que eles devem 
considerar como renúncia, e eles devem ser informados de que na noite da reunião. Mesmo com o bom pastor vai 
infelizmente precisa estar preparado para este tipo de ataque à igreja pelo inimigo que pode estar dentro. 
 
Assegurar a Constituição permite a remoção imediata de um membro do rolo após conduta vergonhosa, que devem ser 
cuidadosamente definidos e legalmente em termos de palavras, ações violentas, qualquer crime ou má conduta sexual. 
Um membro que comete crime não pode ser removido, eles podem ser suportados na prisão, mas tem a opção de 
removê-los para a protecção do nome do Senhor na comunidade. Em dois casos na minha cidade os pedófilos têm 
permanecido na prisão os membros da igreja, quando deveriam ter sido publicamente despojados de toda dignidade 
como membros da igreja, a fim de que a comunidade identificou que a igreja rejeitou suas ações totalmente 100%. 
Estes homens foram vistos por os não salvos como sendo "perdoados" e dispensado pelas igrejas envolvidas e suas 
vítimas foram insultados e assim muita oportunidade para testemunhar perdido na comunidade através deste. A igreja 
primitiva pôr para fora todos os fornicadores e criminosos e eles re-entrou o companheirismo e poderia tomar a 
comunhão novamente apenas depois de três a sete anos de penitência tinha mostrado que realmente mudou e não 
desgraça o Senhor novamente. 
 
 
Comunicação NO CORPO 
 



 

 

 Com boa comunicação você vai se livrar de muitos destes problemas, acabamos de ver. A comunicação deve ser 
verdadeira, oportuna, adequada e orientada. Sempre que você está se comunicando com as pessoas e a verdade, e a 
verdade inteira, é essencial ou então a falsidade e a especulação cresce. 
 
Quando as coisas estão indo mal você não deve mentir. Você não deve dizer que as coisas estão indo para a direita, 
quando eles não são. A velocidade é essencial como é viajar muito mais rapidamente do que a verdade. O que é dito 
tem de ser adequado e oportuno. Você não será necessariamente dizer tudo, há certas coisas que você pode ter que 
manter confidenciais, e você trabalha como um conselho sobre essas questões. 
 
Se houver um problema, as pessoas devem saber o suficiente para assegurar que eles saibam o que está acontecendo. 
Eles não devem saber o suficiente para causar problemas em casos sensíveis, de grande imoralidade. Você precisa 
dizer a povos que você está agindo sobre ele, mas não para nomes e datas. Diga ao povo que se eles estão cientes da 
imoralidade você conversar com um diácono, para que as pessoas possam ser ajudadas. Às vezes você precisa citar 
nomes mas isso é quando uma expulsão deve ter lugar. Você não citar nomes até que haja uma total rejeição da 
necessidade de arrependimento. Todas as expulsões em fundamentos bíblicos estão abertos para readmissão se o 
arrependimento ocorre. Falando a verdade em amor é muito importante. 
 
 
Métodos de comunicação 
 
[A] Escritos - uma igreja boletim, quais grupos estão fazendo e o que eles estão planejando fazer. Você pode incluir um 
grande sermão no passado. Programas de ensino para que as pessoas saibam para onde vão. Comprar cartões de 
Natal e ficar bem fora de seu próprio bolso. 
 
[B] de falar - pode ser cara a cara em uma visita ou depois da igreja ou em um telefone. O e-mail ou telefone são os 
métodos mais eficazes de comunicação. O método público é do púlpito em uma manhã de domingo. Muitas vezes é 
melhor deixar os diáconos. O telefone vem de árvore desta forma com uma pessoa a telefonar a cinco e assim por 
diante. Cada diácono é responsável por um determinado número de famílias que estão em sua lista.  Como o ministro 
seu telefone a cabeça da árvore que coloca a comunicação em ação. Dentro de poucos minutos todos na igreja tem a 
mensagem e pode orar sobre a situação. 
 
Desagregação da comunhão ocorre quando a comunicação se decompõe. Você perde a alegria da comunhão recíproca 
no corpo da igreja, e há um aumento de tensão. Um domingo de manhã anúncio é, nesta fase, não é pertinente porque 
um monte de pessoas estão agora a mágoa, e assim não será sintonizada com isso. 
 
Adams diz que, "provavelmente mais igrejas estão divididas ou claudicação ir junto por causa de pequenas diferenças 
que não foram tratadas biblicamente que por causa de qualquer divergência doutrinária. Muita energia é drenada e 
enormes quantidades de energia é desperdiçada em tensões desnecessárias e a miséria resultantes do conflito 
inadequadas". 
 
Através de uma boa comunicação pode lidar com o conflito potencial abaixo da superfície. Obter feedback a cada visita 
pastoral que é feito, seja sozinho ou os diáconos, para que você saiba o que está acontecendo. Reunião Regular com 
os presbíteros e os diáconos, o pequeno-almoço reunião antes de igreja, todos estes contribuem para o pastor conhecer 
bem os problemas antes que eles se tornem problemáticas. Um monte de reuniões curtas são melhores do que longas.  
Um pequeno-almoço semanal de anciãos e diáconos encontro é muito útil. 
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Aula 27 - RELAÇÕES PESSOAIS SOBRE A JUNTA DA IGREJA 
 
 
Introdução 
 
O pastor é o presidente do conselho de administração. Temos esta com a palavra epískopos que significa 
superintendente ou bispo. Quando as pessoas estão trabalhando juntos, haverá problemas que será comum à condição 
humana, E OS DIFERENTES TIPOS DE NATUREZA HUMANA. 
 
Sua placa está indo ser humano apenas como você é. Muitas vezes você não está funcionando como você deve como 
um cristão. As pessoas são as mesmas; elas estão indo ter bons e maus dias. Se um número de seus diáconos estão 
fora da comunhão você está indo ter um mau encontro.   Você tem que certificar-se de que os procedimentos 
administrativos sejam tais que o espírito pode mover e que os problemas que as pessoas podem fazer com que sejam 
minimizados antecipadamente pelo poder espiritual. Se nós impedir ou entristecer o Espírito Santo em nossa 
metodologia que nos propusemos para o desastre. 
 



 

 

Ambos os Atos 6 e Atos 15 nos dar dois bons exemplos de procedimentos administrativos, com a co-operação e uso 
dos dons espirituais. Aqui vemos os papéis que os apóstolos como James tomou. É importante que a coordenação e a 
integração de todas as coisas na igreja. Todos eles devem ser organizados e coordenados pelo pastor, de forma a que 
haja uma maior chance para a glória de Deus do que os homens lutam! Deus deseja para tudo para executar de forma 
ordenada e honrar a Cristo. O propósito da igreja é o de fornecer, dentro do qual todos os ministérios podem funcionar 
de forma satisfatória. 
 
 Há uma pessoa que governa, que é o Pastor, mas, como vimos, ele governa pela sabedoria espiritual e pela servidão. 
Não serão definidos papéis e funções para todas as posições na igreja de constituição. Estas regras/funções precisam 
ser bem compreendida por pessoas para o processo de reunião para ir suavemente. Em seguida, é muito mais fácil de 
administrar como há uma expectativa comum do que acontece, que é responsável, e como as coisas são supor para 
trabalhar. Se você têm sistemas no lugar para resolver os problemas antes de eles surgirem irá torná-los muito mais 
fácil de manusear. Cada problema que existe atualmente na igreja é gravado em algum lugar em ambos os actos ou as 
Epístolas. 
 
Você necessita ter uma constituição bem organizada, com metas, objetivos e estrutura. No que deve ser o que se 
espera de certos oficiais. A melhor maneira para as pessoas a aceitar uma constituição é realmente ver o 
funcionamento. Há várias coisas que precisam ser parte de sua constituição. A Constituição aborda o assunto de 
quando você tomar decisões na igreja, apenas como você está indo para torná-los? O Community membros devem ser 
incluídos no processo de tomada de decisões como crente todos são sacerdotes. 
 
 
Princípios para a tomada de decisão uma reunião da Igreja Aliança 
 
Aqui temos sugestões de como as decisões devem ser feitas na igreja. Esta pode ser referida como uma "reunião 
aliança" que todos concordam com antecedência. "Nós não vamos em ira levantar as nossas vozes em um outro. Nós 
concordamos em não jurar e usar linguagem inadequada. Nós concordamos em não culpar um ao outro. Estamos de 
acordo em que as escrituras e o nosso mútuo amor para o Senhor nos guie. Amém". Uma vez que toda a gente 
concorda, a reunião começa! 
 
O ministro/pastor pode então ler o seguinte; 
 
Deixe tudo ser feito para ampliar a glória do Senhor e não a nossa. 
Vamos todos ser feito em amor e respeito um pelo outro, porque o Senhor disse: "Amai-vos uns aos outros como Eu 
vos amei". 
Deixe que tudo seja feito de acordo com a Palavra de Deus e a comunhão do Espírito Santo. 
Deixe a verdade ser falado no amor sem raiva. Você pode estar dizendo a verdade, mas você não está dizendo que, de 
acordo com a Palavra de Deus. 
Nada ser left unsaid que precisa ser trazido para a abrir. 
Deixe que tudo seja feito em oração. 
Deixe-nos não se mover em qualquer direção sem orientação clara do Senhor. Se a decisão vai provocar um grupo 
concordamos a orar sobre isso por três meses. 
Deixe que o Espírito proposição decidir que devemos seguir como nós ouvi-lo. 
Recorde-se que esta é a obra do Senhor não é nosso. 
 
 
Lembremos-nos: 
 
O propósito para a atividade de igrejas de Deus (Política da empresa) 
 
1.  trazer glória para o Senhor Jesus Cristo, refletindo a sua glória por meio das atividades e da vida das pessoas 

e as atividades da igreja. 
 
2.  Para treinar os crentes para ser embaixadores de Cristo, testemunhas de que sua pessoa e poder pode fazer 

com fracos seres humanos que estão comprometidas com ele. 
 
3.  Para ser o meio através do qual o Espírito Santo se move sobre os não salvos para ganhá-los para o reino.   
 
4.  Para ensinar os crentes a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para que todos possam ser como 
ele. 
 
5.  Na prática, mostrar o amor do Senhor, entre os santos, para que o mundo possa ver como nós amamos uns 

aos outros e, por isso, ouvir o evangelho da salvação sem nossas vidas impedindo-os. 
 
É útil ter algo como este impresso (com todas as referências bíblicas que estão no cerne dos princípios), para que 
possamos vê-lo em todos os momentos da reunião. Isso coloca pressão sobre as pessoas para padrões espirituais. Não 
deixe que alguém permanecer irritado e unrebuked. Como o pastor você é o gerente. Os presbíteros e os diáconos são 



 

 

executivos; as pessoas que executar as decisões que são feitas pela Igreja, para implementar a política na Palavra de 
Deus. 
 
 
Seus líderes 
 
Você deve reconhecer a altas posições que eles têm e eles vão reconhecer a sua. Você deve conhecer o seu corpo e 
alma e confiar neles. Dar-lhes o trabalho adequado para fazer. Tem recompensas para aqueles que fazem o bem e 
castigos para os que fazem o mal. Como o homem de negócios, você deve levar no Senhor. Em muitos casos, as 
reuniões da igreja caem bem atrás dos padrões do mundo. Você pode ter profissionais no quadro e se você não 
executar a sua placa em  forma tão eficaz quanto possível, eles vão ficar desiludido. Conhecendo seus executivos e 
ajudando com suas fraquezas e incentivando seus pontos fortes que são capazes de tirar o máximo partido da placa. 
Você precisa saber que você pode confiar e que você não pode; que são homens de oração e sabedoria bíblica, e que 
não tenham crescido na graça e no conhecimento do Senhor. 
 
O trabalho do senhor merece o melhor. Tanto a board e o pastor deve estar servindo ao Senhor em um nível 
profissional mais elevado do que seu empregador humana. Para estar em uma placa de negócios você deve conhecer a 
política da empresa e de auditoria e direcionar a execução do mesmo. Como pastor, você é o gerente da filial local da 
igreja e você deve fazer todas as coisas de acordo com a política do Senhor. 
 
Lembre-se os objectivos para a acção da Igreja 
 
1. Para ser uma glória para o Senhor Jesus Cristo, refletindo a sua glória nas actividades e pessoal na igreja. 
 
2. Para treinar os crentes para trazer mais glória ao Senhor, para ser embaixadores de Cristo. 
 
3. Para ganhar almas para o Senhor, apontando-as para uma economia do conhecimento do Senhor, como o que ele 
tem feito por eles. Esta é uma abordagem e alcance evangelístico. 
 
4. Ensinar-lhes que eles podem crescer no amor e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam 
refletir Nele. 
 
5 Para mostrar o amor do Senhor Jesus Cristo através de atos de caridade para com os santos. 
 
Essas atividades refletem a política da igreja e devem ser incorporadas no planejamento 
 
A política da igreja deve ser sempre:- 
 
1.   Para estudar a Palavra de Deus no poder do Espírito Santo, para que possamos refletir mais e mais a vida de 

nosso Senhor em nossas vidas como aplicamos a Palavra de Deus para nossa vida. 
 
2.   Que devemos tentar levar todos os incrédulos para um conhecimento do Senhor Jesus Cristo e o seu 

ministério para salvar a humanidade. 
 
3.   Temos uma política de ensino, de modo que em tudo o que enfatizar o crescimento espiritual individual como 

estação de embaixadores de Cristo. 
 
4.   Queremos deixar que o Espírito solto na igreja a mudar-nos a todos. 
 
5.   Temos que manter uma vida eterna em todas as ações de nossa igreja. É de muito maior importância para 

saber que o que o senhor pensa sobre nós na eternidade é muito mais importante do que o que as pessoas 
pensam sobre nós agora. 

 
Qualquer coisa que não está em conformidade com o presente é abolido ou eliminadas. Qualquer coisa que incentive a 
aplicação desses princípios deve ser encorajada. 
 
Como o Espírito Santo com poderes ministro você precisa dar o exemplo. Como você deixa o Espírito solta em sua vida 
e lhe obedecem as pessoas irão ver uma mudança em sua vida e ser atraído para o Senhor. Como o pastor ou pastor 
se você perguntar o rebanho para segui-lo, é essencial que você definir um exemplo que vale a pena seguir. 
 
As técnicas de gerenciamento padrão do mundo são muitas vezes uma boa maneira de começar a auditoria de quão 
bem você tem vindo a gerir o negócio. Você precisa começar com você mesmo antes de iniciar a análise de outros. Se 
você não estiver gerenciando-se bem você não está indo para gerenciar outros. 
 
Quatro gráficos sobre a gestão - a partir dos factos abaixo desenvolver seus próprios gráficos para avaliar a si mesmo e 
sua equipe regularmente. 
 



 

 

Gráfico A   -   ao lado da página lista as perguntas e, em seguida, deixar espaço para responder a cada pergunta, e 
fornecer sugestões sobre como você pode melhorar em cada área. 
As perguntas são:- 
 
Sou atencioso com os outros pareceres? 
Eu tenho percepção espiritual, posso manchar uma falsa? 
Eu sou confiável? 
Estou fala bem? (Você Está impopular com as pessoas porque você deixar as pessoas para baixo?) 
Não penso sobre o que as pessoas dizem?    
Estou interessado em fatos? 
Eu penso automaticamente o que as pessoas dizem ou fazem, verifique-os para fora? 
Estou de acordo, eu tenho uma boa natureza? 
 Tenho iniciativa? 
 Posso comunicar bem, ou posso ficar frustrado porque as pessoas não obtê-lo direito? (O problema é comigo!) 
Sou eu ou não-egoísta que eu penso acerca de mim em tudo o que eu decidir? 
Eu sou generoso com crédito? (Um pouco de encorajamento vai mover o seu povo ao longo de mais do que qualquer 
outra coisa.) 
 
Precisamos descobrir coisas em nossa vida que precisam ser melhorados. Olhe para a melhoria e a agradecer a Deus 
quando vem. Quando você começar-se classificados para fora você pode olhar os anciãos e diáconos. Esta é uma boa 
auditoria mensal para fazer! 
 
Tem de ir a um retiro de anciãos com isso. Deixe-os começar com você primeiro, mas ser solidário, como podemos 
ajudar. Você vai chamar o grupo junto, se for bem feito e em espírito de oração. Você vai puxar-los juntos tão apertado 
que Satanás não terá um olhar em. 
 
Conhecê-los socialmente. Convide-o para jantar em sua casa. Ter as refeições juntos tão frequentemente como você 
pode. Vê-los como eles executam as tarefas que lhes foram confiadas na igreja. 
 
 
Quadro B  -  perfil Executivo Folha -  você precisa criar uma atmosfera na igreja para o Excel e servir ao Senhor.   A 
legítima necessidade de alimentação e colher os lucros. Se uma pessoa tem uma necessidade que você alimentá-lo e 
fortalecê-lo e encorajá-lo. Eles, então, ser mais produtivo como um trabalhador. Se você quer fazer o melhor fora de 
algo que você precisa para analisar cada aspecto dele. Você precisa pensar sobre o que as pessoas têm dons 
espirituais possíveis. A capacidade que eles têm? 
 
Tem uma folha de perfil (Quadro B) para cada líder da igreja, e use-a para ajudar a garantir que você obtenha o melhor 
deles 
 
Na folha que você precisa para observação: 
 
Nome e data de nascimento, seu cônjuge e filhos. 
Possíveis dons espirituais. 
Hobbies, esportes, e interesses. 
Perfil de trabalho, experiência administrativa e capacidade. 
Necessidade de status? 
Precisam de sentir que têm realizado algo? 
Necessidade de lealdade? 
Necessidade de elevados padrões? 
Necessidade de supervisão? 
Precisa ser reconhecido como um indivíduo? 
Necessidade de excel? 
Necessidade de cooperar com outros em tarefas? 
Necessidade de atividade criativa? 
 
 

Aula 28   - A   administração da igreja relacionamentos 
 
Um gráfico 
 
Um gráfico, na palestra 28 dá um guia para um personagem que está tentando melhorar. A idéia é ver as deficiências 
e, em seguida, veja como podemos ajudar a pessoa, e como eles podem ajudar a si mesmos. Um monte de cristãos 
não são confiáveis, eles são convidados a fazer as coisas e eles não são feitas.  
 
Outra área em que há necessidade de melhora é onde alguém diz algo sobre alguém que você precisa para confirmar 
os factos antes de agir sobre ela. Você precisa se comunicar com as pessoas. Se você fazer a pergunta, você ama o 



 

 

Senhor irmãos o suficiente para dizer a verdade? Se uma pessoa está no caminho certo, eles tendem a dizer que 
gostaria de amá-lo mais. É esta vontade de ser mais como Cristo que nós estamos tentando ajudar a crescer. 
 
Nós precisamos de começ específico para que o conselho de administração pode orar uns pelos outros. Se você tem 
uma escola teológica com 40 - 50 pessoas em dormitórios que vivem juntos e, em seguida, a cada mês, eles devem 
sentar-se em pequenos grupos de 10 e dizer como eles encontrar um para o outro no dormitório. Isto é importante 
quando você está vivendo juntos. Algumas pessoas vivem como pagãos quando eles são a formação para o ministério.  
No fim de cada semestre os alunos devem entrar em estes grupos e fazer a pergunta, foram definindo um Cristo como 
exemplo? Se você encontrar um estudante na faculdade que está a dar um mau exemplo, e eles não serão corrigidas, 
elas devem ir. 
 
Se você não consegue lidar com este tipo de exame você exclui-se do presbitério e diaconato posições, porque temos 
de estar acima de qualquer suspeita, e fala bem no mundo. 
 
 
Quadro B 
 
Vamos analisar o Gráfico B - Perfil do Executivo Folha.   Você precisa para alimentar as necessidades legítimas das 
pessoas para produzir a mais esforço produtivo. Você deve pensar sobre o que você está fazendo e sobre o seu povo 
para administrar a igreja, as forças armadas são administrados. Precisamos ter conhecimento de nós mesmos, os 
nossos pontos fortes e fracos, e também conhecimento de nosso inimigo. 
 
É importante que você, como um pastor saber sobre a sua placa, quando suas esposas e crianças aniversários são e 
quais são os seus interesses. É importante que, por exemplo, você não tem uma visita pastoral em um aniversário de 
casamento ou aniversário. Se você souber estas coisas sobre as pessoas que você pode falar com eles sobre up 
próximos aniversários e afins. 
 
Você precisa determinar o que as pessoas têm seus dons espirituais. Quais são os seus hobbies, quais são seus 
esportes? Isto pode ajudá-lo para não ofender-los e ajudar você a utilizar seus atributos. Por uma combinação de 
conhecer seus dons e o interesse que você pode ser capaz de encontrar um  lugar onde a pessoa será capaz de servir. 
Isto irá ligar o diaconado em conjunto. O povo vai segui-lo, porque você está interessado neles. 
 
Como podemos fazer nosso povo motivado e movendo-se e trabalhar melhor? Alguns precisam de status ou posição, 
outros precisam ser estimulados, outros ainda são auto-motivados. Você tem que ter certeza de que estas coisas não 
são características da OSN. Se há um desejo de poder que irá destruir a placa. Se há uma fraqueza OSN pode expô-lo, 
a fim de ajudá-los a controlar ou eliminar.    
 
A maioria das pessoas têm de sentir que têm realizado algo, este é legítimo, e enquanto nós deve atender a essa 
necessidade, queremos treiná-los para ouvir o Senhor "bem feito", em sua alma. Se você dá a uma pessoa uma tarefa a 
fazer é importante que eles sejam capazes de fazê-lo e concluí-lo. Se você quiser destruir uma pessoa boa, dar-lhes 
muito que fazer. A maioria de povos querem ser leais e não deseja se rebelar. Ser um incentivador, uma revisão de sua 
equipe. 
 
Este tipo de avaliação irá mostrar a trouble makers rapidamente. Dar-lhes a oportunidade de ser leal, e dar o exemplo. 
Se eles estão faltando na lealdade ou integridade este é um sinal de perigo. Dar-lhes algo que eles podem em excel. 
Alguns precisam de autoridade sobre eles, alguns necessitam de encorajamento. Você vai encontrar muitas pessoas na 
igreja que estão ansiosos para agradar, mas eles vão flit de um trabalho para outro, se eles são solicitados a fazer algo 
por outra pessoa.  
 
Você não pode funcionar com uma pessoa assim. Se você tem uma pessoa como que você tirá-los de lado e dizer-lhes 
que, se alguém lhe pede para fazer algo a mais para dizer que eles têm que fazer a tarefa que lhes foi dada, e eles 
precisam de supervisão para garantir que eles concluir tarefas.   Temos de reconhecer as pessoas como indivíduos e 
como tratá-los de forma diferente. 
 
Não vemos comissões no Novo Testamento. No entanto, ver pessoas com dons funcionando com a ajuda de outros. O 
Senhor pode recompensar essas pessoas pessoalmente sua fiel serviço. O padrão bíblico é responsabilidade pessoal 
em vez de comissões. 
 
 
 
 
Gráfico C 
 
Gráfico C - pessoal Sociogram. Isto é como você tarifa diferente as pessoas como uma medida de desempenho e é 
muito útil se você precisa fazer uma referência. Perguntas que são colocadas é eles ajustar, eles têm iniciativa, eles são 
engenhosos, eles são confiáveis, eles são acima da média, consistente em seu stand, atencioso com os outros, eles 
são alegres, eles são razoáveis, eles são solidários, eles têm alguma energia e entusiasmo, eles podem ser confiáveis, 



 

 

eles drift pela vida numa bruma, são pensamento rápido, eles são corajosos. A partir desta avaliação que você pode 
obter um bom perfil no desempenho. 
 
 
 
 
 

SOCIOGRAM PESSOAL 
 
Atributos de  pessoas sendo avaliado 
 

(1=deficiente,  2=a menos do que o desejado,  3 = média,      4 = Bom,        5= excels) 
 
Conhecimento 
Rigor 
A COMPREENSÃO 
Disponibilidade para ouvir 
Comunicação 
Justiça para Todos 
Adaptação à Mudança 
Iniciativa 
Engenho 
Confiabilidade 
Coerência 
Consideração 
Alegria 
Razoabilidade 
Simpatia 
A ENERGIA 
Integridade 
O estado de alerta 
Raciocínio rápido 
Coragem 
 
 
Suplente - Gráfico Gráfico D 
 
Uma alternativa para a avaliação é a seguinte 
 
D GRÁFICO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE TAREFAS ESPECÍFICAS 
 

ITEM 1 2 3 4 5 
Qualidade do Trabalho Não aceitável Apenas aceitável Preço Médio Acima da média Quarto 
Conhecimento do 
trabalho 

Não tem uma pista Lento Pode fazer tarefa Confiável Outros guias 

Confiabilidade Nenhum Precisa de um 
começo 

Precisa de 
supervisão 

Aviso Totalmente 
Responsável 

Comunicação oral Muito pobre Pobres Feira Claro e conciso Tem toda a 
atenção 

Comunicação escrita Muito pobre Pobres Pode ler Bom Excelente 
Engenho Nenhum Precisa de 

Instrução 
Segue Instrução Boas Sugestões Standard Superior 

Trabalhando com os 
outros 

Não é bom Seguidor Vai levar Relaxante Natural Líder dinâmico 

Discernimento Pobres Irregular Bom, mas lento Bom Excelente 
A organização do 
trabalho 

Caótico Perde a via Precisa de 
conselhos 

Mantém-se Na Parte Superior 
do Trabalho 

Capacidade de 
supervisão 

Nenhum Pessoas evitá-los Nenhum interesse Será, se solicitado Leva 

Qualidade do Trabalho Pobres Abaixo do padrão Preço Médio Quarto Excelente 

 
Círculo o desempenho de sua equipe e analisar seu próprio, para tarefas específicas. 
 
 
Uso de gráficos 
 
Você pode sentar-se para baixo com eles e ajudá-los, olhar para ele e ver o quão bem a tarefa foi dada. Era aceitável, 
média, acima da média?  Você assumir a responsabilidade como ao Senhor neste trabalho? Você dar boa comunicação 
oral, dar boas orientações? Você foi engenhoso em o que você fez? Como você trabalha com outras pessoas você é 



 

 

um líder de um seguidor? É a sua organização do trabalho no caos ou você está em cima? A sua qualidade de trabalho 
têm de ser verificado todo o tempo ou você sempre produzir trabalho de qualidade? 
 
 
Definição das normas 
 
Em qualquer igreja que você corre, você deve ter uma declaração de fé, uma declaração de propósito. Se você 
estabelecer isto antes que você comece você tem alguma esperança de que a direção da igreja biblicamente. É quase 
impossível sobrepor estas coisas depois de um ano ou dois no pastorado. Você precisa ser proativo nesta área. Tudo o 
que você faz para o Senhor poderia ser feito melhor, de modo que precisamos monitorar e revisar o básico. 
 
[A]   Precisamos de comunicar - se você deseja ser um administrador da igreja é essencial para comunicar 

claramente com as pessoas. O Conselho de Administração deve atender a cada semana para uma breve 
reunião. Não têm uma maratona mensal que testa a santificação. Um pequeno-almoço de sábado/domingo é 
desejável, embora nem sempre é possível. 

 
[B]   atribuir tarefas - as pessoas devem ter a oportunidade de assumir a responsabilidade, para que possam 

realizar tarefas como ao Senhor. Nas igrejas, muitas vezes, as pessoas não têm a oportunidade de servir. Eles 
não têm um trabalho que eles podem fazer como ao Senhor. Você precisa ter os prazos dentro dos quais as 
pessoas podem executar as tarefas. Você tem que assegurar que os trabalhadores não substituem os 
trabalhadores em uma reunião. Os trabalhadores não dão uma tarefa, de forma que eles são vistos a falhar e 
na humildade que falham e procurar ajuda. 

 
A Bíblia ensina a responsabilidade pessoal e responsabilidade e recompensas pessoais. Ter um diário e anote quando 
são para relatar e monitorar seu progresso. Você mantém uma conta de desempenho e você pode usar que, de tempos 
a tempos, no que diz respeito aos diáconos permanentes não novamente porque eles não executar. Estar à procura de 
capacidade espiritual. No Novo Testamento os diáconos foram examinados para ver se eles tiveram o dom de pastor e, 
em seguida, professor activamente os treinou. Você pode colocar seus diáconos em cursos que vão ajudá-los na área 
espiritual. 
 
Quando as pessoas conhecem a igreja e eles vêem a liderança liderando pelo exemplo que você vai achar que vai 
levantar o moral e haverá grande sucesso e realização. Você tem metas semanais, mensais e anuais. Se você não 
definir uma meta para alcançar qualquer coisa que você pode garantir o sucesso, você será bem-sucedido em 
conseguir nada!   Sem visão o povo perece.   Reunião em conjunto e rezando juntos, define as metas para o ano. 
 
Em Setembro / Outubro tem um retiro onde você orar e falar e falar e orar e compartilhar as Escrituras. Quais são os 
objetivos, para onde vamos, o que queremos alcançar, o que é o espírito que sobre a igreja. Os líderes podem dizer que 
isto é o que nós acreditamos que o Espírito está dizendo para nós. 
 
 Contabilidade de    obter bons conselhos aqui de um profissional da contabilidade.   O pastor não deve lidar com o 
dinheiro, ele deve ser feito de uma forma que o governo contas te louvamos.   É o dinheiro do Senhor para guarda-o 
completamente. Nunca tem uma pessoa contando dinheiro e contabilidade para sozinho; proteger a sua reputação de 
acusação e o dinheiro de possíveis fraudes. 
 
 Se as pessoas sabem o que está acontecendo com o dinheiro dado, o que irá melhorar.  Com a queda moral, dando 
também cairá. 
 
SGF - Secção 3 - Administração. 
 

 
Aula 29   -   O PAPEL DOS DIÁCONOS E A SUA FORMAÇÃO 
 
 
Os Diáconos 
 
Os diáconos são os mais populares em grupo em muitas igrejas. A maioria dos diáconos não funcionam como 
deveriam, e a razão é que muitas vezes nunca foram informados sobre o que o trabalho é, treinados para o trabalho. 
 
Rode e leia o seguinte, Atos 6:1-10, 1 Timóteo 3 : 8 -13 
 
Colocá-los juntos, há quatro princípios por trás o ofício de diácono. Embora ele foi basicamente uma função 
administrativa, aprovado pelos primeiros apóstolos, para ajudá-las com a administração do trabalho social, eles foram 
para cuidar das viúvas, e isso significava que havia os aspectos sociais e espirituais para o papel também. Foi assim, 
administrativo, social, e espiritual. Vamos refletir sobre os quatro princípios. 
 



 

 

Em primeiro lugar as qualificações são espirituais, deviam ser homens cheios do Espírito Santo, como foram as 
diaconisas. Não procuram, por conseguinte, um trabalhador social, treinados para mesmo se suas habilidades são 
apropriadas, eles precisam ser cheios do Espírito, antes de qualquer outra coisa é procurado. 
 
Em segundo lugar, não existe dom de diácono, e os homens podem ter uma variedade de dons, apesar de "ajuda" será 
útil. Dois desses atos foram 6 evangelistas e mestres. Diácono é um ofício, não um dom.  O serviço como um diácono 
não exclui de ser um evangelista ou mestre, ou o exercício de qualquer dom espiritual na igreja. 
 
Em terceiro lugar, eles não estão a ser os novos crentes. Eles precisam de ser experimentado na vida diária da igreja, 
em primeiro lugar, por seu papel exige que eles são bem conhecidos, confiáveis e têm boa reputação e respeito por 
aqueles entre os quais irá trabalhar. Você não colocou um novo membro da igreja em uma posição de diácono. Deixe 
que eles mostram que eles são fiéis na obra do Senhor, e ter a confiança do povo, bem antes que eles são colocados 
em uma posição de diácono ou diaconisa. 
 
Em quarto lugar - nota o trabalho de separação entre os dois ofícios da igreja. Os anciãos e apóstolos foram retiradas 
para pregar, ensinar e orar. Eles alimentados espiritualmente as ovelhas. Diáconos foram retiradas para o trabalho 
social, de "deaconing"; a palavra significa servir à mesa. Eles literalmente fez isso assegurar as viúvas foram 
alimentados. Eles alimentados fisicamente as ovelhas. O papel só foi necessária após um tempo considerável de 
crescimento da igreja. 
 
Se em uma igreja grande o seu pastor está fazendo todos a visitar e aconselhamento do ministério da palavra vai sofrer. 
Os diáconos estão lá para visitação ministério hoje, para trabalhar com o pastor(s), mas, naturalmente, ambos os 
grupos estão a ser evangelistas ou professores em suas áreas de responsabilidade. 
 
Certifique-se de que a função dos diáconos, a este nível, de modo que você, como pastor, estão prontos para estudar e 
ensinar. Os apóstolos dizem que seu trabalho é para orar, estudar e ensinar. Isto é importante em uma grande igreja. 
Agora lembre-se de que os diáconos são nomeados quando a igreja foi bem passado o ponto-3000. Um pequeno 
número de diáconos, ou nenhum pode ser necessária em alguns lugares, às vezes. O conceito chave por trás de sua 
nomeação, era que eles estavam ali para garantir que os anciãos não foram distrair o ensino bíblico e ministérios oração 
pelo grande trabalho social, sobrecarga de visitação. Como um pastor que você precisa para se preparar pelo menos 
quatro mensagens por semana, talvez cinco. Você tem cerca de 40 horas de oração e estudando uma semana para 
fazer um bom trabalho.  Se você visitar ele deve ser na parte da tarde, depois de ter gasto 5-6 horas estudando no 
período da manhã. Se você achar que o aconselhamento, visitação, está seriamente ferir seu tempo de estudo que você 
precisa como um pastor para pedir ajuda de seus diáconos. 
 
Os cristãos têm uma má compreensão do papel do diácono. Muitos não têm real conhecimento dos princípios básicos 
por trás do papel na Escritura. Ao mesmo tempo os homens aceitam a exaltada posição de ser um diácono sem 
compreender as responsabilidades e os requisitos do instituto. Muitos pastores não ensinam Atos 6 e 1 Timóteo 3 e, em 
seguida, como minha avó escocês antigo usado para dizer, "eles estão confusos a respeito de porque os diáconos não 
'AEC'!" 
 
 
Selecção de diáconos 
 
O povo da igreja selecione os diáconos, os presbíteros nomeá-los ou desafiá-los. Você precisa ter uma boa 
constituição, garante que todos os membros da igreja sabem o papel, compreender as qualificações, e permite também 
o ministro ou presbíteros diáconos impróprios para rejeitar, sem constrangimento. Não limite o seu número para sete, ou 
precisar de sete, para que você deve ter o suficiente para atender a sua igreja. 
 
Na grande igreja de Jerusalém (3000+) não foram suficientes para as viúvas sete homens para serem nomeados. A 
maioria das igrejas em cem membros precisam apenas de dois ou três diáconos e um número similar de diaconisas.   
Não se limite às sete, ou sentir que você deve ter sete se não forem necessárias. 
 
Observou-se que as únicas pessoas que foram ajudados eram aqueles que estavam indefesos. O trabalho social foi 
muito seletivo na igreja primitiva. Eles tinham uma visão muito alta para a utilização do dinheiro que foi dada à igreja. 
Ele só foi para aqueles que estavam em necessidade e amava o Senhor e serviram a ele. Muitas vezes somos 
demasiado liberal com o dinheiro do Senhor. Os diáconos e diaconisas tinham que ser pessoas de discernimento, 
sabendo onde o alimento era para ser dado, e onde o desafio de estilo de vida, a obediência era mais adequada. 
 
Há aqueles que são necessitados, mas não estão em conformidade com as orientações. Se um alcoólatra adora a 
garrafa não é nem realista, nem espiritual, para a igreja, para fornecer a caridade por eles, por que você está mantendo-
os em seu pecado, tornando-o confortável para eles e a sua família a permanecer neste lugar do mal. Você pode decidir 
que você vai dar uma refeição ao título como uma oportunidade para testemunhar a ele, mas se ele/ela não está 
interessado no evangelho você está desperdiçando o dinheiro do Senhor. O Senhor mantém você responsáveis pela 
forma como o dinheiro é utilizado. Se uma pessoa adora um outro "deus" a igreja primitiva esperava-os a abordagem 
que "Deus" para ajudar, não para vir à igreja.  
 



 

 

Se as pessoas não aceitam o Senhor, que não tem direito de reclamar sobre o seu povo? Você pode ajudar essas 
pessoas, mas estas coisas deve ser claro, estas coisas para descobrir a verdade por trás dos problemas da pessoa, 
que são relacionados à vida desobediente, não uma verdadeira necessidade. Eles criaram sua própria miséria, e sob o 
plano de Deus precisa ser deixado em que até os seus ouvidos, para que eles e sua família possam reflectir sobre as 
consequências de seu pecado e mudar seu estilo de vida e sistema de crença para um que funcione. Não roubar o povo 
de a verdade sobre suas escolhas por bailing-los das consequências do seu próprio mal! 
 
Beneficiários de caridade bíblica 
 
A igreja primitiva deu comida e mercadorias e não dinheiro. A igreja deve, em princípio, nunca dar dinheiro para as 
pessoas. Se você dá dinheiro que você está em uma posição difícil, para você ter feito uma questão de algo diferente do 
evangelho para a pessoa que recebe o dinheiro. 
 
No caso das bebidas alcoólicas, você pode ter que dar uma palavra de repreensão que estão neste estado por causa de 
seu pecado, e que a resposta bíblica é ajudá-los a enfrentar o pecado e dar-lhes a única esperança que é Cristo, não 
uma apostila que mantém-los beber um outro dia.   
 
Se você ir para um alcoólatras casa onde eles estão morrendo de fome com uma garrafa de uísque na mesa você dar-
lhes $20 para comprar comida, para eles vão gastá-lo na bebida. Se você acreditar seriamente que você deve dar, 
comprar seu uísque ou fuma fora deles, em troca de comida. Você olhar para eles e dizer-lhes que eles têm de 
enfrentar o pecado e o mal, que os levou para o desesperado, onde eles vêem a embriaguez como a sua única 
esperança. Devemos dizer-lhes que está a verdadeira esperança, se eles encontrar o Salvador. Se você aliviar sua 
miséria física que você está roubando uma pessoa chegar a uma solução real para a dor, e o desespero que os levou a 
bebida. O perigo é que tais pessoas podem ser mantidos vivos em um inferno de modo que eles podem cair em 
verdadeiro inferno depois; que não é a nossa missão! 
 
Uma viúva que estava vivendo em pecado e não estava disposto a mudar, ainda que estivesse morrendo de fome não 
obtenha suporte da igreja primitiva. Sua mensagem era, se você quiser viver em pecado, viver em pecado, e não se 
queixam sobre a miséria que você selecionou para você mesmo. Se você adorar o diabo não esperam os cristãos para 
apoiá-lo em suas escolhas. Eles estavam sem corte, afirmando que Deus irá julgar você e você vai morrer, e até você 
se arrepender não vamos dar dinheiro ou comida para você, como ele vai ser dinheiro a Satanás ou o seu povo. 
 
O diácono e diaconisa eram as pessoas que visitaram os outros em suas casas. Eles se referiram as coisas de volta 
para os anciãos que estavam a pregar a palavra, enquanto publicamente os diáconos trabalhou em particular. É por isso 
que os padrões espirituais foram tão altas. Para ser um diácono, trabalhando com as viúvas era para ser aberto a 
tentação sexual, monetária e tentação. Há pessoas na igreja que são demasiado facilmente tentados nestas áreas, e 
eles não são elegíveis para ser um diácono ou DIACONISA, aliás, se eles são nomeados será voltada para coisas que 
eles não podem lidar com. 
 
Se você não tem controle de seus filhos, o que exclui-lo. Se, no entanto, seus filhos foram os trilhos após atingir sua 
maioridade biblicamente (20) Isto não exclui necessariamente a você. Enquanto eles estão sob seu teto no entanto a 
Bíblia torna claro que você é responsável por eles. 
 
Formação do diácono - se você estiver chamando a atenção para a importância da alimentação regular da Palavra e o 
ministério do Espírito Santo na vida quotidiana das pessoas, então todos estão sendo preparado para o ministério. 
Penso que se há menos de uma semana quatro serviços de ensino, de modo a que as pessoas podem tirar proveito do 
treinamento, então você está falhando o povo do Senhor. Além disso, não precisa de ser um diácono especial não só 
para o curso de formação de diáconos, mas aqueles que podem ser diáconos no futuro. Este será composto de 
aconselhamento bíblico, lidando com pessoas em crise, etc. Com efeito, será basicamente o curso que você está 
fazendo atualmente, ou seja, será um curso de Teologia Pastoral. Tente fazer isso no sábado ou domingo de manhã, de 
modo que a família não é interferido demais. Ser sensatos, como Domingo é muitas vezes um o dia da família, ou 
precisa ser mantida limpa para uma nova sessão de conversos. Ter uma lista de presenças, de modo que as únicas 
pessoas que podem ser designadas como diácono são aqueles que têm feito o curso uma vez houve um par de cursos. 
 
Interação entre o PASTOR E OS DIÁCONOS 
 
Como um pastor de uma igreja nova que você faz.   Cinco sugestões:- 
 
[A]   tem um retiro de diáconos, para falar sobre o diaconato. Desafiá-los a respeito de o que o trabalho é realmente 

bíblico. 
 
 [B]   Saiba o que o trabalho de diáconos tem sido até à data e, em seguida, verificar-a contra as escrituras. 

Pergunte a eles o que eles fizeram no ano passado, como diácono, este ano até agora. 
 
[C]  examinar todas as passagens bíblicas e comparar com o que eles estão fazendo. 
 



 

 

[D]   Planejar um curso de estudo (ou use um presente) para que eles possam fazer o que a Bíblia diz que eles 
devem fazer. 

 
[E]   para a pessoa que não acha que ele precisa para aprender qualquer coisa fazer uma dramatização talvez com 

um bêbado. Isso mostra que não temos todas as respostas. Se a pessoa come torta humble ele estará 
interessada em aprender. Se ele não é tempestade, ele vai para fora e você aceitar sua renúncia como ele vai. 

 
Os diáconos devem ser capazes de lidar com as coisas que eles estão indo para o encontro. Se assim não for, ou não 
irá aprender estas coisas, a igreja não terá um ministério em que house têm visitado novamente. Noventa por cento das 
pessoas que dizem que são perseguidos para o Senhor em seu local de trabalho, ou comunidade são basicamente 
pessoas que não execute em seu local de trabalho e trazer descrédito em o nome do Senhor pelo seu próprio 
comportamento. O testemunho do crente como para o trabalho e o comportamento do diácono, ou pastor deve ser 
procurado também antes da nomeação, para aqueles sem uma boa reputação não serão aceitos pelo povo. Esta é uma 
razão pela qual elas são votadas pela igreja; aqueles sem a confiança do povo não pode servir. 
 
Você pode treinar os diáconos e diaconisas desta forma, e creio que é vital para o fazer. Eles precisam ser treinados 
para ver o bebedor encoberta, o viciado em drogas, que não é explícita, e saber como desafio e também como 
incentivar. Eles precisam ver onde as pessoas estão, qual é a sua necessidade. Eles precisam responder de forma 
sensata, mas às vezes com firmeza, e em todos os tempos biblicamente, seguindo o padrão apostólico.   Todos os 
cristãos precisam ser mais sensível, nitidamente bíblico e discernir espiritualmente. Para atingir esses objetivos, os 
cursos de formação de diáconos deve ser aberto a todos. 
 
 
Sete PERGUNTAS SOBRE DIÁCONOS 
 
1.   Os diáconos devem servir para a vida ou para um período de tempo limitado? Não há nenhum guia na 

Escritura. Eles eram, aparentemente, um diácono até que passou ou falhou. Por exemplo, Nicolau de Antioquia 
se tornou apóstata, Philip movido cidade e tornou-se um ancião no novo lugar. Estevão foi martirizado. Decidir-
se para yourself. 

 
2.   Como são diáconos para ser escolhido? - Atos 6, com qualificações como registrado em 1 Timóteo 3. A igreja 

é de escolher os diáconos mas os anciãos nomeá-los para o escritório e tem o direito de recusa se existe algo 
na vida da pessoa que não está de acordo com as escrituras. 

 
3.   Como você diáconos disciplina? - Como qualquer outro membro da igreja. Não há nenhuma regra especial 

para os diáconos ao contrário do ancião que é repreendido publicamente por qualquer erro em sua vida. 
 
4.  quantos os diáconos devem ter uma igreja? - Isso depende do tamanho. Um diácono para cada 50 pessoas 

em uma igreja normal é uma regra de polegar. Você precisa ter alguns diáconos e diaconisas que são idosos 
ou aposentados. Estas pessoas estão disponíveis para ser usado em momentos de crise. Não é prudente ter 
muito jovem homem ou mulher para servir como diácono ou diaconisa especialmente se eles têm uma família 
jovem, para que a responsabilidade irá levá-los longe da igreja.   A maioria das igrejas que têm jovens 
diáconos não têm os diáconos fazendo a visão bíblica do trabalho. Não é uma tarefa de estado, mas um 
verdadeiro papel de servo. 

 
5.   Os diáconos devem estar na igreja? - É que os anciãos, os diáconos regra aplicável ao trabalho social. Os 

diáconos relatório para os anciãos que fazem e recebem instruções dos anciãos. Eles não podem ser 
biblicamente os decisores na igreja. É a partir dos diáconos que seus anciãos virá, portanto, não é um 
argumento que devem estar presentes para ver o processo de tomada de decisão e de aprender. O tamanho 
da igreja vai ditar isso. Em alguns lugares, o diácono papel será realizada por um homem que também pode 
ser um perito contabilista de profissão e está na placa como a igreja contador ou administrador. Uma pessoa 
pode ter duas ou mais funções, mas eles não vão ser presbítero e diácono.  

 
6.   Os diáconos sejam duplicação de visitação como os anciãos têm também esse papel? - O diácono é a 

visitação orientada a necessidade física que os pastores e anciãos seguintes será especificamente para as 
necessidades espirituais. Cada pessoa deve receber uma visita pastoral pelo menos uma vez por ano. Se 
houver uma necessidade específica em que o diácono pode ser visitar três ou quatro vezes por semana, até 
que o problema seja resolvido. Isto pode significar que organizar uma igreja "Refeições sobre Rodas" para 
pessoas da igreja, se necessário. Se você tiver anciãos e diáconos papéis misturados acima você terá uma 
confusão na igreja, mas cada igreja deve reflectir sobre o seu tamanho, sua comunidade, suas necessidades e 
encontrar a combinação certa para satisfazer a necessidade, e mudar seu mix como a comunidade mudanças. 
O papel bíblico é fixa, mas a sua aplicação é flexível para a situação em que o Senhor colocou em sua igreja. 

 
7.  os diáconos devem ser aqueles que servem à mesa do Senhor? - Não necessariamente. Nem que nem a 

oferta é um trabalho para o diácono. É provavelmente melhor para permitir que outras pessoas para fazer isso 
e assim encontrar uma área para servir. É importante para eles, no entanto, de ter os seus distintivos e estar 
fora no hall de entrada para que eles possam ver as pessoas a sair e as pessoas podem encontrá-los. A 



 

 

serviço do ministro pode, então, dizer às pessoas que qualquer um com uma necessidade social veja os 
diáconos no foyer depois. Eles podem ser pessoas de oração, e assim pode ser na frente da igreja para a 
oração com as pessoas em causa mais tarde também, mas os guerreiros de oração e idosos podem ser mais 
apropriados para este papel, não ser diáconos. A flexibilidade é  a chave. Identificar as verdadeiras 
necessidades da igreja e assegurar a estrutura que você tem é realmente o encontro real, em vez de imaginar 
necessidades das pessoas.  

 
Os anciãos não são eleitos são selecionados para serem pastores e presbíteros. Todos os anciãos nomear os diáconos 
a fim de que todos são responsáveis por problemas de disciplina. Se você precisar alterar a constituição, a fazê-lo em 
um esforço concertado e fragmentadas. Mais próximo está o padrão bíblico para o melhor estamos aqui, e mais se está 
para as necessidades reais da igreja, melhor a igreja será executado. 
 
 

Aula 30   -   IGREJA constituições e disciplina 
 
 
1 Coríntios 14:33-40 
 
Rode e leia o seguinte, 1 Coríntios 14:33-40. Nesta passagem em Coríntios, Paulo diz à igreja que o senhor é um Deus 
de ordem. Deus dá dons para a edificação da igreja. Você tem dons de pastor e administração. Você não pode ignorar o 
que Deus providenciou para a Sua Igreja, e há necessidade de organização, de modo que estes dons operam de forma 
ordenada. Existem dons dominantes, e estes precisam ser exercidos biblicamente. A igreja está a ser organizado, mas 
a organização precisa ser dotado do Espírito Santo e habilitadas. 
 
 

Doutrina 
 
Presentes - DONS ESPIRITUAIS   [Ver página 43] 
 
Rode e leia os seguintes- Romanos 10:12, Gálatas 3:28, Colossenses 3:11, 1 Pedro 2:9, 1 Coríntios 12:7-30, Hebreus 
13:7, 17, 24. O Senhor deu os dons de liderança. Temos o sacerdócio de todos os crentes. O líder é o primeiro entre 
iguais, portanto, é servo de liderança bíblica de Liderança; Desenvolvimento de liderança nunca é ditadura em um 
modelo bíblico.           
 
O líder deve estar compartilhando as escrituras e orar sobre cada questão, mas o líder bíblico assume a 
responsabilidade da decisão como um "pastor" diante de Deus. Deve haver autoridade e estrutura e organização dentro 
de que os verdadeiros presentes podem funcionar. Você precisa ter as suas reuniões organizadas e sua estrutura no 
lugar de modo que haja um canal livre para o Espírito para mover para baixo 
 
 
Doze PRINCÍPIOS DE GOVERNO DA IGREJA 
 
Doze Princípios de governo da igreja estão por trás de cada constituição (haverá diferenças na maneira como as igrejas 
são estruturados, mas estes princípios devem estar por trás de qualquer estrutura para ser bíblica):- 
 
1.  Deus, o Espírito Santo tem sempre dado presentes o suficiente para fazer o trabalho da igreja. Em 1 Coríntios 

12 ele diz que o Espírito Santo tem dado bastante presentes para a igreja a função. Em cada igreja local onde 
o espírito está presente também haverá as pessoas para fazer o trabalho. Você precisa encontrá-los, treiná-los 
e ensiná-los a crescer para que possam cumprir os dons. Sua constituição deve reconhecer isso e permitir que 
isso aconteça. 

 
2.   Sua constituição deve permitir que os dons do Espírito para funcionar e prosperar, ou então você está 

negando a própria base da sua fé. Se você olhar para a história da igreja quando o cristianismo floresceu você 
tinha pessoas no topo que permitiu que aqueles na parte inferior para a função. Sua verdadeira forma de 
governo não é tão importante quanto as pessoas na estrutura. Este não é línguas e milagres, no centro, trata-
se de pastores/professores e evangelistas, o dom de ajuda e administração. 

 
Todos devem rezar, mas nem todos têm o dom da oração. Estamos todos a fazer discípulos. Deve haver a 
possibilidade de o pastor para apascentar as ovelhas; um pastor que é governada e dirigida em tudo, por sua 
prancha não pode funcionar como um verdadeiro sub-pastor. 

 
3.   A Constituição deve ter uma base bíblica. Você deve ter os textos da Escritura para o suportar acima de tudo 

na Constituição, e deve ser um documento de ensino bíblico. Se algum ponto não é apoiada por escritura não 
deve ser lá. 

 
4.   Qualquer posição de autoridade deve ser biblicamente um reconhecível. São posições bíblicas pastor, mestre 

ancião, os presbíteros, os diáconos e diaconisas. 



 

 

 
5.   A visão bíblica de práticas de responsabilidades pessoais devem ser praticadas. A posição deve ser bíblica e 

as responsabilidades dentro da posição deve ser bíblica. Os diáconos devem ter a supervisão física com os 
anciãos, tendo a supervisão espiritual. O pastor deve guiar a Igreja. 

 
6.   A disciplina deve ser bíblica. Os procedimentos devem ser anotados na Constituição e deve ser bíblica. 

Consulte a BTB - disciplina na igreja. 
 
7.  Os direitos e responsabilidades devem ser definidas. Qual é a sua responsabilidade como membro e quais 

são os seus direitos. 
 
8.   Processos de tomada de decisão deve ser claro. Há um processo de tomada de decisões e deve ser grafada 

lá fora. 
 
9.   Reuniões da igreja protocolos devem ser definidas para que as pessoas percebem o que é necessário como 

medida do quórum e votação. Deve haver quatro reuniões de negócios por ano, dos quais um deverá ser a 
reunião geral anual para planejamento e relatórios financeiros. Os relatórios que são necessários devem ser 
identificadas e o momento em que os relatórios estão a ser dada deve ser clara. 

 
10.   A gestão do dinheiro deve estar na constituição definitiva com responsabilidades definidas, para que haja total, 

verificado regularmente, controlados e uma contabilidade precisa para todo o dinheiro dado para a obra do 
Senhor. 

 
11.   Você deve garantir que sua constituição está em conformidade com as regras do Estado, em conformidade 

com as leis do país. Você precisa ser uma organização sem fins lucrativos. Se você não fizer isto com cuidado 
você traz o nome do Senhor em descrédito quando o governo investiga-lo. Você deve apertar a constituição 
como uma prioridade. Se você achar que há algo errado convocar uma reunião de emergência para modificá-lo 
de acordo com todas as exigências das leis do Estado, a menos que directamente em conflito com as 
escrituras. Nossos valores morais e éticos deveriam ser sempre superiores aos do estado. 

 
12.  A Constituição deve incluir uma declaração de fé que cada pessoa deve assinar como crer em cheio. Se as 

pessoas não são desafiados pela declaração de fé vão desviar da fé. Se uma pessoa não pode assinar a 
declaração de fé devem sair, ou ser capaz de ser negado provimento ao recurso. 

 
Muitas igrejas nos Estados Unidos exigem a adesão a assinar a declaração de fé, numa base anual.  Muitas 
denominações têm sido destruídas por não fazer isso. 
 
Presbiteriana, Metodista, Episcopal e alguns batistas têm sido dilacerada por legalismo ou liberalismo.  A maioria dos 
fabricantes de problemas na igreja são os incrédulos ou crentes; eles devem ser identificados por suas falsas crenças 
ou afirmações falsas. Você também precisa de uma maneira de expulsar as pessoas que não acreditam, ou estão 
vivendo em desobediência a abrir as escrituras. 
 
Os Ministros Boardman - páginas 146-148 do manual 
 
Eu acredito que você deve ter uma declaração de fé e numa base anual a promessa solene de que, se em qualquer 
momento você não acredita em qualquer itens da declaração que você vai renunciar a sua adesão ou aceitar a 
demissão como a consequência inevitável. Um compromisso anual para o que a Igreja defende é um lembrete a todos 
sobre a missão da Igreja, e deve ser uma coisa poderosa para o crescimento e força. 
 
Você deve ter uma declaração de fé em uma forma abreviada, como o que a igreja primitiva teria referido como, seu 
credo. A declaração deve ser modificada ou apertados para lidar com as ameaças atuais à fé apostólica. Se você tiver 
uma constituição que não diz que a palavra de Deus é sem erro no original haverá dificuldades com alguns como você 
tentar aplicar as escrituras para eles. 
 
Disciplina na Igreja 
 
Qualquer disciplina dos membros da igreja deve ser bíblica, o que significa, firme, mas justo e misericordioso. Isso deve 
ser feito de tal forma que o desgraçado membro tem nenhum recurso em tribunais civis. 
 
Há um caso onde você tem que intervir fisicamente, como, por exemplo, se você tem um pai bater repetidamente sua 
criança na igreja. No entanto, você deve tomar ação legal e legítima, de tal forma que eles não podem levá-lo a tribunal 
e desonra o nome de Cristo. 
 
Um exemplo bíblico de mais de reação foi quando Moisés matou o egípcio maltratando o israelita. Se você tiver alguém 
bater alguém em sua igreja você precisa usar uma força razoável, mas você deve estar preparado para o pior, e assim 
evitar a escalada da situação. A violência é melhor evitar, e se ocorrer na igreja, a polícia é chamada, se possível. 
 



 

 

Se você ejetar alguém você precisa ser capaz de aconselhar-lhes da Palavra de Deus, se eles vão ouvir. 
 
A EXPULSÃO DO CLUBE 
 
Existem quatro regras bíblicas para a expulsão do clube:- 
 
[A] o   pecado persistente impenitente. - 1 Coríntios 5;11 - Qualquer coisa que desgraças o nome do Senhor. Ele 

pode ser a avareza, imoralidade, pessoas fazendo a coisa errada na comunidade empresarial. O pecador deve 
reconhecer o pecado. Se a pessoa cai uma vez, por exemplo, como a gravidez indesejada não é 
necessariamente um motivo para expulsão, mas se eles são persistentes em fornicação é. 

 
[B]   uma persistente que é chamado de estilo de ímpios. 1 Coríntios 5:13. Isto é o lugar onde uma pessoa está 

vivendo um estilo de vida que não está em conformidade com a santidade. 
 
[C] a   falsa doutrina, persistentemente realizada, apesar de o ensino correto. Isto significa uma heresia que é uma 

blasfêmia e uma mentira contra a verdade de Deus que a pessoa se recusa a ser de orçamento. Toda heresia 
é uma violenta agressão espiritual no concurso jovens crentes. Você não pode fazer uma questão no entanto 
fora de qualquer assunto que não é abrangida pela declaração de fé. 1 Timóteo 1:19-20, 2 Timóteo 2:17-18, 
4:14 

 
[D]   O lobo em pele de cordeiro deve ser expulso. Esta pode ser uma pessoa que tem uma sede de poder, sexo e 

dinheiro; trata-se de tornar a mercadoria do rebanho do Senhor de qualquer maneira. Atos 20:29-31, Mateus 
7:15-23, 10:16-18, 2 Pedro 2:1-3. A igreja deve ser um refúgio para a segurança para as ovelhas. 

 
Os membros devem entender que existem normas que não devem ser quebrados para o comportamento na igreja. Eles 
devem saber que você não trazer negócio legítimo, que pode ser envolvido em durante a semana, para a igreja no 
domingo. Você não vender seguro de vida quando você deve estar pensando sobre seguro de vida eterna. O senhor 
Ejetado os cambistas do templo, e ninguém está a sulcar seu comércio na igreja. 
Observe que os quatro princípios acima envolvem persistência na rebelião contra os padrões do Senhor. 
 
 
Cinco passos para a disciplina 
 
Cinco passos para problemas de disciplina. 
 
[1]   Obtenha os factos e vá em particular para as pessoas em causa. Gálatas 6:1, Tiago 5:19-20 
 
[2]   O princípio e procedimento de Mateus 18:15-17 deveria ser seguido, você vai para eles, você levar alguém 

com você, e só então trazê-los diante da igreja. Nenhuma disciplina na igreja deve ser exercido perante o 
segundo aviso foi rejeitada. De que você precisa para lidar com o problema imediatamente. Uma semana deve 
ser o maior tempo entre a audiência de um problema e chegar à terceira reunião. Se você demora você pode 
terminar acima com uma igreja. O outro conceito é que os membros individuais são resolver os problemas 
antes que eles cheguem a um tamanho em que o ministro tem de se envolver. 

 
3]   os falsos mestres devem ser expostas e repreendeu apenas duas vezes, se as pessoas estão ativamente 

ensinando doutrina falsa. - Tito 3:10, 1:13, 14, 2 Tessalonicenses 3:14, 1 Timóteo 6:3-5. Você dar-lhes dois 
avisos, você dizer-lhes para parar com isso e, se não, eles estão fora da próxima vez. Eles podem ser profecia, 
porcas, liberais, ou hiper calvinistas. Sua constituição deve refletir a opinião da igreja sobre esses assuntos. 

 
[4]   a expulsão não é nunca final. Se houver arrependimento e fruto de arrependimento, então eles devem ser 

readmitido. 2 Coríntios 2:1-11, Gálatas 6:1-10. Você disciplina-los, a fim de recuperá-los para a obra do 
Senhor. A aceitação de volta para uma igreja de crente arrependido deve ser feito com alegria. Se o homem 
que estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai é perdoado depois de frutos de arrependimento, 
então qualquer um pode ser! 

 
[5] a   expulsão da igreja deve ser publicada no boletim da igreja para proteger outras igrejas. Você tem que 

certificar-se, no entanto, que não é difamatório. Você dá cópias do boletim para outras igrejas, e deve 
permanecer aberto pronto para fornecer detalhes dos fatos que não pode ser abalada por uma advogado em 
um tribunal. Lembre-se de que o problema persistente pessoa tendem a ter um distúrbio de personalidade, e 
como as pessoas vão continuar a ser problema, e as pessoas tendem a amar o litígio. Você precisa de 
assegurar-se de que as pessoas têm colocado pressão sobre eles para se arrepender, pois é a motivação para 
a disciplina. Os propósitos do Senhor estão tendo em vista a disciplina da igreja, o que significa que tal pessoa 
é alterada e torna-se um servo do Senhor. Você deve ser rigorosa em seu processo disciplinar e aplicação de 
sua constituição. 

 
 

Aula 31   -   Administração Pastoral - AS COMISSÕES 



 

 

 
 
Introdução 
 
Rode e leia o seguinte, Colossenses 3:23-25, 2 Coríntios 9:10-14. 
 
Cada igreja deve dividir os ministérios da TI em áreas ou grupos para torná-lo fácil de administrar. A maioria será 
tratada através de uma estrutura. 
 
O padrão bíblico tem quatro aspectos:- 
 
[1]   ensinar ao povo, através da obra do Espírito Santo como eles amadurecem no conhecimento e na graça de 

Cristo.    A maioria dos problemas na igreja vêm quando as pessoas não são ensinadas e não espírito cheio. 
 
 [2]  Deus o Espírito Santo dá dons. Temos de ver quem tem os dons e usá-los. Elas são preparadas através de 
gifting pelo Espírito Santo, e preparado para o serviço por obediência ao Senhor, que é certificada pela presença do 
fruto do Espírito Santo em suas vidas. 
 
[3]   o Espírito Santo Trem pessoas dotadas de modo que eles podem ser capazes de usar seus dons espirituais 

melhor. A Escola Bíblica é um ministério da igreja centro de treinamento. 
 
[4]   Coloque o espiritualmente pessoas dotadas em lugares onde eles podem usar seus dons para melhor 
vantagem e onde eles serão inicialmente orientado por um antigo crente. 
 
Você tem o pastor como presidente do Conselho de Administração, a menos que haja um ancião que talentoso é o 
melhor presidente que você poderia encontrar; mais uma vez, é situacional, e local, e a melhor pessoa no papel. Há 
também os outros anciãos e diáconos, administradores e assistentes sociais. Em cada área de ministério você tem uma 
pessoa que é responsável, mas com uma equipe para ajudá-los. 
 
Tem de haver uma responsabilidade linear formato. O pastor é responsável perante o Senhor, para a igreja inteira. Os 
anciãos e o pastor são conjuntamente responsáveis pelo bem-estar espiritual, os diáconos são responsáveis pela 
administração e trabalho social com outras pessoas sendo eleito encarregado de outras áreas. Este tipo de trabalho 
pode ser a Escola Dominical, o trabalho com os jovens, biblioteca e similares. As pessoas devem usar seus dons 
espirituais e relatório para o pastor ou anciãos sobre o cumprimento de suas tarefas. 
 
 
Finanças 
 
Finanças - esta é uma área importante. Deus muitas vezes usa o dinheiro e dar como uma forma de desafio ou 
disciplina para uma igreja. Como o senhor ministro, você deve ter um relatório semanal para as ofertas da semana 
passada. 
 
Se as ofertas mergulhar é frequentemente um indicador de espiritual. Se isso acontecer não é uma questão de pedir o 
rebanho para dar mais. Não peça mais do povo de Deus, peça a Deus para orientação quanto ao que é errado e você 
pregar e orar o seu caminho fora dele. Não redução sua maneira fora dele. Se as pessoas não forem obedientes é seu 
problema como ministro. Somos líderes do rebanho de Deus, e o rebanho é composto, não mudo de "ovelhas", mas de 
membros da família real de Deus. 1 Pedro 2:7-10. Royalty não é sempre comandado, mas convidada a assumir a sua 
responsabilidade e direito de nascimento!  
 
Sistema de Contabilidade - é de notar que a igreja pode ser destruída por um dinheiro ou escândalo sexual muito mais 
rapidamente do que o ensinamento da doutrina falsa. Você deve sempre ter pelo menos duas pessoas como 
contadores de dinheiro porque mesmo que as pessoas envolvidas são totalmente honestos, outras pessoas poderiam 
acusá-los de actos ilícitos. Duas pessoas, pelo menos, deveriam ser nomeados como contadores de dinheiro, nem ser o 
tesoureiro. Na oferta notebook eles registram a tinta a oferta total independentemente do tesoureiro. Todas as pessoas 
que assinam este registro, que é um registro correto da oferta naquela semana. Este é, então, entregue ao tesoureiro 
que bancos o dinheiro. Desta forma, todos são considerados acima de qualquer suspeita e de fraude ou roubo é 
facilmente e rapidamente descoberto. 
 
Os fundos são, em seguida, dado ao tesoureiro, cujo trabalho é bank. Por este método, você pode ter certeza de que 
todos eles são honestos, e eles são todos cobertos de ataque malicioso de outros. Usando um livro de recibos de 
depósito bancário e o dinheiro pode ser verificada através do pastor, mensal e anualmente o auditor. Deve haver um 
recibo para que todas as peças do processo pode ser verificado pelo auditor. A recepção livro deve ser utilizado para 
todas as doações pessoais. Você tem duas formas básicas de informações para o banco, o notebook e o recebimento 
de ofertas a partir. É honesto e visto para ser honesto e a boa reputação do tesoureiro é coberto. 
 
Todas as transações com o dinheiro da igreja deve ser por cheque e recibos. Você precisa ter uma coluna, livro caixa e 
separar-se se é da oferta, doação especial ou um item especial, como um jantar de angariação de fundos para os 



 

 

missionários. Você deve sempre ser capaz de verificar as ofertas contra o livro-caixa e recebimentos e banco de 
endereços. 
 
Quando os pagamentos são necessárias é bem ter formulários para a diretoria para assinar, autorizando todos os 
pagamentos. Estes são usados para o Conselho autorizar pagamento pelo tesoureiro da contabilidade em uma base 
semanal. O tesoureiro deve, então, pagar todas as contas em cheio, exceto aqueles, como observado para ser 
investigado ou rejeitado. Os anciãos todos os sinal de que isto é o que eles, e governam para fora o formulário aprovado 
após a última conta para ninguém pode adicionar qualquer outra conta. Se você tiver quatro contas que você descartar 
individualmente todas as linhas que formam depois. Se você fizer isso ela parar quaisquer perguntas em reuniões da 
igreja, como o que foi aprovado. Ele protege a todos. Cada verificação deve ter, pelo menos, duas assinaturas. 
 
O tesoureiro e os dois ou três contadores de dinheiro devem ser compromissos da igreja e você deve também designar 
contas anualmente. 
 
 
Auditorias 
 
Há um número de verificações de auditoria:- 
 
[1] todos os livros estão presentes? 
 
[2] todas as coleções mostrar no livro caixa? 
 
[3] Eles se uniriam com o depósito desliza? 
 
[4] estão todos os recibos devidamente registradas? 
 
[5] é cada notou? 
 
[6] estão todos autorizados pelo Conselho? 
 
[7] as contas estão sendo pagas pela pronta? 
 
[8] Os livros equilíbrio? 
 
 
Centro de biblioteca 
 
Você pode usar a biblioteca como uma gota de água no centro. É um excelente método para um ministério de juventude 
após a escola, como um bom lugar para estudar depois da escola pode ser na fonte curta em algumas comunidades. 
Muitas vezes você vai ter idade escolar e você terá a oportunidade de usar o evangelismo de crianças durante a tarde. 
Você precisa de construir a igreja, de segunda a sexta-feira, das 3 às 17h, como pode ser uma divulgação/centro 
homework. Você pode ter uma Escola Dominical, todos os dias da semana, se você quiser. 
 
Você precisa de uma boa biblioteca e livraria, se você puder; e incentivar a livraria. Verifique para fora de o que é que já 
se você tiver um. Alocar dinheiro suficiente por ano a partir de seu orçamento para a biblioteca da igreja, antiga e 
abordagem de pastores para suas bibliotecas, depois que eles deixaram de usá-los. Ele não terá qualquer valor se 
ninguém usa-lo, anunciá-lo e ter um diácono ou de voluntários para que em determinados momentos. Você precisa de 
bons livros e bons livros de teologia para os mais velhos. Os jovens sabem que eles podem estudar lá. Computadores 
antigos que as empresas não precisam mais que têm capacidade de CD também pode ser obtido para o estudo. Estas 
são muitas vezes jogado fora, ou vendidos a menos que $400-00 cada. Eles podem ter mais cinco anos de vida. Muitos 
vão ver como uma biblioteca como um lugar onde eles podem fazer seu homework. Se eles vêm lá de segunda a sexta-
feira é fácil para eles para ir lá no domingo. Estas são áreas de evangelismo fácil. Você vai ver mais pessoas salvas 
através de uma queda bem executado no centro do que nas noites de domingo. 
 
Você pode ter uma cruzada dos jovens, enquanto os mais velhos estão no centro homework. Ter o pastor, presbíteros, 
diáconos ou voluntários vêm redondo e ajudá-los com a lição de casa.  Você tem que ser completo, atenciosos e 
preparados, mas os resultados podem ser surpreendentes. 
 
 
Grupo Missionário 
 
Dentro de sua igreja, você precisa ter um grupo missionário. Você precisa ter alguém, talvez um ancião ser responsável 
por ela. Você terá cinco ou seis cartas de missões a cada semana se você quer ou não. Você precisa de alguém para 
sift através dessas e dar um précis para publicação no boletim da igreja. 
 



 

 

O mission board deve ser responsável para o presbitério e ter um sistema de contabilidade, a igreja tem. Qualquer que 
seja o trabalho que você faz o trabalho devem ser comunicadas mensalmente para os anciãos e deve haver relatórios 
anuais para os membros. Para a classe da Escola Dominical Bíblia e deve haver um superintendente, de preferência um 
ancião. 
 
 
A ESCOLA DOMINICAL 
 
A Escola Dominical deve ser dividido sobre alfabetização jardim - aqueles que não podem ler, aqueles que estão 
aprendendo a ler, aqueles que podem ler, e os adolescentes.  No topo do que você tem sua Bíblia Classe. Todos eles 
devem cumprir antes de Igreja e a adolescente e classe de Bíblia poderia trabalhar através deste curso diploma ao 
longo de um período de dois a seis anos, se as classes ir para 90 minutos ou assim.  
 
As pessoas terão de ser Espírito Santo professores com o pastor ou pastor auxiliar o professor do grupo adulto. Deixe 
que as pessoas exercerem os seus dons. Não há nada pior do que uma Bíblia classe onde o professor não tem o dom 
de ensinar. A igreja deve ter compromisso nesta área. Esta é uma área para a formação de pastores no futuro. 
 
SGF - Capítulos 10,13,14   Adams  sugere uma sessão de dois a Escola Dominical, começando no domingo de manhã 
9:30 e indo para 10:10, momento em que ele tem uma pausa de cinco minutos, 10:15 - 10:55 é a segunda sessão.  O 
serviço na Igreja começa em 11 e termina em 1215. Ele argumenta que é melhor ter uma hora de serviço na igreja e 
uma classe bíblica de duas horas de uma hora e meia de serviço na igreja. Eu amo o Jay como um grande pregador, e 
concordo com ele aqui; faça você próprio chamada! 
 
Usar este método se você tivesse um adolescente a partir de 14 anos de idade pelo tempo eles eram vinte poderiam ter 
um diploma em teologia. Adultos e adolescentes devem ter o mesmo programa de 6 ano.  Pegue sua Bíblia classe a 
sério e pedir-lhes para comprar livros de texto para completá-lo.  Por exemplo, você poderia usar coberturas 52 grandes 
temas bíblicos e percorra-a por dois anos, cobrindo todas as áreas da teologia.  Se você está ensinando corretamente 
você receberá os jovens lá porque no mundo de hoje querem respostas para perguntas reais. 
 

 Doutrinas 
 
Dinheiro 
 
1.  dinheiro em forma de moeda era desconhecida no Ocidente até cerca do século 7 a.C..  Antes de moedas, 

dinheiro ou valioso metal foi medido em termos de lingotes ou anéis.  Creso, Rei da Lídia, primeiro preservado 
seu dinheiro em moedas.  Quando Ciro, o Grande conquistou a Lídia, ele pegou o conceito de moedas e deu 
ao mundo inteiro. 

 
2. O  dinheiro não é mal.  Ele tem uma função legítima. (Gênesis 23:9, Jeremias 32:44) 
 
3.  o crente é exortado a contentar-se com o que ele recebeu, na sua posição, do Senhor (1 Timóteo 6:6-10, 

Filipenses 4:11-13, Hebreus 13:5-6). 
 
4.  É a cobiça de dinheiro e bens que corrompe o homem  (Judas 11). 
 
5.  A concessão de dinheiro é uma expressão do sacerdócio dos crentes (1 Coríntios 16:2, 2 Coríntios 8 & 9). 
 
6. A  COBIÇA dinheiro faz um escravo do seu desejo (Mateus 6:24).  O dinheiro é um bom servo, mas um mestre 

severo. 
 
7.  O perigo do dinheiro para o incrédulo:- 

A) a salvação não pode ser comprada com dinheiro (Marcos 8:36-37). 
B) dinheiro faz com que o homem rico a pôr a sua confiança nas coisas erradas (Marcos 10:23-25). 
C) Dinheiro muitas vezes dificulta o incrédulo de buscar a salvação (Lucas 16:19-31). 
D) o dinheiro não tem crédito com Deus (Provérbios 11:4,28). 

 
8.  O perigo do dinheiro para o crente:- 

A) dinheiro pode se tornar parte de uma escravidão para uma vã busca de felicidade (Eclesiastes 
5:10-6:2). 
B) o amor do dinheiro torna-se a raiz de toda espécie de males (1 Timóteo 6:6-12, 17-19). 
C) dinheiro pode contribuir para o orgulho e o egocentrismo (Atos 5:1-10). 

 
9. a  riqueza é enganosa, se uma pessoa acredita que vai comprar a felicidade ou a fornecer segurança (Mateus 

6:24-33, Lucas 12:16-21, Provérbios 18:10-12, Provérbios 13:7). 
 
10.  é o crente tem o dever de utilizar sabiamente suas posses, tempo, habilidades e dons espirituais que Deus 

nos confiou. 



 

 

 
 

E DANDO O DÍZIMO 
 
1. Dar é uma parte importante da vida espiritual. Ele inclui a sua atitude, a doação de si mesmo, sua capacidade e suas 
posses. Dar é uma parte da adoração, orando, cantando, ouvindo ao ensino, observando a mesa do Senhor, leitura da 
Palavra. 
 
2. Princípios básicos de dar 

 
A) Velho Testamento Dando - esta dando era uma oferta voluntária. (Provérbios 11:24,25) 
B) Novo Testamento Dando - também uma oferta voluntária. (2 Coríntios 9:7) 
C) o dízimo (que significa "dez por cento") - foi uma forma de imposto de renda para todos os judeus. 
D) o tempo para dar - o primeiro dia da semana, o Domingo. (1 Coríntios 16:2) 
E) quanto - como Deus tem prosperado (1 Coríntios 16:2) 

 
3. Sobre a concessão de escritura Geral. (2 Coríntios, capítulos 8 e 9) 

 
A) 2 Coríntios 8:1-8. Contrasta o Macedónio doadores para doadores de Corinto, o antigo tendo sido feito 
pobre por opressão romana deu liberalmente. Os coríntios, a mais rica igreja na Grécia, deu com moderação. 
B) Dar é uma atitude de graça e felicidade interior, em vez de o montante doado (2 Coríntios 8:2) 
C) antes que o dinheiro é dado você deve dar-se - uma vida rendida a Deus. (2 Coríntios 8:5) 
D) Dar é um ato tão importante como qualquer outro acto em comunhão. (2 Coríntios 8:7) 
E) dar é amor doação não dando direito (2 Coríntios 8:8) 
F) Dar é uma resposta a graça, o principal exemplo é o dom do Senhor Jesus Cristo. (2 Coríntios 8:9) 
G) dinheiro dado no serviço do Senhor, deve ser devidamente administrado. (2 Coríntios 8:19-21) 
H) se você dá de graça você colhe em abundância, se você dá com uma atitude errada você reap 
moderadamente (2 Coríntios 9:6) 
I) Dar é um reflexo de seu caráter. (2 Coríntios 9:7) 
J) que Deus tem dado a nós seu dom indescritível. (2 Coríntios 9:15) 

 
4. Dando para a obra do Senhor 

 
A) Existem cinco razões para dar ao trabalho do Senhor. 
 B) que a obra de Deus pode ser apoiado. (1 Timóteo 5:17-18) 
C) a fim de que Deus seja glorificado. (2 Coríntios 9:12) 
D) que os santos necessitados pode ser previsto. (Atos 2:44-45, 11:29) 
E) que os outros cristãos possa ser contestado. (2 Coríntios 9:2) 
F) que a vida do doador pode ser abençoados. (2 Coríntios 9:6) 

 
5. Dar esmolas aos pobres: 

 
A) na Bíblia, significa dar esmola para os pobres. 
B) Os fariseus distorceu o princípio de dar, fazendo uma exibição pública. O Senhor Jesus rejeitou este 
orgulho. (Mateus 6:1-4) 
C) quando damos objectivos temos de fazê-lo em segredo, para que possamos honrar a Deus e não a nós 
mesmos (Mateus 6:1-4). 
D) a doação de esmolas aos pobres é incentivada (Lucas 12:33; Atos 10:2,4,31), e será recompensado 
(Mateus 6:1-4). 

 
6. Dízimo:  havia três dízimos em Israel: 
 

A) Dízimo 1 - anualmente para a manutenção dos Levitas (Números 18:21,24).  Os Levitas foram equivalentes 
a "funcionários públicos" em uma nação teocrática. 

 
B) Dízimo 2 - anualmente para as festas e sacrifícios (Deuteronômio 14:22-26) 

 
C) 3 Dízimo - a cada terceiro ano, um terceiro dízimo era exigido para os pobres da terra. (Deuteronômio 
14:28-29).  Equivalente a "segurança social". 

 
D) em (Malaquias 3:8-10) Ele menciona o dízimo e as ofertas, os dízimos para ser trazido à casa do tesouro ou 
do tesouro.  Ofertas eram dádivas voluntárias além de dízimos. 

 
 

Aula 32   -   AVALIAÇÃO DO MINISTÉRIO 
 
 



 

 

A AUTO-AVALIAÇÃO 
 
Muito poucos ministros realmente fazer isso, e é muito fácil tornar-se complacente no ministério. Eles começam bem, 
mas executar fora do vapor. Você precisa perguntar a si mesmo as perguntas difíceis e não apenas sentar e esperar 
que as coisas aconteçam. 
 
Rode e leia o seguinte, em 2 Coríntios 4:16-18, o homem interior tem que ser renovada a cada dia. O hábito de 
devoções diárias e repetidas orações diárias é vital. Rode e leia os seguintes também, em 2 Timóteo 2:6-7. Paulo exorta 
Timóteo a começar sobre com aplicação de todos os princípios da fé. Seu ministério precisa de você para ensinar os 
outros a fim de que a igreja local torna-se um centro de formação bíblica e ministério é multiplicado. Paulo diz a Timóteo 
para considerar o que ele lhe disse, mastigue-o sobre em sua mente, e considerar o que está acontecendo no ministério 
para ver se as coisas pode ser feito ainda melhor. 
 
 
CHECKLIST 
 
Use a seguinte lista de verificação para ver como você está indo:- 
 
1.  Tem o seu vestido ou higiene pessoal caiu? 
 
2.  Como é sua vida de oração? 
 
3. É o seu calendário de Leitura da Bíblia para trás? Esse problema pode ser superado através de fitas no carro 
enquanto você dirige ao redor. 
 
4. Você está mantendo em frente com seu sermão a preparação e produção de materiais para o ensino? Você está 
pregando quatro vezes um a semana? Você precisa ter quatro ou cinco horas da manhã, todos os dias da semana de 
preparação. 
 
5. Você ainda está animado com a palavra? Não continua a entusiasmar você? 
 
6. Como você reage a críticas? Você será criticado se você pregar a Palavra. A crítica será construtiva e destrutiva. 
Temos de ignorar a atitude das pessoas e encontrar para fora como você pode ser mais poderoso. Spurgeon usou para 
seu benefício. Se você usá-lo à Maneira de Deus será benéfico. 
 
7. Visitação - Como você está indo com seu projeto de visitação? Na parte da tarde você deve estar no beat 
conversando com as pessoas na área. Como são os anciãos que trabalha em seu programa de visitação? 
 
8. Quanto tempo você gasta com sua família? Você está longe demais? É a sua mulher o sofrimento como ela não vê 
nada de você? 
 
9. Há muitas rotinas em seu serviço? Você está em um barranco? As pessoas são desafiadas ou não? 
 
10 Ouvir uma fita de si mesmo pregação. Como você vem transversalmente, como você pode melhorar a eficácia de 
sua abordagem? 
 
11. Há quanto tempo desde que você teve um feriado? Verificou-se que as pessoas necessitam umas férias de pelo 
menos 21 dias para ser atualizado. Tentar tirar três semanas em um bloco anualmente, e tentar ficar longe do telefone. 
Uma pausa de cinco a nove dias a cada três meses é vital para todos os que estão trabalhando 50 horas ou mais. Este 
princípio básico de gestão de stress será aplicável a todos os pastores. 
 
Spurgeon costumava ir para o sul da Europa a cada ano para um número de semanas. Ele foi criticado por isso, mas 
ele disse que é mais importante para salvar o servo do Senhor de se preocupar sobre como salvar o dinheiro do Senhor 
dado a ele. 
 
Se você estiver indo para recarregar as baterias, você deve ir onde você pode caminhar, desfrutar de sua esposa e 
família em privacidade, e relaxar.   
 
No mundo antigo as pessoas como Pedro Paulo e João passou muitas semanas em baixa trajectos que lhes deu este 
período de relaxamento. Assim, cada vez que Paulo foi em uma viagem missionária de 70 % da sua jornada seria de 
recarregar suas baterias. Ele também selecionar um lugar para inverno, e ter um tempo de descanso para recarregar e 
ensinar sua equipe pastoral.  Rode e leia o seguinte, Tito 3:12, 13. 
 
John Wesley e George Whitfield utilizado para gastar muito tempo a cavalo que exerce-las. Wesley poderia colocar seu 
cavalo em uma determinada direção e ler a Bíblia como ele foi junto. Ele sabia que plod ao longo da estrada, por si só, 
permitindo que Wesley para ler como ele foi. Se você visitar Wesley's house, em Londres, você também vai ver uma 



 

 

máquina do exercício que fez para assegurar que ele exercido todos os dias por pelo menos 40 minutos para recarregar 
a sua mente e manter o corpo apto para o serviço do Senhor. 
 
Você não pode relaxar dirigindo um carro, mas você pode, em um avião, mas você pode fazê-lo a pé, e este continua a 
ser o melhor exercício pastoral e tempo para a reflexão e a oração. 
 
Rode e leia o seguinte,   Efésios 5:25-33, porque é muito importante aqui. Dar tempo com sua família. Muitas 
universidades têm um ano sabático, onde os funcionários que ensinaram durante sete anos começar um ano fora para 
estudar e recarregue as suas baterias intelectual. A igreja deve orçamento para seu ministro para sair para um ano 
sabático, um em cada sete anos. Seu assistente pode então pastor durante o ano, enquanto ele está fora. Muitas vezes, 
eles podem sair e estudar e voltar realmente em chamas. Às vezes, durante esse período o pastor pode produzir um 
clássico trabalho escrito e este vai abençoar o mundo inteiro. A Igreja nunca se perde de olhar após seus fiéis 
professores da Bíblia. 
 
12. Você está na última moda? Você saltar toda sobre o lugar ou você está pregando sistematicamente. Você está 
empurrando um carrinho de mão da roda "pessoais" (ponto de vista) ou você está pregando a palavra. Você deve 
pregar versículo por versículo, doutrina, doutrina, princípio por princípio. Se você seguir os modismos da igreja vai 
desmoronar durante o seu ano sabático, mas se você pregar, linha sobre linha a sua igreja continuará a amadurecer. 
 
Rode e leia o seguinte, em 1 Timóteo 3:16, 17. Paulo disse que toda a Escritura é inspirada por Deus.    Não apenas 
algumas das Escrituras, todas as escrituras.  Você precisa ter um programa sistemático onde você ensina toda a Bíblia.   
Foi a Bíblia inglesa que mudou da Inglaterra, Henrique VIII.   O povo ouviu a Bíblia leia palavra por palavra. A maioria 
das pessoas na Inglaterra não ouvir sermões, mas, pela primeira vez, ouviram a leitura da Bíblia na sua própria língua 
regularmente a partir de suas igrejas púlpitos. Isto muda nações! 
 
13.  Você é tentado a mudar?,  muitas pessoas são tentadas a se mover antes de um trabalho é feito. Se você estiver 
tentado a mover-se provavelmente há algo de errado com você; parar e refletir sobre o que, de modo que você tem 
certeza de que o trabalho é feito antes de mover-se sobre. Se você deseja passar o Senhor irá abrir a próxima porta, 
claramente, para que você veja. Uma das chaves para o ministério é, 1 João 1:9.    
 
Reavivamentos vêm de Deus, mas muitos grandes avivamentos foram formadas através de um compromisso do povo 
de Deus à oração, mesmo quando desanimado. Se há algo de errado com você e você não está orando poderosamente 
não haverá avivamento na igreja. Se estamos desanimados, devemos empenhar-nos em oração para reviver os nossos 
espíritos e, em seguida, atualizar a igreja. 
 
14. - Ver Adams pastorear o rebanho de Deus Page 500 - Apêndice B - Para coisas comuns que podem causar 
problemas nas igrejas. 
 
 
Algumas coisas que causam problemas nas igrejas 
 
Se as pessoas têm que sair para reuniões mais de 4 vezes por semana você pode estar pecando contra Deus como 
você estão a minar a família. Como pais, devemos cuidar de nossos filhos - Efésios 5, Colossenses 3. Participação em 
atividades da igreja semanalmente quatro + pode fortalecer as famílias e os casamentos, mas certifique-se de que este 
é o resultado de seu programa. 
 
Falta de prioridades bíblicas - que constitui a obra de Deus. O pastor deve treinar as pessoas na igreja, para ajudá-lo e 
não fazer todo o trabalho de si mesmo. 
 
 Tudo que você diz, as mensagens devem ser amarrados em aplicação prática. Você tem doutrinas, mas você deve 
aplicá-los, para ser eficaz e o povo não deve deixar os serviços com a crença de que o conhecimento, por si só, salva e 
mantém-los. 
 
Você precisa ensinar as Escrituras, então, para que as pessoas saibam que a Bíblia está correta e confiável. 
 
Você não deve ser no temor de médicos, engenheiros e outros profissionais no seu grupo, nem ser nervoso quando 
voltada para o idoso; levante-se e ensinar a Palavra de Deus. 
 
É importante que você é disciplinado e iniciar reuniões no tempo. O Senhor exige a mesma pontualidade como as 
empresas do mundo. 
 
Você deve fazer uma edição das Escrituras não tradições. Você necessita ter uma Escola Bíblica antes da reunião da 
igreja. Neste você pode pegar os problemas antes que eles se tornem muito grande. 
 
Se você é atirado para fora da igreja, certifique-se de que é pelas razões certas; alguns dos grandes santos foram mal 
tratados por suas igrejas, mas foi porque eles estavam para a verdade, e contra o mal.   Se a igreja joga você para fora 
para ensinar a verdade, alegrar-se e procurar onde o Senhor conduzirá o próximo, mas cuidado que você engano 



 

 

disciplina para a perseguição. Se você estiver errado, ser corrigido! Se você é ensinável e capaz de ser corrigido é mais 
seguro do que se você está muito certo das coisas! 
 
 
 
 
 
 

Aula 33   -   Aconselhamento Cristão Introdução 
 
 
Aconselhamento Cristão E NÃO CRISTÃO 
 
Este tema traz toda a área ou a vida espiritual e a função em foco. Aconselhamento Cristão é um assunto que estudo 
somente depois que você tem um bom quadro de conhecimento bíblico. Para ser um conselheiro eficaz você precisa ter 
um máximo conhecimento da doutrina bíblica, e têm caminhado com o Senhor por um número de anos, e sofreram-se 
através de muitas provas da vida, e aprendeu a sabedoria através deles. Cada um destes elementos torna a pessoa 
apta para ser um conselheiro, mas se perder qualquer um, eles não serão eficazes. 
 
Aconselhamento Cristão é um processo de encorajar, aconselhar, ensinar, corrigir, advertindo; é sentar-se em uma 
situação de um para um e deixando a pessoa que veio para você, ser ouvidos totalmente e, em seguida, chegar a 
termos com os problemas em suas vidas e, em conjunto, encontrar as soluções Bíblicas.   Ele está usando bíblico, 
Espírito Santo discernimento controlado para ajudá-los fora de um problema para o qual eles podem ver nenhuma 
solução inicialmente. 
 
Existem duas grandes diferenças entre o aconselhamento cristão e não cristão 
 
[1]   A Bíblia é o manual de Deus para a vida na terra - manual de Deus todos os problemas que o homem pode ter 
é atendida. Não há nada de novo sob o sol, e o Conselheiro Cristão bíblico, espera que a Palavra de Deus para ter a 
solução para todos os problemas. Rode e leia o seguinte. 1 Coríntios 10: 11 - 15. 
 
[2]  O Espírito Santo é o poder de Deus desde a viver de acordo com o manual. No poder do Espírito Santo, o 
cristão tem a capacidade de lidar com todos os problemas na vida. Nós temos o material para resolver o problema, e 
nós temos o poder para nos permitir agir. 
 
Esta energia está disponível para o incrédulo através da salvação. As pessoas que vêm a você para ter 
aconselhamento revelou biblicamente, necessidades e aconselhamento é ajudar as pessoas a atender a essas 
necessidades legítimas. 
 
A primeira necessidade é, para ser obediente à vontade de Deus revelada e plano. Se eles são um incrédulo que 
precisam de ser salvas, se eles são um crente que eles têm para se tornar espiritual em sua caminhada diária. 
 
Há também a necessidade de estar ciente dos propósitos de Deus para a sua vida, e isso envolve a definição de metas 
para garantir que os propósitos de Deus são trabalhados por meio da obediência e auto-disciplina. Aconselhamento 
Cristão envolve alcançar estes objectivos.     
 
Aconselhamento Cristão começa com boas notícias; que eles são criação de Deus e uma parte de seu plano, não há, 
portanto, um propósito para sua vida e poder para cumprir esse propósito disponível através de uma posição em Cristo 
que Deus tem proporcionado através da cruz e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 
 
 
Fases do processo de aconselhamento 
 
Há três fases para o processo de aconselhamento padrão; 
 
[1]  - o Listening-Hearing unburdening (processo).   Neste você tem que deixar a pessoa aliviar sua alma e você 
realmente ouvir onde eles estão vindo. Você tem que ter e revelar a verdadeira preocupação. Eles precisam confiar em 
você. O que você precisa saber tudo o que há para saber sobre o que é relevante para que ambos podem chegar a uma 
verdadeira solução para a situação real, trabalhando em conjunto para descobrir o que é que Deus tem para eles em e 
através deste. 
 
[2] -  Análise - . Aqui você tanto olhar para estas situações a partir de uma perspectiva bíblica. Você vê como a "árvore 
do problema" cresceu. Diagrama de você e verificar uma questão central para que você possa lidar com o problema 
central. Temos uma tabela entre você, e os trabalhos sobre ele, ou sobre o solo com uma vara, se necessário, para 
visualizar a sua situação.  
 



 

 

Eles precisam ver plenamente a sua situação, e dizer, "Sim, isso é-me" e, em seguida, procurar a solução. Você pode 
decidir ter uma "lista" dos problemas. Se você não conseguir identificar qualquer coisa que é o "principal problema", 
então você não tem todos os fatos sem rodeios; perguntar-lhe o que eles não estão dizendo a você. Obter todos os 
fatos necessários e desenhe-os para fora antes de ambos. 
 
[3] - Planejamento - aqui você trabalhar juntos através de um plano de ação, em uma hora por hora, dia por dia, 
enfrentar os problemas. Você especifica o que é necessário para ser feito, e ensinar as passagens das escrituras que 
se aplicam.  
 
O desafio é finalmente sua própria. Uma pessoa que não se aplica o que eles precisam, não vai resolver nada, mas 
agora eles estão olhando para a fonte de seus problemas - sua própria falta de compromisso! 
 
Todos os cristãos podem ser envolvidos em aconselhamento em algum nível, e deve ser. Tudo que você precisa é a 
Bíblia e o Espírito saturado de led. Se você deseja ter em sua igreja a ter muitos conselheiros você precisa deles para 
ser saturada da Bíblia e do Espírito Santo. Você vai, portanto, incentivar o estudo da Bíblia, oração e obediência em sua 
igreja. A psicoterapia é algo para o espírito encheu os crentes maduros e não para qualquer um que tenha sido apenas 
em um "curso de aconselhamento".   Conhecimento sem espiritualidade é uma coisa destrutiva. 
 
J. Adams escreveu um grande livro intitulado "Competente aconselhar" uma frase tirada de Romanos 15:14. Ele salienta 
que se uma pessoa é ser um bom conselheiro têm de ser bons estudantes da Bíblia. A palavra para admoestar neste 
versículo é "noutheteo". A partir deste Adams desenvolveu o que ele chama, a forma de aconselhamento "Nouthético". 
Ele diz que todos os problemas são devido ao pecado.   Lidar com o pecado e você tem lidado com o problema.  
 
Isto pode parecer um pouco simplista, como algumas pessoas enfrentam problemas são causados por problemas 
fisiológicos, (por exemplo, os desequilíbrios na química do corpo, tais como TOC, ou transtorno bipolar) ou eventos fora 
de seu controle, como a morte de entes queridos, ou doença. Na reflexão de todos os nossos problemas são devido ao 
pecado da humanidade e a nossa velha natureza pecaminosa, ou outros. Você vai ver que algumas pessoas podem ser 
vítimas de outros povos, o pecado e o mal; por exemplo, crime, abuso como incesto, um pais, alcoolismo, dependência 
de drogas de outras formas, o estupro, vítimas de pressões psicológicas de cultos, eles foram trazidos acima em. 
Portanto, nem todos os problemas que você vai encontrar nas salas de aconselhamento são o resultado do pecado da 
pessoa, eles podem estar lá por causa do pecado. Qualquer que seja a razão, eles estão com você, não é uma solução 
na santa Palavra de Deus para eles, e a habitação do Espírito Santo, através da sua obediência à Palavra diária serão 
trazidos através de conflitos pelo poder de Deus. 
 
As pessoas são abençoadas por associação com pessoas piedosas, mas são amaldiçoados pela associação com o 
diabo, e essas pessoas precisam de o lavar a água da palavra para curar suas dores.  Você também terá pessoas que 
enfrentaram uma dor, seja por morte ou separação. Os pais que têm sido piedosamente em suas formas pode ainda 
enfrentam grande dor ao fazer errado de outras pessoas que amam; eles podem ter trazido seus filhos bem, mas vê-los 
entrar em pecado grosseiro, eles podem ter perdido emprego, dinheiro, casas em incêndios, visto entes queridos 
sofrerem ações criminosas…..etc. 
 
Somos seres emocionais que não só foram criados por Deus, mas também, pelos pais.   Somos o resultado do que 
aconteceu a nós, e as decisões que fizemos, como enfrentamos o que aconteceu conosco.  Quando nos tornamos um 
crente levamos nossa bagagem (nossos velhos programas em nossas mentes) com a gente e tudo isso precisa ser 
tratada. O crescimento do espírito é o que irá lidar com isso, mas a maioria dos problemas específicos podem ser 
melhor tratados directamente com o aconselhamento, a classe com a Bíblia. 
 
Maturidade no COUNSELLER 
 
A maturidade conta com um conselheiro não a idade. Rode e leia o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:12,13. Paulo diz para 
não reagir à advertência do pastor. Ensino Bíblico em sua própria maneira de aconselhamento é com o povo sendo 
aconselhados em privacidade como eles se sentam no banco em vez de no escritório. Note que eles estão a ser 
altamente estimado em amor. Você não deve fazer qualquer aconselhamento ou pregar em uma maneira piedosa 
justos; para você também pode precisar de ajuda um dia. 
 
O amor exige que você entrar em detalhes. Como aconselhar uma pessoa você precisa ajustar o plano, vendo como a 
obediência da pessoa pode tornar-se mais e mais sensível às situações particulares que enfrentam para que eles lidar 
biblicamente com mais e mais. Desse modo uma situação ruim pode se tornar uma boa situação e uma conclusão para 
os problemas. O trabalho do consultor é tornar-se redundante. Os piores problemas de vários abusos podem levar até 
três anos para trabalhar, porque a pessoa quase precisa ser re-parented, mas dez anos de terapia diz-nos o "terapeuta" 
precisa de ajuda! 
 
Muitas pessoas ficam em situações porque são vítimas de outras pessoas é pecado. Você precisa ser capaz de ouvir as 
pessoas de uma maneira apropriada de modo que eles podem dar-lhe um relato completo de seu problema sem se 
sentir como se você está sendo intrometido. Você precisa mostrar a eles que você se importa o suficiente para que eles 
podem sondar a profundidade da sua alma sem ser oprimido e que são apoiados por todo o processo. Rezando com 
eles e para eles é uma parte importante do trabalho. 



 

 

 
Aqueles que você não obter uma solução com quando os passos acima foram seguidos geralmente são desobedientes 
em alguma área, muitas vezes eles não vão discutir, ou trazer.! Rode e leia o seguinte, 2 Timóteo 3:14, 15. A resposta 
é, identificar o pecado, remover o pecado e substituí-lo com justiça, na força do Senhor. 
 
Você precisa obter as Escrituras para mostrar a sua luz sobre o problema. Desobediência à palavra ou o Espírito de 
Deus está no centro de aconselhamento mais problemas. 
 
Muitas pessoas virão a você para ajudá-lo e quando você oferecer-lhes uma resposta das Escrituras eles vão dizer 
"não". Deixe essas pessoas vão para onde eles vão ouvir o que eles querem ouvir e causar problemas. Reconhecer que 
você está lidando com o livre arbítrio das pessoas e não pode sobrecarregar a sua livre vontade, mesmo se você 
acredita que é para seu próprio bem! Eles têm o direito de dizer "não", e você tem então o direito de submeter-lhes 
outro-onde. Uma vez que você começ os estabilizado através do processo de aconselhamento você obtê-los em um 
programa de discipulado.  
 
Se você usar o versículo por versículo sistemática de estudos bíblicos e mensagens que vai poupar muito tempo de 
aconselhamento. Você vai descobrir que eles têm seus problemas resolvidos na aula da escola bíblica, em vez de no 
escritório. 
 
Em aconselhamento bíblico, ensino e aconselhamento. É muito importante que o conselheiro também leva um estudo 
bíblico e gasta tanto tempo na palavra como no aconselhamento. Se você constantemente conselhos sem fazer 
qualquer estudo bíblico e ensinar você começ cansado espiritualmente. 
 
Se você não manter seu estudo da Bíblia, você vai "louco" (get queimado e exausto), ou entrar em depressão.  Muitas 
vezes você vai achar que o descrente conselheiro/psicólogo tem problemas com seu próprio casamento ou filhos. 
Aconselhamento não é o lugar para trabalhar para fora os conselheiros problemas; eles devem ter sua vida no caminho 
certo antes de começar! 
 
Você precisa ser um bom ouvinte para ser um bom conselheiro. Você tem que fazer as perguntas direitas na atitude 
correta tanto a partir de uma linguagem corporal e tom de voz. É necessário amarrá-los juntos. Existem técnicas de 
escuta e fala, mesmo se ele está no telefone e estes podem ser aprendidos. Você tem então aconselhá-los em uma 
maneira que seja eficaz. Bom conselheiro envolve formação workshops e dramatizações onde estas coisas são 
praticadas com trauma de feedback, ou filmagem ou gravação de sessões práticas de modo que cada pode ouvir e ver 
como eles vêm em. Todos nós devemos ouvir a crítica construtiva de outros nestes tempos de treinamento, que 
abrange tudo o que é importante nas relações pessoais. Este é dura, e a honestidade de outros pode ser brutal, mas se 
não podemos aproveitar esta nós não temos nenhum negócio a ser conselheiros de outros! 
 
 
Aula 34   -   Aconselhamento - ABORDAGENS E RECURSOS 

 
Como os conselheiros cristãos devemos ser exigentes sobre a verdadeira natureza das pessoas e quais são suas 
necessidades básicas. Você tem um ponto de partida diferente, como um cristão, juntamente com uma metodologia 
diferente. Você tem uma atitude diferente para a humanidade do que um descrente. Existem falhas de caráter que o 
incrédulo não reconhece, e não têm relação com Deus que o crente tem, por meio do espírito. O ponto de partida é a 
Teologia Sistemática, especialmente, a área chamada, a Antropologia, a doutrina do homem, a sua natureza e 
necessidades. 
 
Enquanto o conselheiro cristão pode aprender muito com as idéias de alguns psicólogos seculares a necessidade 
básica no homem da salvação não é considerado por eles, nem é a necessidade de santificação. Há um problema de 
pecado no homem que precisa ser resolvido com o viver santo. O homem, quando ele está em conflito com Deus vai ser 
miserável. As pessoas só têm significado real na vida se eles entendem o que Deus colocou-os sobre a terra. O homem 
não está indo ter a verdadeira felicidade, a menos que ele permite que o criador tenha soberania sobre ele. Nenhum 
psicólogo secular pode vir aos termos com este, e como este é o ponto de partida, eles não têm muito a ensinar a você 
em questões que tenham repercussões sobre o pecado e a santidade! 
 
 
O PECADO NA VIDA 
 
Rode e leia o seguinte, João 2: 23-25. O próprio Jesus não se confiava a eles, porque ele sabia o que havia no homem; 
portanto, devemos! No capítulo seguinte, o Senhor disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Três vezes 
ele repete o princípio. Se você está lidando com uma pessoa não-salva você deve ter como prioridade a sua salvação, 
que é a prioridade do Senhor em sua vida. 
 
Em Gálatas 6, temos um conceito muito importante dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Rode e leia o seguinte, 
Gálatas 6:1-10. Você não deve ser crítico em relação a seu colega crente em condenação a pessoa na frente de você 
em relação a seus pecados. Você não está lá para julgar, condenar ou punir, ao invés de ajudá-los a enfrentar o pecado 
e lidar com isso biblicamente. O foco nunca é em qualquer auto justos convicção do outro como um pecador, para que 



 

 

você também condenado por um Deus santo. O conselheiro precisa sempre estar conscientes de que também eles 
diante do Senhor, mas isso não faz deles uma desculpa para ignorar o pecado, ou vanglorie sobre a outra pessoa em 
auto-justiça. Vamos mostrar nossa espiritualidade através do cuidado suficiente para ajudar um irmão! 
 
Você deve ter uma preocupação real para seu bem estar, que é bíblica do amor. Você não para convencer do pecado, a 
menos que você também está empenhada em ajudá-los a alcançar em sua vida o que Deus está querendo-os a 
alcançar. Você não deve esfregar o nariz em seus pecados, sua atitude deve ser a de restaurá-los separados como um 
irmão ou irmã que o senhor ainda ama. Para ser um conselheiro bíblico significa que desejo o melhor de Deus para 
cada pessoa que trabalhar com. 
 
Mais da metade dos problemas conjugais que você irá enfrentar estão indo para ser causado por adultério. Este é um 
pecado grave, mas a maneira como o Senhor tratou a mulher apanhada em adultério em João 8 nos dá a pista para o 
seu coração, e o desafio para a nossa própria nesta obra de restauração. Rode e leia o seguinte, João 8 : 3 - 11. Ter 
tratado com a piedosa auto justos personagens que acusou, ele lidou com a mulher em atenção amorosa.  Ele 
compreendeu a fragilidade do homem e da mulher, mas ele não desculpa o pecado.    
 
A mulher levantou-se e disse que ele estava indo para restaurar a ela, mas que ela era para não pecar mais. O trabalho 
do conselheiro é restaurar o adúltero o relacionamento com seu cônjuge, se possível, mas a prioridade é para restaurá-
los ao seu Deus para que não pecar novamente. Se você explodir quando ele vem através da porta ele irá permanecer 
e tornar-se um hipócrita ou sair e continuar pecando. 
 
Ser clara do seu objectivo! É restaurá-las para o Senhor, e os parar de pecar! Você está lá para eles, e o que Deus quer 
fazer com eles; você não está lá para expressar suas opiniões e de se sentir auto justos sobre eles! 
 
Rode e leia o seguinte, Judas 22-23 - Você tem que lidar com o pecado em sua própria vida. Se houver um problema 
sexual em sua própria vida você poderia ser tentado por as situações você encontra-se em queda, e talvez até com um 
dos clientes que você está tratando. 
 
Dos muitos ministros que entrar em adultério, muitos caem neste ponto. Temos de ter a motivação correta para este 
trabalho, o direito atitude mental, e ter um espírito de ódio do pecado que a pessoa está falando, de modo que você 
possa ser capaz, sem hipocrisia, a dizer, "não pecar mais". Você não são perfeitos, eles não são perfeitos, mas eles e 
você pode resistir ao pecado através do ministério do Espírito Santo, se você for obediente aos crentes. A psicoterapia é 
trabalho feito constantemente no terreno perigoso! 
 
 
Abordagens ao aconselhamento 
 
Os recursos de que necessitamos e quais perguntas fazer que pedimos. Planejamento para o futuro é uma 
característica importante do aconselhamento. Existem muitas abordagens na área de aconselhamento, estão aqui 
resumos de algumas delas. Leia sobre eles através da biblioteca local ou na internet. 
 
[A] - a abordagem analítica - eles acreditam que seu início de vida criar conflitos e que você pode resolver seus 
problemas hoje por falar através de todas as pequenas coisas que fizeram você como você é. Este é o conceito por trás 
de muito moderna psicoterapia. Freud e Jung foram os iniciadores do presente. Eles rejeitaram o conceito de pecado e 
acreditou que poderia lidar com tudo, se ele foi re-programado pela análise. Se a religião tem causado problemas hang 
loose tempo suficiente e resolver as coisas com um profissional sobre um número de anos. 
 
[B]  - a escola interpessoal - este grupo enfatiza o ambiente e fatores sociais. Como um problema é configurado para um 
problema pode ser resolvido. Se você mudar o seu ambiente você pode mudar a sua maneira de fazer as coisas e 
reagir com as pessoas. 
 
[C]  - ou terapia de grupo terapia da realidade - esta é uma das mais poderosas na área não salvas. Isto sublinha a 
vontade livre e o propósito para viver. Isso tem tido grande sucesso com os delinqüentes juvenis e é muito utilizada em 
aconselhamento sobre drogas. Neste você não permitir que alguém para fornecer e desculpa para seu comportamento.   
A mudança é exigida e realizados frequentemente. 
 
Isto é chamado o amor dura abordagem e ele pode ser muito áspero. Eles têm a pressão aplicada a eles, e a ação é 
exigida. Anúncios da Nike, como eles dizem, "apenas fazê-lo; sem desculpas". 
 
[D]  - Logotipo - esta terapia diz para esquecer o passado, a realidade é agora, e então, o que você vai fazer com o 
presente? Eles dizem que não importa o que sua situação é, você pode mudar a sua atitude para com ele.  Eles 
começam com a pergunta, "Por que você não cometeu suicídio com êxito até este ponto?" Uma vez que eles têm 
trabalhado para fora o que realmente importa para a pessoa o suficiente para impedi-los de se matar, eles começam a 
reconstruir a vida ao redor dele. Viktor Frankl, fundador da escola passou por campos da morte e, por isso, ele tem 
muito a dizer sobre a espiritualidade e o poder de Deus. Portanto, você pode usar um monte de esta filosofia em 
aconselhamento Cristão, mas tem como seu objetivo de trazer a pessoa para onde eles ver o que a Bíblia diz, e tê-los 



 

 

viver de uma certa maneira, no poder do Espírito Santo. Nós podemos fazer todas as coisas em nome de Jesus e 
poder. Se nós não poderia fazê-lo Deus não nos pediram para fazê-lo. 
 
[E]  - Análise Transacional - a pessoa divide-se em três aspectos ou centros de potência, pai, adulto e criança. Esta é a 
base do livro, "Eu estou ok você está OK". Neste método, o adulto é lógico, o pai crítico e o emocional da criança.   Eles 
ajudam uma pessoa gastar mais e mais tempo trabalhando do seu adulto em vez de seu filho ou dos pais.   
Racionalismo é a base para esta abordagem, e você pode usá-lo, mas você deve se lembrar que a base dele é de que 
o homem é um ser racional, e nós nem sempre são racionais. Muitas vezes, há um problema de pecado e você não é 
capaz de pensar o seu caminho para fora do mesmo. 
 
[F]  - ou aconselhamento Rogerian Reflexiva - esta é uma técnica de escuta onde o conselheiro ouve e responde. A 
pessoa que está sendo aconselhados e amplificar vai concordar ou discordar e esclarecer. É um meio de obter uma 
imagem completa do problema. Você encontrará o seu problema e, em seguida, descobrir onde eles querem ir e obtê-
los lá. Rogers tinha a noção de que, se você permitiu que uma pessoa para falar por tempo suficiente, então falar sua 
maneira fora do problema.  Ele tem como base, o racionalismo, que o homem tem dentro de si a solução para os 
problemas do homem. Às vezes é eficaz, mas limitado, porque é baseada em um princípio falso. 
 
 [G]  - modificação de comportamento - que não importa sobre o que você está pensando que é você que importa. Esta 
é mais uma vez baseado em uma premissa falsa. A maioria das pessoas têm hábitos que podem ser alteradas, mas o 
coração deve ser mudado, não apenas o comportamento. 
 
As técnicas (Rbt, TCC, DBT) que ensinam são úteis em ajudar as pessoas a mudar comportamentos difíceis mas há 
mais! Um professor que não compreende a modificação de comportamento irá, eventualmente, perder os filhos. 
 
A modificação de comportamento salienta o reforço do que é desejável. Você orientar a pessoa a fazer algo a mais e 
você elogiá-los por isso. A modificação de comportamento funciona bem para as crianças, mas tem limites.   As 
pessoas têm razão, vontade, espiritual, e não apenas o comportamento. 
 
 Todos estes métodos aquém da abordagem do conselheiro cristão apesar de existirem bons pontos que podem ser 
tomadas a partir de e usado na maioria das técnicas das escolas de pensamento. 
 
 
 
Sete falhas com o incrédulo, métodos de apoio psico-terapia 
 
Existem sete áreas onde os métodos falham:- 
 
[A] Falta-lhe um padrão de comportamento. É apenas o cristão com a Bíblia que é capaz de fornecer orientações de 
como uma pessoa deve executar. 
 
[B] falta-lhes poder como eles não têm o Espírito Santo. 
 
[C] que falta uma análise completa da pessoa como apenas a Bíblia permite confrontar a pessoa espiritual. 
 
[D] Apenas aconselhamento Cristão pode lidar com o passado, o presente, e dar esperança para o futuro. 
 
[E] Apenas aconselhamento Cristão é aterrado e motivado em amor. 
 
[F] só pode dar aconselhamento Cristão Aconselhamento universal independentemente da raça ou origem. 
 
[G] aconselhamento apenas em conformidade com a Palavra de Deus pode conhecer os problemas de toda a pessoa, o 
corpo, a alma e o espírito. 
 
Existia um outro modelo, e que é o modelo médico simples, o modelo de "doença mental". Nenhum cristão deve aceitar 
isso como seu único modelo, tal como ninguém as capturas de uma psicose ou esquizofrenia em uma maneira similar 
para você pegar um resfriado. Existem problemas psiquiátricos, onde a química do cérebro não funciona corretamente, 
e isso precisa de atenção especializada, mas isso ainda não é uma doença no tradicional compreensão da doença. 
Nossos pensamentos mudar a nossa química, química e muda nossos pensamentos e o processamento de dados; é 
um processo de duas vias. A adição de micro-nutrientes na dieta pode alterar estas coisas também, e o campo da 
"medicina nutricional" explora isso. 
 
Os problemas do homem na esfera psicológica ocorrer são em três áreas:- 
 
[A] - a pessoa nasce com uma natureza genética. Este é herdado e nada conhecemos vai mudar. Cada criança é 
diferente; eles eram diferentes, desde o dia em que nasceram. Cada um terá diferentes áreas onde eles têm pontos 
fortes/problemas. A Bíblia ensina que cada um de nós tem uma natureza única, e com um contributo para o plano de 
Deus e a história da humanidade, e que temos um desafio para encontrar a nossa parte no plano e jogar bem. 



 

 

 
[B] - A Bíblia também reconhece que cada um tem uma educação e comportamentos aprendidos. Os padrões de 
resposta são definidas na alma pelas decisões. Você tem o livre arbítrio de fazer com que boas e más decisões. 
 
[C]  -Existem pontos fortes e fracos que cada tenha herdado. Você não pode alterá-los, mas a questão é se você está 
indo para controlar/usá-los ou não. Cada um de nós tem diferentes áreas da velha natureza pecaminosa fraqueza, e 
nenhuma área é mais ou menos pecadores para qualquer outra pessoa. Cada pessoa é enfrentar suas próprias 
fraquezas e lidar com eles diante do Senhor. A psicoterapia é o confronto com a verdade.  
 
Muitos dos grandes líderes cristãos e reformadores foram raiva em temperamento, mas quando combinada com boa 
aplicação da teologia e de frente para a sua tendência para o pecado, que conseguiram grandes coisas, e sublinhou os 
seus atributos positivos. Com más escolhas na vida que você tem, no entanto, combinado com raiva de uma pessoa 
má, seu estuprador, assassino ou bandido. Todos nós somos capazes de grande o pecado e o mal se não enfrentar as 
tendências pecaminosas dentro de nossos corações. Consulte a BTB estudo do pecado - pecado da natureza. A Bíblia 
ensina que nós também temos grandes áreas de força; com efeito, cada fraqueza tem uma força correspondente. Por 
exemplo, a predisposição genética para a depressão está associada com grande criatividade. 
 
Escola tem um efeito muito limitado. As crianças aprendem mais da casa do que da escola. Você tem um problema real, 
se você tiver uma pessoa com mau temperamento, uma má educação e que fez um monte de decisões muito pobre. 
Este tipo de pessoa é escrito fora do mundo, mas temos uma resposta para eles; o poder transformador de Deus. A 
velha natureza pecaminosa é parte do temperamento,  mas capaz de ser controlado pelo Espírito Santo. Entramos em 
um mundo dominado pelo pecado, com a única resposta para o problema de pecado da humanidade. 
 
Precisamos pôr fora os velhos hábitos e colocar no novo, e só podemos fazer isso com o poder do Espírito Santo.. Em 
Colossenses e Efésios 3 5 temos muitos itens de aconselhamento sobre aconselhamento. 
 
Recursos 
 
Recursos - onde você começa? Problemas não são resolvidos em uma hora. Se você fizer exame de 15 anos para 
entrar em um problema, você não pode ficar de fora em um dia. A counselee pode ter apenas teve seu sétimo filho e ter 
perdido o controle. Muitas pessoas não querem enfrentar os seus problemas, até o momento em que se tornaram tão 
grandes que não podem lidar com eles. 
 
[A] uma vida espiritual madura é essencial para a sobrevivência em um mundo onde o pecado nunca é a realidade 
atual. O crescimento espiritual é vai ser uma grande parte da acção a desenvolver, e você como o conselheiro deve 
estar crescendo ou você também vai cair. 
 
[B] Você tem que ter bons recursos e tê-los bem indexado. Você precisa ser capaz de entrar no tema da Bíblia Livros, 
ter boas notas e referências cruzadas a bons livros de texto. Você precisa ter recursos doutrinais. 
 
[C] Você precisa ter bom guerreiro de oração. 
 
[D] Você precisa de um descanso adequado, equilibrado com adequada resistência aeróbica e exercício de construção. 
Você precisa ser nítida e clara em sua mente se você advogado. Se você tentar e fazer muito você vai rachar. 
 
[E] têm uma luz agradável escritório arejado pintado em tons pastel. Existem certas cores que relaxar e certas cores 
com raiva. Evite a luz do vermelho, amarelo e laranja. 
 
Advogado em seu escritório, em seus próprios termos, por isso é criado para atender você. Obter duas ou três cadeiras 
confortáveis. Tem a mesa entre você e eles com seus livros atrás de você. Você precisa ter o macho e a fêmea 
conselheiros treinados e disponíveis. Sempre tem outras pessoas ao redor (no edifício), no caso de a pessoa alega que 
você fez algo de errado durante a sessão. Mantenha-se seguro. Nunca trabalhe sozinho em um prédio, onde uma 
pessoa pode fazer uma acusação que não pode responder. 
 
Se você tem uma máquina de fotocópias, fax e sistema de computador, certifique-se de que eles são tratados com boa 
segurança. Todas as anotações, fax, rolos e discos de computador precisam ser mantidas em segurança. Uma vez que 
um computador de trabalho é terminado com, o disco rígido deve ser inutilizada, e as notas devem ser triturados. É 
importante para o calendário de seu tempo de modo que você trabalhe sob suas condições em detrimento de outros, ou 
você estará esgotado. Quando o computador terminar com uma marreta e destruir o disco rígido! 
 
[F] Você precisa ter boa leitura, e acesso a um médico ou psiquiatra que o povo pode ser referido se você é incapaz de 
ajudá-los, ou pode ajudá-los melhor com ajuda médica e back-up. Ser membro de uma associação profissional bom 
para treinamento avançado. 
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Rode e leia o seguinte, Marcos 6:33 - o ponto de partida para o aconselhamento deve iniciar-se com o seu próprio 
estado espiritual e atitude.   Você deve ser espiritualmente puro, discernir e compassivo antes de começar.    
 
Entre os clientes que você precisa ter pelo menos cinco minutos para um wc, nota rápida, e de oração e de reflexão. Por 
isso, é importante calendário aconselhamento; as pessoas simplesmente não estão autorizados a apenas vire-se e ser 
visto. Eles podem transformar-se, mas apenas para marcar uma consulta. 
 
Você tem que perceber que a maioria das pessoas que estão vindo para você de aconselhamento não estará vivendo 
como o Senhor gostaria que eles para viver como cristãos. Elas são ovelhas que se recusaram a seguir um pastor e, 
por isso, você precisa amá-los como Cristo os amou, mas tenha cuidado. Como parte de sua preparação diária para o 
trabalho de aconselhamento que você precisa orar para que você vai ter um Cristo como atitude para com as pessoas 
que você vai ver. 
 
Na primeira sessão você reunir conhecimento e pensar sobre ele. Primeiros socorros espirituais será parte da primeira 
sessão. Este conhecimento é o pano de fundo para aconselhamento e você tem que ter conhecimento de fundo para 
administrar primeiros socorros. Você tem que obter fatos não apenas impressões. 
 
Você precisa começar como você pretende ir, ser amigável, preocupados, mas como negócios e verdadeiras. Você 
precisa estar vestida de forma adequada para a cultura e as pessoas estão com roupas sloppy e aconselhamento; não 
se misturam. Você deve ter uma abordagem profissional e aparência.       
 
Os quartos devem ser arrumado limpa e confortável. Você precisa gastar algum dinheiro em você mesmo, se 
necessário, antes de começar. Você precisa verificar o seu cabelo e roupas. Você necessita assegurar-se de que a 
impressão de que você faz é limpo, arrumado e afiada. Você encontrará que aqueles que executam uma prática de 
aconselhamento sloppy têm um baixo nível de sucesso. Se você não tiver uma boa auto imagem e manter-se limpo, 
bem vestido e agir profissionalmente, então você precisa de ajuda antes de oferecer qualquer! 
 
 
A partir de uma reunião 
 
Quando a pessoa chega, leve a pessoa a sentar-se. É importante que você se sentar atrás de sua secretária ou mesa. 
Não permita que a conversa pequena para entrar em diálogo. Se isso ocorrer você deve eliminá-los no início. Você se 
apresenta, e sua abordagem em primeiro lugar. Você confirmar seu nome e detalhes de contato; você, em seguida, 
explicar-lhes como você executar as sessões de aconselhamento e seu objetivo. Certifique-se de que eles não estão 
vendo mais ninguém para aconselhamento. Se eles estão atualmente em tratamento com outro grupo eticamente você 
deve garantir que eles são contactados e falado com a pessoa segura, e sua aprovação. Se eles não vai dar presente a 
sessão deve terminar nesse ponto, para que eles possam estar jogando com você para obter diferentes conselhos para 
o outro conselheiro e, em seguida, usá-lo contra você ou todos eles. Não ser jogado! Se uma pessoa está vendo o 
outro, ou que está sob seu cuidado, falar com eles, de modo que o melhor resultado para a pessoa está sempre em 
vista. (A pessoa que faz a nomeação deve verificar isto, se possível, antes mesmo de ver a pessoa). 
 
Você deve aliviar a ansiedade como algumas pessoas vêm para aconselhamento e eles não sabem o que vai acontecer 
com eles.   Você deve dizer algo positivo sobre trabalhar em conjunto e resolver os seus problemas, como uma equipe. 
Você deve notar que não há nenhum problema que não possa ser solucionado e dizer-lhes que em um par de sessões 
que vamos saber quanto tempo até que eles vão ser bem em cima de sua situação no poder que Deus tem para 
oferecer. 
 
Se você seguir a palavra de Deus você vai resolver qualquer problema que você pode ter enquanto eles estão dispostos 
a resolver o problema.    Se eles não tiverem a vontade de resolvê-lo que não vai resolver nada. Você deve ter de uma a 
duas sessões por semana, inicialmente, e depois de sessões adequadas que devem ter a paz e a alegria que todos nós 
somos supostos para ter. Pode ser positivo para o assassino, violador, ladrão, e a falência. Você diz-lhes que, "se 
comprometa-se com isso, você vai chegar ao lugar espiritual que você procura". Se eles estão vivos, há esperança, pois 
Deus não terminou com eles ainda! 
 
Você recordar-lhes que a vida é muito curta para ser miserável e que, sob muitos aspectos, é a eles que tornam este 
um sucesso. Deixe-os responder a quaisquer perguntas que possam ter, e ouvi-los e responder-lhes com verdade e 
completamente. A fase de introdução foi concluído. 
 
Uma boa primeira pergunta a fazer é: "o que levou você até o ponto em que você decidiu me ver?" Então, uma vez que 
é clara; qual é a sua situação de moradia? O que levou à situação atual? O que você fazer, não fazer, o que você fez? 
O que é sobre você? Na primeira sessão, você será capaz de obter alguns dos antecedentes do caso. A maioria das 
pessoas abra lentamente. Você deve escrever notas sobre o que você está encontrando para fora. Deixe-os ver você 
escrever notas. Use suas perguntas para refletir suas respostas de volta para eles para mais esclarecimentos. É esta a 
situação toda ou qualquer outra pessoa envolvida. O que você fez, em seguida, qual foi a sua resposta? Etc. 
 



 

 

Os problemas das pessoas são o resultado das respostas, as pessoas têm de circunstâncias que não as circunstâncias 
em si.   O problema é muitas vezes o caso de avaria de uma resposta a um problema. Use perguntas abertas para obter 
a informação mais útil que constitui a base para o avanço. 
 
 
Casamento 
 
O que você pode ter é de dois jovens vindo juntos. Eles têm, e aproveite a oportunidade de ter uma relação sexual, a 
rapariga engravida e o homem se ressente. Alguém sugere que eles se casam que eles fazem, mas ambos mágoa. 
Cinco anos para baixo da pista que você tem um problema real em suas mãos. Eles fizeram uma série de más 
decisões, tendo feito uma má escolha no início. Há uma necessidade absoluta de ser moralmente puro antes do 
casamento. O que acontece antes do casamento em que podem causar problemas no casamento mais tarde. 
 
Você tem que ir de volta para o original má decisão e mostrar que o pecado era a base do presente. Cada pessoa tem 
de reconhecer o que eles têm feito, sente-se com essa realidade, e a lidar com ele profundamente dentro deles. Você 
tem que lidar com o pecado envolvido por confissão, arrependimento e, em seguida, lidar com as emoções envolvidas. 
Você trabalha para fora de um padrão de comportamento novo e trabalhar nesse sentido.  
 
É importante que as pessoas espera-se responsável pelo que eles têm feito. Você precisa perguntar, por que não 
funciona? Qual o efeito que têm sobre você? O que poderia ter sido feito, então? O que pode ser feito agora? O que 
realmente está incomodando você no momento? Levá-los a enfrentar a responsabilidade pessoal para sua tomada de 
decisão pecaminosa. 
 
As pessoas podem dizer que estão a discutir sobre dinheiro.   Um conselheiro que não está fazendo seu trabalho 
corretamente, então, criar um sistema de gestão financeira para o povo e não ficar para o problema básico. O dinheiro 
é, muitas vezes, o problema de "apresentação", mas por trás disso é outro problema mais profundo e mais significativo. 
 
Você precisa se livrar dos pecados que causaram as tensões no casamento. O fato de que eles tiveram que casar 
causou raiva, frustração e amargura.  Explorar com eles diferentes formas para que eles possam reagir ou responder.    
A maioria dos problemas são o que eu chamo, "cebola"; eles têm muitas camadas. Uma vez que você começ a pele 
fora há problemas adicionais. Você precisa manter a descascar as peles de volta até chegar ao cerne da questão. 
 
 Você perguntar-lhes o que eles pensam que podem fazer o que eles acreditam que devem fazer diante do Senhor? 
Eles devem começar, como todos temos, confessando nossos pecados diante do Senhor, e fazê-lo um por vez. O que 
você quer ouvi-los dizer é, Senhor, ajude-me a trabalhar minha maneira com este. 
 
Faça perguntas e buscar respostas para uma meia hora ou quarenta minutos e, em seguida, resumir. Você faz um 
tempo para a próxima sessão, que deve ser dentro da semana. Você deve dar às pessoas algo para fazer. Em primeiro 
lugar eles podem confessar seu pecado e garantir-lhes que todos nós somos responsáveis por nossos próprios 
pecados, mas também eles precisam refletir sobre suas escolhas e a responsabilidade por essas escolhas. 
  
Muitas vezes você encontrará que nos últimos dez minutos da primeira sessão eles vão começar blurting para fora o 
material que deveria ter sido trazido para fora mais cedo, mas você deve ser rigorosa com manter a tempo. Se você é 
alguém de aconselhamento para duas ou três horas, você está desperdiçando seu tempo. Você vai ter muito material 
para lidar com para eles e para você. A pessoa vai se sentir melhor, mas não há problema terá sido solucionado.  A 
partir de padrões que eles divulgar, você vai encontrar áreas onde eles podem ser ajudados. 
 
Se eles têm compromisso que estará de volta, se não eles vão optar por sair, e eles vão continuar a ser uma catástrofe, 
mas você não deve preocupar, porque esta é a sua escolha. Em aconselhamento Cristão Você está enfatizando a 
Cristo como o comportamento. Mesmo se você tem a maioria de Cristo como a maneira mais de 50% das pessoas não 
responderá. O que eles querem é alguém em cujo ombro para chorar e voltar a pecar novamente. No final você escreve 
uma prescrição para eles, quer ouçam ou não. Rode e leia o seguinte, Ezequiel 2:3-7.  
 
Anote o que suas atitudes são; se eles estão com raiva, deprimido, ou outros dados devem ser anotados. No início da 
sessão que você precisa para construir a imagem de que sua vida tem sido como e, se relevante, o seu pecado tornou-
se padrão. Se eles são desleixados e despenteado têm uma má imagem de si; descobrir o porquê. É por causa do que 
outros têm feito para eles, ou a más decisões que fizeram, ou uma combinação. Dar-lhes escritos pensamentos para 
reflexão e ação. 
 
Apoio 
 
Eles têm o apoio de sua família ou comunidade? Mobilizar o apoio que existe para eles, para assegurar que são 
mantidos em segurança através do processo de aconselhamento. A chave lema no aconselhamento é "ATIVO NÃO 
passivo"; mantenha a pessoa ativa em todos os meios, em vez de tê-los passiva, não fazer nada. Isto significa ativo em 
todas as esferas de vida;  começá-los fisicamente a cada dia, comer boa comida, mentalmente os manter ativa por 
leitura ou audição de fitas, mantê-los espiritualmente ativo com a alimentação na palavra de Deus e fazendo tudo o que 
pode em redor da igreja por meio de tarefas de suporte ativo (mesmo seco). 



 

 

 
Você precisa vê-los também mentalmente, apenas para ter certeza de que eles não têm uma evidente retardo mental ou 
outro problema. Eles podem lembrar os acontecimentos dos últimos dias? Há um problema mental com a forma como 
eles vêem o mundo; tudo o que se sente "estranho" em sua forma de descrever as coisas pode precisar de um 
aconselhamento médico para esclarecer que eles não sofrem de alguma condição que não precisa de medicação para 
resolver.   
 
Eles podem adicionar acima de todos, certo? Eles podem lembrar um número de oito dígitos? Além disso, certifique-se 
de que você não tem um esquizofrênico em suas mãos; eles estão relacionados com o espaço e o tempo, não ouvir 
vozes, não alucinar ou ver as coisas? Se eles fizerem isso, eles muito provavelmente tem um problema mental, 
orgânica e um médico/medicação é provavelmente necessário. Eles são obsessivos com seus tópicos como dinheiro e 
sexo?  Eles estão ansiosos, com sono?  Houve algumas tentativas de suicídio? Existe algum significado em sua vida?  
Se eles são um risco de suicídio? Certifique-se de que eles são compatíveis com os primeiros dias e semanas de 
aconselhamento por alguém em sua comunidade. Todos os acima extreme sintomas indicam que uma supervisão do 
médico é necessário para além de qualquer aconselhamento. Verifique também para dores de cabeça persistentes, ou 
estranho a marcha; estes podem indicar um tumor cerebral ou outros problemas orgânicos. 
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Com aconselhamento você precisa de certificar-se de que como as pessoas andam, no final de uma sessão de 
aconselhamento que têm algo a fazer; lembre-se o lema "Ativo não passivo". À noite, após a sessão de aconselhamento 
será, provavelmente, o momento mais difícil para que eles terão de ter algo a se agarrar a por meio de uma promessa, 
ou promessas (escrito para eles) da Palavra de Deus também. 
 
Você precisa fazer as mesmas perguntas várias vezes, por exemplo, de como eles se sentem sobre seus pais, seus 
irmãos, sua esposa, seus filhos. Alguns dos problemas podem voltar aos seus primeiros casos. A finalidade em pedir é 
descobrir qualquer, "raiz de amargura", que precisa ser tratada. Estes são o que eu chamo de "log, encravado na alma"; 
eles dificultam a vida espiritual dos povos devido ao profundo ressentimento se sentem dentro de si.    
 
Às vezes você pode apenas lidar com estas coisas pela oração de perdão (tanto para aqueles que podem ter 
prejudicado e para a sua própria amargura). Lembre-se de trabalho. Ele foi curado e restaurado depois que ele orou por 
seus amigos, e eles tinham prejudicado ele mal pelos seus "conselhos".  Rode e leia o seguinte,  Jó 42:1-10. 
 
Muitas vezes, quando as pessoas têm tido más experiências na sua infância ele irá mostrar em seus problemas mais 
tarde na vida. Eles precisam ser capazes de perdoar os pais, ou pelo menos passar seu julgamento ao Senhor, e deixar 
sua amargura, ira, indignação e tristeza com Deus para curá-los como ele julga a delinquentes. Você pode mesmo ter 
que levá-los para a sepultura, e peço ao Senhor para perdoar-lhes o ódio que sentem por essas pessoas e deixá-las 
com a justiça de Deus. Lembre-se de Davi, para que ele passou sobre o juízo do Senhor que julga. Pode ser 
inapropriado para perdoar um mal feito, e o direito de pedir ao Senhor para julgar. Não seja muito apressado  aqui para 
pedir perdão sem arrependimento sobre o maligno. Consulte a BTB estudos, perdão,  juízo. Levítico 19:17, Mateus 
18:21-35, Marcos 11:25-26, Lucas 17:1-4.  
 
Orando para julgamento sobre os abusadores podem inicialmente ser vital para a pessoa abusada seriamente, de modo 
que deixe o seu caso nas mãos do Senhor, tendo enfrentado grande mal. Eles podem fazer isso, sabendo que o Senhor 
é justo e reto e os maus serão tratados por Deus mesmo que tenham escapado a justiça do homem.  
 
O abuso sexual é um importante espaço onde este é importante, mas outras áreas de abuso como psicológica, física e 
abuso verbal/intimidação também colocar uma grande pressão sobre as pessoas. Cuidado com o erro de colocar aqui 
um fardo de perdão sobre a vítima, quando não há frutos do arrependimento na vida do maligno.     
 
Muitos conselheiros cristãos salientam que a vítima deve perdoar seu ofensor. Enquanto o perdão é Bíblica, assim é o 
julgamento de aqueles que praticam o mal. O abuso é como um grande mal, porque viola todas as instituições divinas, 
livre arbítrio, ao matrimônio e à família, e aqueles que praticam esta má vontade, a não ser salvo, certamente passar a 
eternidade no inferno. Rode e leia novamente a seguir, Mateus 18:21-35.     
 
Note que Pedro pergunta sobre o perdão é em um contexto onde o julgamento é também mencionada. É legítimo para 
rezar para o julgamento do mal, como vemos os santos no Céu fazendo isso. Rode e leia o seguinte, Apocalipse 6:9-11. 
Não se apresse as pessoas a exigir que eles perdoar seus inimigos; a retidão, a justiça, e do juízo pode precisar de ser 
abordado primeiro, e estas reivindicações são legítimas. 
 
Preencha a imagem 
 
Eles precisam ser feitas sobre o seu trabalho, se eles se sentem como um refúgio ou lugar de ameaça. Eles são 
socialmente ativas em sua vida? O que eles pensam das pessoas que estão envolvidas, e não estes círculos precisam 
ser expandidas para que eles tenham uma melhor e mais positivo para os grupos de apoio? Houve uma morte na 
família recentemente, a pesar de que podem ter minou seu poder de enfrentamento? Quaisquer problemas com a lei, 



 

 

que também podem ser fatores em suas respostas precisam ser descobertos e discutido completamente. Então 
pergunte, "tem sua fé ajudou você, nesses tempos?" Isto diz-lhe quão profunda é a sua aplicação. 
 
Outra maneira de ajudar as pessoas a visualizar seus problemas é desenhar uma pessoa sob o peso de uma carga 
pesada, e, em seguida, lotes de espaço acima da carga para eles para identificar, "as cargas que estou levando".  Que 
áreas são como os problemas que os afectam? Pense sobre pecados perdoados e preocupações/ansiedades que estão 
para baixo sobre eles.  
 
Se a pessoa é suicida que precisamos para ver se há alguém lá fora que é capaz de oferecer suporte a eles.   Como um 
conselheiro não pode dizer a eles para tocar a qualquer hora do dia ou da noite; eles precisam de sua própria rede de 
apoio.   Descobrir que o seu amigo mais próximo ou família é e definir alguém como um suporte. Seu trabalho, lembre-
se, não é para substituir a sua rede de apoio, mas para expandi-lo. Verifique sempre se eles precisam de salvação ou 
não. 
 
Noventa e nove por cento das pessoas terá de lidar com o pecado. Este é sempre o ponto de partida. Uma pessoa pode 
derrotar os maus hábitos, substituindo-os com bons hábitos, que são salvos ou não, mas nós queremos que eles têm o 
poder do Espírito Santo para ajudar. Se eles estão preocupados com algo escreva-o para baixo trazê-la para o Senhor, 
lidar com ele e, em seguida, apertar o papel para cima e coloque-o no lixo. Ensinar-lhes que, se eles encontram-se 
preocupar-se novamente, para repetir o procedimento. Ore a respeito de suas preocupações as escrituras exortar; 
lançando sobre ele todas as nossas preocupações, porque ele cuida de nós.   1 Pedro 5:5-9. 
 
Lidar com a luxúria 
 
Se eles têm desejo de alguém, devem reconhecê-la, nomeá-la e identificar sua velha natureza pecaminosa fraqueza, e 
substituí-lo com o amor do Senhor na cruz para essa pessoa, firmemente em mente, para que o amor de Cristo é mais 
importante do que a luxúria que eles têm. Foto sua alma no céu, em vez de seu corpo, e, em seguida, agir em relação a 
eles como uma irmã ou irmão. 
 
Utilização de forte, o que é chamado de técnica de TCC do pensamento de parar, é útil aqui, pois foi desenvolvido pela 
primeira vez por São Paulo. Isto envolve, dizendo: "Pare!" dentro da mente e, em seguida, rotulagem o pensamento 
com um adequado e rejeitando o rótulo e, em seguida, dizendo a si mesmo a verdade e, em seguida, recebendo de 
volta em ação piedosa apropriado. Este é um processo de quatro etapas, tirado de uma bíblica as cartas de Paulo, mas 
rotulado CBT pelos psicólogos modernos. 
 
Todos nós precisamos ver como é inadequada a nossa cobiça e quão importante é o amor de Cristo e deixar que o 
amor de Cristo seja visto em nós para todas as pessoas. Põr fora o velho e colocar no novo não vai acontecer durante a 
noite, é uma demanda diária. Rode e leia o seguinte, Efésios 4:17-32. Aconselhamento Cristão é ajudar as pessoas a 
aplicar estes versículos em sua vida diária, para substituir a antiga maneira de viver mal pelo novo modo de vida 
piedoso. 
 
Quais são as cadeias do pecado em sua vida, a corrente do pecado que os levou para onde eles estão agora? A 
maioria das pessoas que vêm a você será a cadeia "pecadores"; como uma cadeia fumante que acende um pecado por 
um antes. A seqüência poderia ser raiva - Violência - lamento - frustração - raiva. A luz um pecado fora do outro. Muitos 
jovens violentos têm um hábito do ódio. Eventualmente você tem que trabalhar para fora o que as correntes do pecado 
na vida de uma pessoa. O pecado é relacionado a outros pecados.  
 
O franca (apresentação) o problema pode não ser o principal problema. O seu padrão de vida precisa mudar. O estado 
tomou um certo número de anos para amadurecer, e vai demorar muitas semanas e meses para substituir.  Alguém tem 
trabalhado para fora que leva 28 dias para mudar um hábito. 
 
J E Adams podem não vai suficientemente longe para trás em sua abordagem; você ler o seu excelente livro 
cuidadosamente e, em seguida, decidir por si mesmo. O que eu estou desafiando você a pensar é uma forma de 
"terapia da realidade" em um modo cristão além de Jay's excelente trabalho. Isto envolve voltado para a cadeia de 
eventos e os pecados que levaram ao actual padrão de vida o mal que trouxe a pessoa para você. Sendo profunda 
significa passar a ver tudo o que levou até o presente, a partir do pecado de Adão e a sua velha natureza pecaminosa 
herdada, através de sua educação, de suas decisões como adultos.   
 
A maioria dos problemas são complexos e muito cuidado com soluções simples que podem perder os aspectos 
essenciais do problema. Ele exige que o crescimento de novos bons hábitos constantemente para substituir o antigo 
modo de vida; para alguns que têm sido dependentes de drogas e de álcool pode levar dois anos ou mais antes mesmo 
de se sentir "seguro" em público.   Incentive-os a manter um diário de "Transformação" através de seu tempo de 
aconselhamento para gravar todas as batalhas diárias, perdas, lições a partir deles, vitórias, e versículos que os 
ajudaram em sua maneira. Como um diário torna-se uma fonte de grande conforto e de encorajamento para eles em 
anos posteriores.  
 
Procurar para fora um verdadeiro "sentido para a vida", que é relevante para o cliente.  Anote versículos úteis. Dê-lhes 
um ou dois versículos no momento para adicionar à sua agenda. O que você está fazendo é dando-lhes os primeiros 



 

 

socorros. Dar-lhes 1 Pedro 5:7 e ajudá-los a fazê-lo.   Quando eles começam a sair de seus problemas fazer os estudos 
bíblicos e versículos mais sistemática, e levá-los para o ensino bíblico sistemático da igreja local. Quanto mais cedo se 
estabilizar em um padrão regular de atendimento a classe bíblica mais cedo estarão fortalecendo-se como todos nós 
somos feitos para, em comunidade com o Espírito. 
 
Eles descrevem a si mesmos. Podemos chamar isso de "eu, verrugas e tudo". Para cada área de vida (saúde física, 
mental, espiritual, familiar, social, cultural, criativa, conjugal, etc.), ter-lhes completar esta frase muitas vezes. "Eu sou 
uma pessoa que   .   .   (Usar verbos como, ama, gosta, gosta, odeia, tem experimentado, sobreviveu, estou 
interessado,  etc). Isso pode ser dado como lição de casa, e pela terceira ou quarta sessão, você pode concentrar-se no 
trabalho conjunto com essas coisas, eles identificaram sobre si mesmos, fortalecendo o bom e o mau de substituição. 
Isso os ajuda a ver os seus comportamentos como coisas para ser mudado, como essencialmente não-los! Nós somos 
mais do que nossos comportamentos! O que podemos mudar não é "nós", que é onde temos de e pode ser alterado 
para refletir nosso real nova natureza mais plenamente!  Esta é a "esperança" que é a parte essencial da abordagem 
cristã. 
 
Ter-los a desenvolver um comportamento inventário. Peça-lhes para gravar todas as seguintes. O que faz você ficar 
irritado, o que faz você se sentir frustrado, o que eu quero mudar o meu comportamento, o que eu quero fazer mais? 
Diga-lhes, "não minimizar, ser honesto". Queremos ver que maus comportamentos são reflexos da sua velha natureza 
de pecado e ser orientada não cedeu e seguidas. 
 
Então, perguntar-lhes o que está errado? Na manhã de segunda-feira escrever qualquer coisa que lhe dá medo ou 
ansiedade.   Você dar-lhes um anel (ou eles usam seu próprio diário) e pedir-lhes para levá-lo junto para as sessões de 
aconselhamento, para que eles possam gravar seus pensamentos e medos. Eles mantêm os seus trabalhos e notas. 
Eles estão trabalhando em si mesmos e agora estão olhando sobre seu problema como "uma coisa", e assim torna-se 
uma coisa a ser tratada, em vez de si. 
 
Podem anotar o que desencadeou estas preocupações.  Olhar para esta semana, o medo, a ansiedade, a próxima e, 
em seguida, mover para outras questões que lhes dizem respeito, tendo uma semana para cada um.  Pergunte a eles, o 
que o faz medo esta semana? O que lhe faz medo, anote-o para baixo.  Até o final da semana eles podem estar 
começando classificando para fora seus problemas por si mesmos como eles vêem as questões em preto e branco na 
página de seu diário. 
 
Há certas coisas que o Senhor quer que você a lidar com e pôr para fora do caminho. Por lidar com essas coisas que 
você irá ajudá-los a lidar com os itens que o Senhor deseja eliminado para que ele possa abençoá-los em vez de viver 
em um estado azedou.  O desejo do Senhor para todas as pessoas, é claro, para a bênção, não a miséria. Efésios 4. 
 
Se você está lidando com uma pessoa que não tem muita auto-confiança que pode lidar com uma pequena coisa para 
começar com, cada vitória que constrói a sua confiança no poder do Espírito Santo para construí-los. Não estamos a 
tentar construir "auto-estima", mas a confiança em sua posição como membro da família real de Deus, fortalecidos pelo 
Espírito Santo.   Se a pessoa é motivado você enfrentar qualquer área core com esta confiança por trás de sua 
abordagem. Você pode discutir estratégias de como neutralizar fatores problemas tomando fora do cenário, e levá-los a 
pensar em problemas reais.   Isto coloca-los na carga de sua própria vida, que é o que queremos alcançar. A 
capacitação é o objetivo e a metodologia! 
 

 
Doutrinas 
 
  Consulte a página 50 atitude [acima] 
 
Vida Cristã - DÚVIDA 
 
1.  Quando temos uma dúvida, nós devemos ser honestos com Deus como Davi foi em muitos dos salmos, onde 

ele pede a Deus a perguntas difíceis sobre a sua vida e o que lhe aconteceu. Escreva suas dúvidas no papel 
claramente para que você esteja pronto para ver a resposta quando vem. 

 
2.  cometer este diante do Senhor em oração.  Expressar abertamente e sem rodeios e esperar que Deus irá 

responder.  Neemias  1:4-11. 
 
 3.  Mesmo se só podemos orar a oração de Thomas, "Senhor, ajuda a minha incredulidade", Marcos 9:24, 

estamos na boa postura para receber um resultado. 
 
  A Bíblia nos diz para lançar as nossas preocupações sobre ele, 1 Pedro 4:19, 5:7. "Se importa" são qualquer-

coisa que o preocupa no momento. 
 
4.  Obter a sua concordância e procure cada verso com as palavras que têm qualquer relevância para o assunto 

que você quer respostas.    
 



 

 

  Faça a si mesmo as seguintes perguntas: 
  A)   o que diz a Bíblia sobre meu estado de dúvida/preocupação? 
  B)  declarações definitivas o que diz a Bíblia sobre este assunto? 
  C)   Não creio na palavra de Deus ou não sobre esta questão? 
 

 
Motivação 
 
1. A  verdadeira motivação é o resultado do ministério do Espírito Santo juntamente com a aplicação de doutrinas e 

princípios bíblicos. (Filipenses 2:13) 
 
2.  Às vezes, um bom motivo é difamado. (Êxodo 17:3) 
 
3.  Às vezes um motivo mal é transformado em bem. (Gênesis 50:20) 
 
4.  A palavra de Deus é o crítico de motivação. (Hebreus 4:12) 
 
5.  A questão não é quanto você dá, mas a motivação para dar. (2 Coríntios 9:7) 
 
6.  Motivação falsa impede a produção, na vida cristã. (Filipenses 2:14) 
 

 
Orientação - A VONTADE DE DEUS   
 
1. Três categorias de vontade na história 

A) Vontade Divina (soberania) 
B) será Angélico 
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) - o que Deus permite. 
C) Ignorar (Números 23) - Quando Deus se sobrepõe. 

 
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). 

 
Através dos tópicos BTB identificar o que é cristã sensata decisão. Você pode fazer a coisa certa ou errada em cada 
decisão que você tem que fazer; o desafio é fazer com que mais e mais decisões boas, e menos e menos ruins. Você 
pode não ser capaz de mudar a sua situação, mas você pode mudar a sua resposta a eles. Você é capaz de analisar 
cada situação desafiadora e decidir como lidar com ele de uma maneira apropriada. Você pode dizer-lhes que se eles 
querem permanecer miserável, então apenas continuar o que estão fazendo. Para escapar do círculo auto-destrutivo 



 

 

requer trabalho e aplicação. Alterando suas rotinas pode ser possível evitar conflitos que têm debilitado, e encontrar 
novas formas de resolver problemas. 
 
Muitos casamentos, por exemplo, são batalhas, e é por isso que a pessoa está sentada diante de você. Você tem que 
ter uma estratégia se você quiser fazer seu inimigo seu amigo. O conceito é que se continuarem ao longo do antigo 
caminho que continuará a ser ruim, mas se eles modificar suas ações pode ser melhor. Meu lema em trabalho civil é, 
"deve ser melhor ou está indo ser sobre!" Isso pode concentrar suas mentes. 
 
Levá-los a lista de hábitos, e os hábitos para vestir, e desenvolver uma estratégia para alcançar seus objetivos. 
Desenvolver uma "objetivos a serem alcançados", e uma folha de atingir meta. Ter uma estratégia que você está 
seguindo, como conselheiro, com cada pessoa, a fim de os ajudar a alcançar os objetivos e você verá que eles são a 
chave que Bíblica. 
    
Você e eles têm de lidar com os pecados que tão facilmente atormentado-los, e não apenas da função de um pecado 
para outro. Você precisa eliminar o pecado de padrão de vida. Você não deve esclarecer um problema e, em seguida, 
permitir que a pessoa (ou você mesmo) para usar suas energias em busca de outros padrões de pecado.  A coisa 
crítica, no entanto, é a salvação, e que não deve ser esquecido, pois não há ganho se uma pessoa vai para o inferno 
terrestre com a maior parte de seus problemas resolvidos.   
 
Nosso foco é tentar resolver a raiz de todo o pecado. Trata-se de lidar com todo o padrão de pecado em sua vida, 
substituindo o poder da OSN com o poder do Espírito Santo. Olhe a BTB e estudar a família real de Deus. Consulte 
também os muitos estudos sobre a vida cristã, como muitos destes estudos pode ser feito ao longo do caminho da 
recuperação. 
 
No entanto, lembre-se de "maravilhas" de cinco minutos não existem, e de recuperação, se prenda vai levar algum 
tempo. Existem grandes problemas e, muitas vezes, eles precisam ser trabalhados de forma constante e sistemática. 
Não espere soluções rápidas e desconfie de quem afirma ter tratado com todos os seus problemas muito rapidamente; 
muitas vezes, sua hipocrisia está cobrindo mal maior! 
 
Adicionar ao conceito de diário com suas próprias notas; desenvolver seus próprios folhetos para uso com clientes 
como você ensinou mais pelo Espírito Santo e a experiência.  Certifique-se de que Romanos 12:1-2 é a base do seu 
trabalho. O que estamos procurando é a renovação da mente. Eles e nós precisamos ser constantemente tornando-se 
uma nova criatura em comunhão com Jesus Cristo. Muitas pessoas têm sido deformado por um longo tempo e não têm 
problemas que foram lá por um curto período de tempo. Temos de orar sobre todos os pecados e deu-lhes tudo ao 
Senhor, e deixar que o Espírito ministra sobre cada área de nossa vida. 
 
A psicoterapia é um espaço onde você precisa ser espiritualmente mais nítidas do que qualquer outra área de sua vida 
cristã e de serviço. Caminhar humildemente com o seu Deus, ser muito atencioso e usar os bens que Deus tem lhe 
dado. 
 
 

Aula 37   -   PLANEJAMENTO PARA O FUTURO 
 
Introdução 
 
Rode e leia o seguinte; as palavras de Paulo em Romanos 7:14-24 aqui ele expressa o grito de uma pessoa que tendo 
olhado para os problemas já sabe o que fazer, mas considera que é difícil de alcançar. Esta é uma característica 
comum das pessoas que têm sido aconselhadas, que sabem o que fazer mas o equivalente a perguntar, "quem é que 
vai entregá-los a partir deste corpo de morte?". Este é um trecho onde você pode tirar as pessoas, quando elas estão 
descobrindo a vida difícil quando eles estão tentando mudar, mas sua OSN é muito forte. 
 
Quebra de hábitos 
 
Somos, por nossa velha natureza, que nascemos para ser, os pecadores! Temos um temperamento e que foram 
criadas para fazer, crer e ser, e isso teve um impacto profundo. Somos os únicos. Entramos em hábitos diferentes, nós 
fazemos decisões diferentes, e estes modificar que herdou a natureza básica. Você está tentando mostrar-lhes o 
caminho para sair da floresta escura do pecado, para ensinar-lhes padrões piedosos para ajudá-los a aprender bons 
hábitos. Isso leva tempo. Eles devem ver o seu caminho através da vida até à data e para ver como o seu OSN levou-os 
pelo nariz em seus caminhos, mais do que a vontade de Deus para a sua vida. 
 
Se você não você precisa se levantar e começar sobre com as coisas. Rode e leia o seguinte, Filipenses 3:13-17. O 
mais bem sucedido  para a missão para baixo e as saídas na América, a missão de "jardim", foi fundada e gerida por 
um título que caiu de vez em quando, e cada vez que ele caiu para trás e bebeu ele foi para o ministro que o apoiou e 
ofereceu sua renúncia, e cada vez que o ministro não iria aceitar. Ao contrário, ele encorajou-o e orou com ele e que o 
homem totalmente recuperado de seu alcoolismo, mas levou tempo, e enquanto ele não recuperar ele ajudou a 
centenas e milhares de outros. O título nasceu da Organização anônimo que a missão e a fé destes dois homens que 



 

 

confiava que Deus era capaz de fornecer homens pecadores que continuou vindo de volta para ele e dependendo do 
poder de Deus, em vez de seu próprio. 
 
 Você precisa incentivar as pessoas para a mudança, e não esperar transformações totais durante a noite. A mensagem 
da missão de "Gateway" também é um recorde-se, o senhor ainda era capaz de usar o homem, embora ele caiu às 
vezes, de cada vez que ele caiu ele conseguiu voltar para cima, confessou o seu pecado e se volta para o trabalho. 
Rode e leia o seguinte, Romanos 7:7-25. Note que Paulo estava lutando com o pecado e, ocasionalmente, perdendo a 
batalha, como ele mesmo escreveu Romanos! Ele não pare de escrever e esperar até que ele teve a vitória total, nem 
devemos, para isso só vai acontecer quando nós vê-lo face a face!  Não esperam mudança total para acontecer durante 
a noite. O trabalho de Deus, leva tempo, mas ele vai, pelo poder santificador do Espírito Santo nos transformar. Não 
espere uma solução para problemas graves durante a noite, se uma pessoa alega que tiveram tais, cuidado, pode ser 
uma falsa libertação que irá durar enquanto um monte de flores de corte. 
 
A pessoa que está sendo aconselhados devem perceber que eles têm um problema com sua velha natureza de pecado 
e de que há uma batalha na alma que tem de ser ganha cada hora do dia. É uma batalha longa vida e não será mais em 
semanas! 
 
O PLANO DE TRÊS FASES 
 
Lembre-se que o plano de três fases que discutimos acima. 
 
Fase 1 
 
Fase 1 - Análise - você tem que analisar os problemas que você tem, para que você possa descobrir padrões de 
problema. Isso permite que você encontre para fora onde as pessoas vão ter problemas de fazer as alterações 
necessárias. Você pode muito bem encontrar que os problemas que ocorrem em um padrão cíclico que ocorre em 
determinados momentos do dia ou da semana. Você pode, em seguida, em seu planejamento, concentrar-se sobre os 
períodos em que têm dificuldade e desenvolver um plano para evitar tentações e substituir as opções ruins com os 
bons. 
 
Se você pode encontrar para fora os problemas que você pode criar uma lista de problemas como vimos. Você trabalha 
para fora os problemas que a pessoa está tendo em sua vida e fazer uma lista das coisas que necessitam de atenção 
da melhor forma para obter resultados. Uma vez que é no papel, eles vão se sentir melhor. 
 
Programas de aconselhamento, muitas vezes apenas levar as pessoas a se sentir melhor sobre as coisas, mas lembre-
se de que o nosso trabalho é para chegar à causa raiz e resolvê-lo completamente. Pessoas com problemas se sentir 
mal sobre as coisas e sobre si mesmos. Eles têm suficiente motivação para vir e ver você, mas não há energia 
suficiente para resolver seu problema; portanto, devemos abordar ambos os temas a serem enfrentados e o problema 
para eles. 
 
O ponto de partida que eles direito é classificar para fora de sua relação com Deus, mas você também pode ter para 
construir-los emocionalmente sobre a possibilidade de uma solução. Usando o método de hora do dia você é capaz de 
mostrar que seu problema é tempo orientado e que, se esse período de tempo é concentrado, há o início de uma 
solução para os seus problemas. 
 
Isto é seguido pela numeração dos problemas. Na maioria das vezes eles não ficam acima de cinco. Eles não parecem 
tão ruim quando escritos para baixo, puxe-a para fora de sua alma e colocá-la no papel. Você precisa ser objetivo. Isso 
funciona com todos os tipos de personalidades. Tendo feito isso você perguntar o que eles podem fazer sobre ele. 
 
Fase 2 
 
Na Fase 2, a necessidade de um plano de ação, identificando que temos ações a serem tomadas. É muito importante 
para escrever para baixo a situação, seus ativos e a partir deste é muitas vezes uma solução futura. Quando tudo é 
escrito para baixo você trabalha para fora de o que está indo o plano para derrotar o inimigo.  Para onde estamos indo? 
Qual é a solução para o problema? O que está impedindo-nos como chegar? Quais são as coisas que impedem esta 
solução? 
 
Nós, então, enfrentar os problemas. Muitas vezes, quando estamos em circunstâncias ou problemas que, muitas vezes, 
irá reagir a ele de forma mecânica, por um hábito que resulta em desastre. Esta é uma área em que só uma abordagem 
bíblica irá funcionar onde apenas o poder do Espírito Santo, que vai resolver o problema. 
 
Fase 3 
 
Fase 3 está planejando para o futuro. Quando Pedro caiu, negando o Senhor três vezes, qual era o seu problema? Ele 
estava na casa de sumos sacerdotes, em sua própria força. Faltava-lhe a força interior para que a situação, de fato, ele 
estava no lugar errado. Para João, aquele lugar não era uma tentação, mas foi para Pedro. Para muitos, você vai ver 
isso é um problema para eles. Eles vão a lugares que os outros estão bem, mas para elas caírem em pecado. 



 

 

 
Existem áreas para todos nós quando estamos fora de nossa profundidade e falta de potência. Aconselhamento envolve 
identificar esses locais, eliminando o problema de alimentação, e ter um plano de vida que nos ajuda a evitar tentações 
conhecidas que estão além de nós neste momento. As Escrituras estabelecer metas para os cristãos, é claro onde os 
cristãos deveriam ser. A maioria de povos querem sentir-se como se tivessem feito algo significativo com a sua vida, e 
que é o nosso objetivo. 
 
Rode e leia o seguinte, Hebreus 12:12, 13. Este texto diz, fazei veredas direitas para os vossos pés. Também nos fala 
de pecados que nos visita. A maioria de nós se formos em determinadas áreas serão tentados a pecar. Se queremos 
evitar esses locais, provavelmente, não ser tentado a pecar.  A melhor tática é para evitar essa situação. Precisamos 
evitar lugares onde muitas vezes o pecado, até que veja o que está acontecendo e ter a força interior para resistir com 
êxito. 
 
Em Colossenses 3:8-17, Paulo diz-nos que vos despistes do velho homem (o poder da OSN) e coloque sobre o homem 
novo (a vida espiritual devemos viver no poder do Espírito Santo). Em Romanos 12: 1, 2,  dizem-nos de ser renovada 
em nossas mentes. "Pare de drifting e começar a pensar"; este é o encorajamento de aconselhamento.    
Aconselhamento Cristão  - J E Adams. 
 
Hebreus 11:24-27 - VIDA CRISTÃ 
 
Rode e leia os seguintes: Hebreus 11:24-27 - Aqui nós vemos o que é que se entende por razoável da vida cristã. Há 
cada princípio para a tomada de decisão aqui.  Moisés, o que fazer? - Em primeiro lugar ele fez uma recusa; ele se 
recusou a seguir o pecado. Muitos povos começ no problema, porque rejeitar uma coisa mas não substituí-la por outra 
coisa. Muitas vezes você vai encontrar uma pessoa "curada" de um pecado só para substituí-lo por algo muito pior 
algumas semanas mais tarde. Jesus contou uma história sobre um homem que foram varridos de demônios apenas 
para ser re-possuído alguns dias mais tarde, porque ele não tinha preenchido o vácuo a partida demônios haviam 
deixado com algo bom. Rode e leia a seguir, Mateus 12: 43- 45. 
 
Temos de incentivar as pessoas a substituir os seus pecados com hábitos de retidão. - Filipenses 3 e 4. Preencha sua 
mente com o bem. Se você não encher sua mente com bom vai encher-se de todos os males do mundo. Você deve 
fazer as duas coisas. Moisés rejeitou o mal e escolher o bem, mesmo que no curto prazo isso significava dor. 
 
Em aconselhamento você está indo sempre ser pedir a alguém para fazer algo difícil. O benefício da coisa difícil é que 
será de benefício ao longo do tempo. Eles vão encontrar benefício, mas você precisa incentivá-los através do tempo 
difícil inicialmente. 
 
Uma mulher com um mau marido 
 
Muitas vezes você vai ter uma mulher vendo você, que diz que ela está vivendo com um mau marido. A Palavra de 
Deus diz que o casamento é para durar. Muitas vezes você tem o marido incrédulo e esposa cristã. Se ela era um 
cristão quando ela se casou com o incrédulo ela está começando a disciplina do Senhor. Muitas vezes você enfrentar as 
conseqüências do pecado na decisão de se casar, ou desde aquela época. Lembre-se também que o homem, ela 
escolheu, assim ela tem algum problema de "espelho" para ele! 
 
Uma vez que tenham cometido um pecado casando você não incentivá-los a cometer um outro pelo divórcio, a menos 
que haja perigo para qualquer uma das partes, a partir do comportamento dos outros. Sempre aqui para dar tempo para 
ver o que pode ser feito sem a necessidade de multiplicar o pecado ou o mal. A profunda tristeza do Senhor, como ele 
reconheceu que "dureza de coração" é a fonte de anéis de divórcio verdadeiro em muitas sessões. 
 
Neste caso, você trabalha em 1 Pedro 3 e 1 Coríntios 7. Esta passagem tem uma cláusula de segurança que se uma 
pessoa violenta transforma o outro é autorizado a sair. Ele está autorizado a sair, mas não o divórcio. Separados ela 
reza para que ele pode ser transformado e que eles podem voltar a ficar juntos novamente. Você está perguntando a 
mulher a tomar a estrada se torna difícil por um curto período de tempo para o benefício a longo prazo.  A única razão 
bíblica para o divórcio é o adultério, e mesmo assim o exemplo de Oséias está diante de nós. 
 
Isso, em 1 Pedro 3, o tipo de caso que você necessita para incentivar a esposa que estão a olhar para Cristo, para a 
sua recompensa, em vez de ele marido para encorajamento. Você não pode mudá-lo, pare de chatear. Mostrar a ele 
pelo seu comportamento que o senhor tem prestado uma mudança em sua vida. Este é um caminho difícil e você vai ter 
um benefício. O amor pode reacender-se pelo Espírito Santo. Reivindicação 1 Pedro 5:7. 
 
Uma amarga esposa pode ser contestada, "ver o seu marido no inferno e rezar pela sua salvação". Você não está 
apenas dizendo-lhes para se livrar dos maus, mas também a aceitar o bem. No casamento, a mulher é destinada a 
obter uma grande quantidade de força de seu homem. Se ela não está recebendo esta força do homem, ela é obtê-lo a 
partir de Deus. 1 Pedro 3 mostra que a esposa não é para pregar ao seu marido, mas em sua vida para mostrar o amor 
do Senhor. Se eles fazem isso eles vão ter sucesso. Se você fizer o que a Bíblia diz, você terá a bênção. Como eles se 
sentem melhor sobre a situação, eles são encorajados a continuar. As pessoas precisam de ser obediente às 



 

 

Escrituras. Temos também topo aceitar que às vezes o casal vai a pé a difícil tarefa de recuperação e encontrar consolo 
nos braços de outro! 
 
Este não é um exercício rápido, especialmente se eles têm sido desgastado por negligência. Quanto mais pessoas 
foram no pecado a mais tempo irá demorar para voltar de onde eles chegaram. A igreja tem a intenção de ser uma rede 
de suporte para essas pessoas. A importância dos pequenos grupos home reunião para orar uns pelos outros e 
encorajar um ao outro não pode ser mais enfatizado. Você não pode alcançar esta reunião como uma igreja apenas 
uma vez por semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula 38   -   Estabelecimento de metas e planejamento 
 
 
Introdução 
 
Rode e leia o seguinte, Efésios 5 : 15 - 20,  Colossenses 4 : 5, 6.  O tempo é um bem precioso, usado a cada dia e ido 
embora. Nenhum de nós sabe quanto tempo que o Senhor estabeleceu para o nosso tempo na terra, e temos de ter 
uma atitude para com os nossos dias aqui que garantem que a maioria deles. Em aconselhamento, você irá conhecer 
muitas pessoas estão desperdiçando suas vidas, os dias e as horas de deslizamento por causa de sua depressão e 
passividade. Girando em torno deste é um importante trabalho no processo de aconselhamento. 
 
 
A TELEVISÃO E A INTERNET 
 
A televisão e a Internet, são os principais fatores de perda de tempo no século XXI; eles são muito úteis, mas também 
perigoso médiuns como eles entreter olhos, ouvidos e toda a pessoa está envolvida, e as horas disponíveis para a obra 
do Senhor por deslizamento. A televisão é um fator muito importante em neurose suburbana em cidades do Ocidente.   
 
As empresas de televisão do programa serão determinados canais e horários para a assim chamada, "novelas", ou 
violenta ou sexualmente provocativa programas que incentivam as pessoas a escapar da realidade, em vez de 
confrontar os seus problemas. Com a televisão, a Internet, e o aluguer de vídeos/DVDs, as pessoas estão sendo 
incentivadas a escapar da realidade. Nós, infelizmente, também enfrentam o mal abertamente em alguns planos de 
Hollywood especialmente para empurrar ativamente mal crenças e imoralidade sexual. 
 
Temos nações tranquilized pessoas, que pode, em seguida, vá para os seus médicos para obter comprimidos para 
tranqüilizar-se mais. Muitas crianças estão sendo convertidos em violentos ou pervertidos sexuais hoje devido a isso. A 
única maneira de melhorar a situação é por avivamento espiritual, como esta tendência moderna é parte de um grave 
ataque de Satanás sobre a instituição do livre-arbítrio. Jesus advertiu-nos que nos últimos dias os homens maus vão 
"pior" e estamos vendo isso hoje.    
 
Não há nada de intrinsecamente mal sobre a televisão, a Internet, ou vídeos, e como crentes nós usar todos eles. No 
entanto o uso deles para esconder da realidade da vida, a morte e o julgamento é uma grave questão espiritual, como 
incrédulos ignorar as realidades da vida espiritual e passar seus dias em fantasia. 
 
O nosso papel é o de despertá-los para a realidade. Muitas vezes, os próprios cristãos Falta discernimento aqui. Nós 
devemos pensar sobre as coisas boas e não encher nossa mente com bobagens, mas muitos crentes vão gastar horas 
em atividade escapistas e minutos no estudo da Bíblia.   
 
Temos de ensinar a todos os que vêm para conselhos certos princípios; a primeira é, se você está indo começ real 
contentamento no Senhor você tem que resolver as coisas.  Se você tiver um problema alterando a vida destrói a sua 
alegria no Senhor e que retarda para baixo espiritualmente. Você não pode realmente viver como você deve fazer com 
esses problemas dentro de você. Se eles têm estresse financeiro adicionar a outros salienta a imagem torna-se 
agravado.    
 



 

 

Você precisa treinar seus diáconos e diaconisas em aconselhamento. Você deve em uma igreja de tamanho médio tem 
3 ou 4 diáconos e diaconisas que estão reformados e estão dispostos a um advogado, eles devem reservar um tempo 
para a tarefa. Eles devem ter salas de aconselhamento e passar dois dias por semana no dever estar disponível para 
qualquer um que podem precisar de aconselhamento. -  1 Timóteo 5 
 
Há sempre a dificuldade de se cobrar ou não cobrar para o serviço de aconselhamento. É melhor cobrar pelo serviço e, 
se as pessoas não podem pagar têm um carimbo "pago pela graça" que você pode cancelar a dívida. Precisamos 
distinguir entre o cuidado pastoral e aconselhamento pastoral; nunca é cobrado, mas uma vez que uma pessoa diz, "Eu 
preciso de aconselhamento", eles devem estar preparados para assumir a responsabilidade de pagar a ajuda que 
recebem, como eles criaram os problemas. A experiência mostra que, se as pessoas obter aconselhamento para nada 
que não apreciá-lo, e não são susceptíveis de levar a sério o suficiente. Lembre-se de nossos palestras anteriores aqui. 
Ministério de aconselhamento deve ser secundária a Bible College ministério, pois se as pessoas estão a alimentar 
sobre a Palavra de Deus não devem precisar de qualquer aconselhamento como tal! Queremos pagar, porque a 
psicoterapia é verdadeiramente um "extra" e como todos os "luxos" tem um custo em anexo. 
 
 
Ajuste do objetivo 
 
Quais são os objetivos a serem alcançados? Quando você obtê-los através de seus problemas e o cliente pensa que 
eles são apenas sobre lá, você precisa trabalhar com eles para, em conjunto, um novo objectivo(s) para a sua vida. 
Você deve incentivá-los a vir para a classe da Bíblia para que possam consolidar as coisas. Você levá-los através de 
técnicas de solução de problemas e ajudá-los a definir um novo alvo para sua vida. 
 
Este princípio do ajuste do objetivo aplica-se a todas as áreas de trabalho. Se você almeja em nada você terá sucesso 
sempre! Se você é líder de uma equipe, você precisa definir seus objetivos imediatos para a semana (objetivos que são 
bíblicos e bone fide) e orar sobre eles sendo alcançados. No final da semana, o grupo deve se reunir para ver se os 
objetivos foram alcançados ou não.   
 
Não pode ser, então, um tempo de louvor para aquelas coisas que foram alcançados e a reconsideração do que 
aqueles que não têm. Por que os cristãos falta motivação? Muitas vezes, é porque eles não são adequadamente, led ou 
ensinado sobre sua responsabilidade.    Você incentivá-los a começar a definir os objetivos e reveja-os regularmente. 
Você ajudá-los durante a semana para alcançar as metas que foram definidas. 
 
 Rode e leia a seguir, Mateus 25:13-30. Nota do ponto da parábola do Senhor. Há tempo para servir, existem talentos 
dada pelo Espírito Santo para nos servir, e há um ponto de prestação de contas, onde nós somos julgados pelo que 
conseguimos. 
 
O nosso desafio no ministério é levar as pessoas a definir som biblicamente, a saúde física, intelectual/profissional e 
metas espirituais, ajudando-os a alcançar as metas passo a passo e no final você está louvando a Deus com eles como 
eles encontrá-los.  Eles estão ficando a depender de Deus, não em você no processo. A maioria dos clientes confiam 
em seu conselheiro inicialmente para este, mas seu papel como conselheiro é ajudá-las a focalizar em Cristo, e o 
Espírito Santo para sua força. Ajudar as pessoas a tornar-se forte na graça e no conhecimento de Cristo é o nosso 
objectivo! Isto aplica-se a todos os counselees, mas também a todos os membros da igreja e, especialmente, para os 
oficiais da igreja. 
 
Você conduzir o treinamento neste com os diáconos e diaconisas em uma segunda-feira de manhã, o pequeno-almoço 
de oração semanal.   Você tem seus objetivos imediatos esta semana, tipo de mídia gols no próximo mês e, em última 
análise, você deve apontar em suas metas de longo prazo para a igreja. 
 
Concentrando-se em cada item que você irá eventualmente chegar ao alvo. É por alcançar os objetivos pequenos que 
nós atingir os grandes objetivos. Se você quer ir para a universidade, por exemplo, você não pode ter a sua pré-
qualificação para que você defina metas com o objectivo final de obter o grau que você quer ter. O objetivo curto do 
termo pode ser para começar a noite a escola na próxima semana. Por alcançar sucesso no primeiro objetivo este 
incentiva você a ir e alcançar o próximo e assim por diante.    
 
Todos os problemas podem ser resolvidos de uma etapa de cada vez; é a tenacidade que é necessária, para manter a 
tarefa para o longo prazo. Cada corrida é uma questão de um número de etapas, e cada etapa deve ser tomado para 
vencer a corrida. 
 
Rode e leia o seguinte, 1 Coríntios 9:24-27. Estas palavras são um desafio e encorajamento para nós!    Paulo mantém-
se em forma e saudável, mentalmente focado e espiritualmente ativo, para que ele possa fazer o trabalho de um 
evangelista, então devemos.   Esta é a motivação que buscamos a partir da equipe pastoral, e a ACONSELHOU! 
 
Já vimos, no caso de aqueles que são preguiçosos ou deprimido, e a necessidade de levá-los longe de sua fuga, e na 
vida, servindo ao Senhor, mas o que aqueles que são tão "dirigido" que estão em perigo de destruir-se no outro 
extremo?    
 



 

 

 
Se a estimulação 
 
Há um número de casos em que as pessoas lançam-se tão firmemente no trabalho que eles queimam-se para fora em 
um ano ou dois. Em vez de trabalhar 20 horas por dia, durante dois anos, o plano de Deus é que estamos a trabalhar 
dez horas por dia para 20+ anos. Nós deve modelar-nos de Wesley, que pregou por 50 anos, em vez de alguém que 
está queimada, em 2-3 anos.  
 
Há exceções, e um desses foi o famoso missionário, David Brainerd, que ministrou o evangelho aos índios americanos 
na década de 1770. Ele descobriu que ele estava morrendo de tuberculose e assim decidiu continuar fazendo o 
trabalho, e saiu de campo para o acampamento pregação, colapso e escalonamento para o próximo local. Ele durou 
quatro anos fazendo isso e morreu, mas tinha uma grande colheita de almas. Ele estava morrendo de qualquer maneira 
e decidiu "sair com um estrondo, em vez de um choramingo"; que é um conceito bíblico. Ele foi cuidadoso no presente e 
não corre risco de vida/saúde dos índios. Wesley e tomou a vida de forma constante e este tende a ser o melhor modelo 
de obediência à Palavra de Deus.   Manter-se fisicamente, mentalmente e espiritualmente é a meta para o crente 
obediente. 
 
A vida cristã é um passo a passo a longo prazo; não é um sprint curto. Em uma longa distância funcionar você tem que 
controlar o seu corpo. Temos de enfrentar cada problema de forma sistemática, ensinar, pregar, sistematicamente, de 
forma sistemática, e trabalhar de forma sistemática. Não há nenhum prêmio para tomar as coisas com grande zelo, com 
pensamento pequeno, haverá pouco resultados. Todos os grandes pensadores reavivadores foram planejados e 
cuidado de orações bem como sendo zeloso. 
 
Você poderia desenvolver uma meta semanal folha realizador. Estamos a incentivar counselees e funcionários para 
atender as pequenas metas para que finalmente as grandes coisas podem ser preenchidas para que os grandes 
problemas podem ser resolvidos, e as metas de tempo de vida. Davi com as suas cinco pedras não Golias e os seus 
companheiros de quatro gigantes em uma vez, mas estava preparado para separá-los um gigante no momento. Ele 
conseguiu com a ajuda do Senhor e Deus honrou seu planejamento e coragem. Ambos são necessários. 
 
A partir de um livro de exercícios que você pode definir metas e marque-os como eles são alcançados. O primeiro 
objetivo deve ser diária para exercitar fisicamente, e comer bem, de forma que você tenha saúde e fitness. No mundo 
antigo povo fez um monte de caminhada ou passaram muito tempo a cavalo. Você não pode recarregar suas baterias 
fisicamente enquanto você está dirigindo, você deve fazer tempo para o exercício, e decidir comer bem. A condução 
pode ser um tempo de recarga espiritual, se você usar fitas de estudo da Bíblia como você, mas você não vai conseguir 
colocar atrás do volante! 
 
Uma outra área para explorar com o counsellee, é que eles têm, o que tem sido chamado, um sonho de folha. Pedir-
lhes, "o que você sempre sonhou alcançar?" Qual é a sua missão? Não é o seu objetivo de tempo de vida, escreva-o 
para baixo. Se você é chamado a ser missionário você terá um número de coisas acontecem ao longo do caminho, você 
precisa treinar, não precisa ser uma igreja local, que envia a você, não precisa de ser adeptos. Há uma série de passos 
entre agora e o cumprimento, mas levá-los a iniciar o planejamento para alcançar a meta. No serviço do Senhor, você 
não está servindo-o quando você chegar ao último objetivo você está servindo-o ao longo de todo o caminho, cada 
passo deve ser orado mais, elogiado pela, e alegrava-se mais uma vez alcançado.    Muitas vezes é os passos no 
caminho que são mais importantes do que a meta final. Os benefícios que você irá receber, vai ser temporal e eterna. 
 
Você deve planejar sua vida em um diário. Se você é um homem de família você deve permitir tempo para seus filhos e 
seu cônjuge.  Isto irá impedi-lo de ser quarto reservado. Ser planejado, ativo e ser você mesmo. Não tente ser uma 
imitação de alguém. Agir como um embaixador de Cristo. Ser coerente, atenciosa, profissional e moderada em seu 
comer e regulares no seu exercício.     
 
Certifique-se de incentivar as coisas positivas e estar à procura de coisas boas em suas crianças, viver e pensar no 
saudável, rejeitar o negativo.  Você tem que lembrar de mais de 50% dos conselhos você não vai toda a distância, 
portanto, não desanime, apenas certifique-se de que eles não têm nenhuma desculpa que o descanso com o trabalho 
shoddy com eles. 
Leia pastorear o rebanho de Deus - Parte 2 capítulos 1-6. O livro, da Clínica Minirth Meier, "a felicidade é uma escolha", 
também é um excelente estudo para depressão. 

 

 
Aula 39   -   Aconselhamento Áreas Especiais - casamento e divórcio  
 
 
Introdução 
 
As áreas de casamento, divórcio, problemas familiares e ter um monte de tempo de aconselhamento. 
 
SGF Secção A - Parte 2  - Adams em seu livro aborda este assunto muito bem, e ele salienta que há bastante de 
aconselhamento sobre sexualidade, a preparação para o casamento, que deve ser parte do ministério pastoral. Há uma 



 

 

abundância de oportunidades para aconselhamento bíblico a ser dado nesta área, e é adequado para apenas os 
crentes têm uma alta vista do casamento e da moral hoje. Muitos conselheiros matrimoniais secular, agora se chamam 
"conselheiros" de relacionamento, refletindo a realidade de que eles falharam em casamentos, e que as relações são 
essencialmente temporária de seu ponto de vista! 
 
Você pode evitar um monte de problemas através do ensino, incentivando e orientando os casamentos, antes de chegar 
a ponto de crise. É fundamental para o seu ministério, que você é capaz de falar sobre essas coisas. Você precisa ser 
capaz de falar sobre essas coisas sem rodeios, sem constrangimento. Ele irá ajudar se você é uma pessoa mais velha 
que é casado e ter tido você próprios filhos. Não há nada como a trinta anos de casamento feliz atrás de você para que 
você possa trabalhar bem nesta área. 
 
 
Experiência de vida 
 
Pessoas sem filhos realmente não têm um conceito real do que ter filhos é como. Da mesma forma ser casado é muito 
diferente de, talvez, a única pessoa de estar casada. Se o pastor é, solteiros ou recém-casados é melhor para ele usar 
um velho ancião ou diácono/DIACONISA de aconselhamento nesta área até que ele tenha pelo menos 20 anos de 
experiência no campo pessoalmente! 
 
A melhor maneira de preparar o seu povo para ver os problemas como oportunidades de crescimento, em vez de 
negativos, é instituir um programa de ensino de versículo por versículo da Bíblia com não menos de 4 sessões por 
semana. Desta forma as soluções para os problemas será visto da Palavra de Deus de forma sistemática. Todos os 
problemas que temos, eles tinham no mundo antigo. Não espere até o momento em que você tem que ver 15 pessoas 
por dia, uma hora um o dia para resolver seus problemas. Ensino sistemático é medicina preventiva. 
 
Noventa por cento dos casamentos experimentar problemas significativos de tempo em tempo. Se você acredita que os 
casamentos são geralmente feliz você está enganada, ingenuidade, ou ter levado uma vida muito abrigada. Muitos 
casamentos têm problemas na área sexual, a área financeira, a área da família. A questão não é saber se há 
problemas, mas se os problemas são enfrentados de forma positiva, as pessoas estão sentindo, e os problemas a ser 
resolvidos. Eles vão procurar soluções bíblicas e fica mais forte por causa de que ou eles vão quebrar e dar uma grande 
dor de coração? 
 
Um grupo de psicólogos cristãos no Denver State University têm vindo a estudar o casamento desde o início da década 
de 70, e eles têm sido na sequência de pares desde aquela época com questionários anuais para ver como seus 
casamentos estão fazendo. Eles identificaram as cinco principais preditores de divórcio, e estes parecem ser constante 
através de culturas e raças. Eles são padrões de comportamento que são destrutivos de casamentos, e se um 
casamento é para sobreviver, eles devem ser resolvidos. Estas questões serão o principal foco do aconselhamento 
conjugal, como você trabalha para dividi-los com o casal e construir padrões positivos para substituir o negativo.  
 
 
São eles: 
 
1. A  repartição de Comunicação, onde o casal parar de falar sobre o assunto; um pode retirar, a outra, mas ambas 

nag podem parar de dizer um ao outro o que é importante para eles. Este é o destino número um para ajudar 
os casamentos problemáticos; apenas os começar falando sobre o que interessa a eles, ouvindo os outros, vai 
ajudar. 

 
2.  fechar para baixo de abertura, onde partilham menos de si mesmos.   Sexualmente, e socialmente eles drift 

apart. 
 
3.  críticas.   Um padrão emerge quando uma pessoa torna-se o crítico e o outro se sente constantemente 

criticados. 
 
4.  Desprezo .   Este é o próximo passo desagradável à crítica, e se for tomada por uma única pessoa, o 

casamento está em muito mau estado. 
 
5.  conflito que não obtém-se. Note que não é conflito, esse é que é o problema, mas o conflito que não obtém-se. 

Se houver conflito, mas o casal vai enfrentá-lo, há esperança. 
 
Você deve defender o ponto de vista bíblico do casamento, em que ele é projetado para ser, para sempre. É ordenado 
por Deus, como tal, para a estabilidade da sociedade. Ele é ordenado, de modo a educar os filhos de uma família de 
dois pais estável. Um dos pais não estão ordenados; eles são o resultado de uma tragédia, ou pecado. É a vontade de 
Deus que as crianças têm um pai e uma mãe e que eles podem ser vistos cuidar para que as crianças cresçam 
aprendendo sobre amor e respeito para com o sexo oposto.    
 
Muitos problemas ocorrem porque as crianças vêem os pais não amar um outro. Se você está gritando e gritando e 
andar fora sobre o seu parceiro, então esse comportamento será aprendida por seus filhos de você. Você deve 



 

 

trabalhar como uma equipe. Isto é o lugar onde a igreja cristã deve ser um exemplo. Todo mundo sofre de vários 
problemas, em certa medida, incapacidade, doença, pressão, nenhum de nós está imune a ele, mas a todos nós, em 
Cristo e no poder do Espírito Santo pode e deve enfrentar os problemas e resolvê-los. 
 
 
 Sexualidade e casamento 
 
Você precisa falar sobre a sexualidade dentro de um contexto bíblico, mas muitos têm medo de falar sobre esse 
assunto fora de casa. É evidente a partir da Bíblia, que o lar não é o fim da educação sexual. Se você deixar a 
educação sexual para os pais sozinho, você está sendo desobedientes ao Senhor, porque a Bíblia ensina muito sobre 
sexo, e ele deve ser ensinado na igreja, assim como qualquer outro tema na Bíblia. 
 
Muitos cristãos têm problemas com a sexualidade. O cristão, muitas vezes, tem mais problemas com o sexo do que 
deveriam, como eles foram trazidos acima em um lugar onde ele nunca foi mencionado. Por isso, é importante que na 
Bíblia classe você ensinar este tópico a partir da Bíblia. Se você não ensinar este assunto, você vai encontrar os jovens 
a experimentar. Você tem que ensinar-lhes o que Deus ensina sobre o assunto, e para protegê-los contra os males da 
imoralidade com a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis destruindo muitos incrédulos de hoje. Se os 
nossos jovens cristãos não aceitam a moralidade Bíblica eles morrerão das conseqüências de sua desobediência. 
 
 
Problemas sexuais no casamento 
 
Problemas sexuais no casamento vem de dois fatores. Início Ensino parental, ou a falta dela, é o primeiro. A criança é 
ensinada tanto pela palavra e exemplo. Os pais ensinam por aquilo que dizem e por aquilo que elas não dizem. Muitos 
consideram o sexo para ser sujo e não "nice", e você não falar sobre isso. 
 
Muitos são trazidos acima em famílias onde eles não associam seus pais ou Deus com sexo em tudo, e, no entanto, 
Deus fez o sexo para nós para desfrutar com nosso direito mulher ou homem. A maioria de povos têm impusos sexual e 
como tratá-los e lidar com eles depende muito o que os pais estão fazendo e dizendo, ou que ajudam a entender as 
coisas que você dá como o professor de Bíblia.   Se uma pessoa tem pouco ou nenhum impusos sexual não devem se 
casar, mas servem como Paulo fez. 1 Coríntios 7. 
 
O segundo fator é o que o jovem tem feito ou o que tem sido feito para eles. Um fator complicador é o abuso sexual de 
crianças; quando este grande mal tem sido feito para uma criança sua visão de sexo podem ser prejudicados. Outros 
estragar o sexo no início de experimentação com seus amigos, e assim aprender hábitos maus em sexo, e associá-lo 
com a culpa por causa de seus pecados. Como resultado, muitos acreditam que o ato sexual é algo que você começ 
sobre o mais rapidamente possível, e que é sujo, ou apenas para os homens. Este tipo de conceito faz com que a 
frustração e a falta de satisfação, que mais tarde irá afetar o relacionamento matrimonial. Se uma pessoa é sexualmente 
inepto ou tem uma atitude ruim sobre sexo o seu relacionamento está indo ser danificados, e que eles precisam para 
substituir sua falsa visão com o ponto de vista de Deus nas escrituras. Até que, lá está indo ser ferido, constrangimento 
e vergonha. 
 
As crianças são, sem orientação para a verdade, provavelmente a experiência. Muitas das doenças venéreas são quase 
incuráveis, e agora, enquanto a sida é muitas vezes uma sentença de morte. Por não dizer-lhes sobre coisas que você 
poderia condenar seus filhos à morte. Devemos ensinar-lhes o que a Bíblia diz, e não vincular-nos em nós tentando 
simplesmente suprimir seus impusos sexual. Eles devem ser informados de que é errado ter relações sexuais fora do 
casamento, e ser encorajados a ver que auto controle antes do casamento para satisfação de vida longa com a pessoa 
certa para elas mais tarde. 
 
Temos de fazer todos nós ensinamos aqui biblicamente baseada.  Nós levá-los para Efésios 5, o Cântico de Salomão e 
Colossenses 3, onde Deus é dado. A maioria dos pais da igreja não vai fazer isso. Nunca dê conselhos sobre estas 
passagens por si mesmo sempre tem alguém com você, se você estiver em uma situação de aconselhamento. Estas 
passagens devem ser ensinado na igreja, e, certamente, na juventude de classe bíblica. 
 
Muitos jovens mergulhar em um relacionamento sexual muito cedo em 13 a 14 anos de idade. Isso é perigoso. Com 
relações sexuais a acontecer nesta idade não pode deixar de haver problemas. A promiscuidade provoca falta de 
satisfação com o parceiro certo mais tarde. Você deve ensinar-lhes que eles são para esperar a pessoa certa e esperar 
até que eles são velhos o suficiente para realmente apreciar-se pessoa a pessoa e não olhar para o parceiro como um 
objeto sexual. 
 
Uma jovem pode olhar sexualmente maduros, mas eles não são biologicamente ou psicologicamente pronto para as 
exigências que este tipo de actividade coloca sobre eles. Sexo não é para crianças, é para adultos.  É ruim se não é um 
relacionamento onde um homem e uma mulher, não um menino e menina, são casados. Casamento e sexo, é para 
pessoas que conhecem suas próprias mentes. 
 
Problemas com o câncer cervical posterior são muitas vezes causados por prematura e promiscuidade sexual, como 
pode ser a endometriose. Isso está relacionado a ter muitos parceiros e falta de higiene. Leva muito tempo para se 



 

 

aclimatar para dois corpos um do outro. Eles são a troca de fluidos corporais. Promiscuidade com os vossos corpos 
estão sempre fora de equilíbrio.  O único sexo seguro que você pode ter é com um parceiro com nenhum dos parceiros 
terem tido relações sexuais. Um homem e uma mulher ficar juntos para a vida é o plano de Deus desde o início. 
 
No Antigo Testamento há uma série de regulamentos em matéria de higiene que proteja tanto homens como mulheres. 
A palavra de Deus não permite a promiscuidade. Deus quer o homem e a mulher para ser seguro na sexualidade. Ele 
criou a alegria sexual para aqueles que amam e cuidam uns dos outros. Para aqueles que enfrentam esta verdade 
demasiado tarde para parar alguns problemas, eles podem sofrer por seus pecados e, em seguida, comprometem-se a 
não pecar mais e assim ganhar a alegria que pode! 
 
Passagens para o ensino relações sexuais 
 
Há uma série de passagens que podem ser usados no ensino desta área:- 
 
[A] Gênesis 2 e 3 é uma passagem para o casamento. Adão e Eva não são apenas bem sexualmente, mas em qualquer 
outra maneira. Eles estão comprometidos uns com os outros, corpo, alma e espírito. Você deixar seu pai, sua mãe e 
sua casa e definir a sua própria família. Você é responsável por si mesmo. Uma coisa que o sexo não é dividir as 
gerações. Quando os jovens começam a experimentar com o sexo que não respeitam seus pais, para que estão a fazer 
uma coisa. A promiscuidade irá destruir a família. Por esperando para expressar a sua sexualidade pode ser seguro, e 
manter os vínculos familiares intactos. 
 
[B] O Cântico de Salomão - Salomão faz um caso muito forte, esperando para o casamento e a fidelidade. Muitas 
pessoas quando o ensino deste livro fazer isso como uma analogia de Cristo e da Igreja, mas a principal função deste 
livro é ensinar aos relacionamentos e casamento, o segundo tema é a analogia com a igreja. Ele está advertindo os 
jovens a evitar a promiscuidade. Salomão reconhece que ele esvaziou-se de verdadeira satisfação sexual, pois devido a 
sua promiscuidade que perdeu a mulher que tinha a verdadeira capacidade de amar e adorar a ele. 
 
[C] Provérbios 2, 5, 7 e 31 - estes capítulos lidam com os problemas dos jovens enfrentando as tentações sexuais e a 
importância de fazê-lo biblicamente. Salomão escreveu provérbios para seus filhos, mas a mensagem se aplica a 
meninas bem.   Provérbios deve ser ensinado em grupos de jovens. Neste livro você vai encontrar muitas coisas 
práticas que são aplicáveis hoje, como é um tratamento sem corte da ameaça de sedução para todos os jovens(ou 
mais) pessoas. Ninguém está imune à tentação, e aqueles que pensam que são mais vulneráveis! 
 
[D] 1 Coríntios 7, 1 Pedro 3  - Se você estiver em uma igreja evangélica, você terá o caso de um dos parceiros ser salvo 
em um casamento, e isso muda a perspectiva do casamento. Este foi o problema para ambos, Paulo e Pedro, em seu 
ministério. Sua pregação levou à salvação de um parceiro de casamento, mas não no outro. O que salvou foi a pessoa 
a fazer? Aqui podemos mostrar que existe uma resposta da Escritura. Aqui nós temos conselhos práticos para o que é 
agora um casamento misto; com o cônjuge crente passar a responsabilidade de definir o padrão. 
 
[E] Efésios 5:18 e Colossenses 3 ff - Dar as responsabilidades no casamento. Todo o ensinamento sobre o matrimónio 
deve sublinhar a importância do lugar do enchimento do Espírito Santo. Precisamos pôr fora de maus hábitos e colocar 
no novo. Este é um pré-requisito para se tornar como Cristo. Uma vez que as pessoas foram convertidas e estão sob o 
controle do Espírito Santo, será alterado, e no casamento que todos nós precisamos de ser alterada para ser mais como 
Cristo em nossa atitude para com o nosso cônjuge. 
 
Como um estudo você pode usar os casamentos na Bíblia, onde há uma variedade de problemas e relacionamentos. 
Você também pode olhar para as muitas mulheres e homens na Bíblia.  Há exemplos de casamentos todos os 
problemas e suas soluções na Bíblia. 
 
Um bom livro sobre o assunto, "As Grandes Mulheres da Bíblia",  de Edith Dean. 
 
Se você não ensinar essas coisas para as pessoas, você está condenando alguns deles à morte e vida longa para 
alguns arrependimentos. 
 

Doutrinas 
 
Casamento   [Ver página 92] 
 
O CELIBATO 
 
1. Celibato não é ordenada na Bíblia.  É recomendado sob certas circunstâncias e, em seguida, apenas para aqueles 
que podem suportar. 

A) a dedicar uma vida totalmente ao serviço de Deus (Mateus 19:11, 12; 1 Coríntios 7:32 - 35).  Este é um dom 
espiritual (1 Coríntios 7:7). 

 
B) em tempos de perseguições ou ameaças de perseguições (1 Coríntios 7:26) é melhor: 

I) permanecer solteiro (1 Coríntios 7:28b, 32a, 38;  Apocalipse 14:4) 



 

 

Ii) adiar um casamento (1 Coríntios 7:37,38). 
 
2. Porque o casamento é uma instituição sagrada ordenada por Deus, o celibato não é um estado de vida mais santo do 
que ser casado (Gênesis 2:24; Mateus 19:4-6). 
 
3. Para proibir o casamento é advertiu contra como sendo um sinal de apostasia (1 Timóteo 4:3). Isto resulta da visão 
pagã que a vida física é de ordem inferior.  O ascetismo, não tem base nas Escrituras (Colossenses 2:23). 
 
4. O celibato forçado leva à libertinagem (1 Coríntios 7:9). 
 
 

Família 
 
1. Deus instituiu o casamento e famílias desde o início da humanidade na terra (Gênesis 2:24). 
 
2. O casamento era para ser monogâmica (Gênesis 2:24). Eles são classificados como "uma só carne". Eles devem 
deixar pai e mãe, e criar a sua própria casa (Gênesis 2:24; Efésios 5:31; Mateus 19:4-5). 
 
3. O adultério ou avaria do casamento foi tão grave a um assunto que foi incluído nos Dez Mandamentos (Êxodo 20:14). 
 
4. O marido é o chefe da família (Gênesis 3:16). 

A) Ele deve estar disposto a morrer por ela (Efésios 5:22-23). 
B) ele oferece para sua família (Gênesis 3:19; 1 Timóteo 5:8). 
C) ele deve a traseira filhos no temor do Senhor (Efésios 6:4; Deuteronômio 6:6,7). 
D) Ele não deve provocar seus filhos (Colossenses 3:21). 

 
5. Esposas estão sujeitas aos seus maridos (Gênesis 3:16; Efésios 5:22,23. 1 Pedro 3:1-6). 

A) Ela tem o lugar de honra no lar (1 Pedro 3:7). 
B) Ela tem um profundo desejo de seu marido (Gênesis 3:16). 

 
6. As crianças devem ser obedientes aos pais (Efésios 6:1-3; Provérbios 22:15; 23:13). 

A) Eles devem honra (Efésios 6:2; 1 Timóteo 5:4; João 19:26). 
B) Se não honra seu pai e sua mãe, eles terão vida longa (Êxodo 20:12). 

 
7. Três maneiras em que a vida familiar normal paralelos o relacionamento que Deus o Pai tem com "o Cristo" 
 

A) é aterrado de um chefe - (1 Coríntios 15:45-50). 
I) no jardim do Éden, Adão foi criado primeiro e Eva foi tirada do lado de Adão. Eva tinha de ser tirado 
de Adão.  O segundo Adão foi Jesus Cristo e dele virá uma nova raça espiritual. 

 
Ii) Eu sou filho do meu pai porque eu recebi dele a sua imagem. Da mesma forma quando nascemos 
de novo, recebemos a imagem de Deus. 

 
B) a família está sujeita à disciplina - (Hebreus 12:3-15) 

I) é importante para treinar seus filhos para viver em retidão. 
 

Ii) a disciplina de Deus nos trens para andar em Sua vontade, em lugar de bênção. 
 

Iii) a criança deve aprender a sabedoria dos pais. (Êxodo 12:24-28, Deuteronômio 6:6-25, Josué 4:5-
8) Deus é sabedoria. 

 
C) Os pais são responsáveis pela conduta da sua família, moralmente e legalmente.  Reflecte o nosso 

testemunho sobre Deus. 
 
8. Em uma pesquisa feita nos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA oito razões foram dadas para que a unidade familiar 
foi sendo enfraquecida no país. 

A) O aumento da promiscuidade. 
B) Transferência da proteção da família do chefe da família para o Estado. 
C) Transferência da educação da criança, de seus pais. 
D) Circulação de recreação familiar da família para fora, incluindo a televisão. 
E) a transferência do local de produção desde o início para a fábrica. 
F) a utilização de idade alojamento para altos membros da família deles, em vez de ficar em casa. 
G) a perda de habilidades domésticas tradicionais e a ascensão da sociedade de supermercado. 
H) a transferência de instrução religiosa da casa para fora. 

 
 

Aula 40   -   Casamento aconselhamento 



 

 

 
Quando você está falando sobre sexualidade muitas vezes é importante ter algumas leveza na conversa. Alguns 
cuidadosamente pensado e de bom gosto, o humor pode ajudar no diálogo. É melhor tomar o risco e ajudá-los a 
aprender, em vez de ser totalmente brando sobre a situação, e perca a questão e, por conseguinte, a solução. Há um 
equilíbrio aqui, para começar errado sexualidade é potencialmente fatal para as pessoas envolvidas, de modo que 
qualquer humor deve ser simplesmente para quebrar a inibição para falar, para este assunto é grave "mortal"! 
 
As razões para a desagregação do matrimônio e a mortal pecado de adultério, são coisas que podem ser 
compreendidos por todos. Se as pessoas perceberem que todos os casamentos têm stress que pode relaxar e ser mais 
objetivo sobre sua situação, mas eles ainda devem comprometer-se a encontrar uma solução. Vamos todos deixar de 
fazer o que devemos, às vezes, mas temos de lidar honestamente com os nossos defeitos e, em seguida, será capaz 
de derrotar o pecado e conquistar uma vitória, e restaurar a alegria dos nossos casamentos. 
 
Melhor livro que eu já encontrados sobre este assunto é, ":Aconselhamento Conjugal" - Norman Wright. 
 
Em uma sessão de aconselhamento matrimonial é necessário definir regras no início, de modo a que as pessoas são 
muito claras para onde vão os parâmetros e o que eles estão indo para ser usado. Parte dela é que as pessoas sendo 
entrevistado não será capaz de interromper os outros ou completar as sentenças para os outros. Eles devem estar em 
silêncio quando a outra pessoa fala. Se eles estão tentando ter você, você deve confrontá-los com o presente e dizer-
lhes para parar. Deixe-os perceber, porém, que quando eles são honestos você não vai explodir ou ser envergonhado. 
 
Se houver um grande pecado na vida você vai achar que as pessoas vão waffle e ir ao redor do assunto. Sua 
preocupação deve ser para eles para mostrar que você está disposto a ajudá-los a superar seus problemas, e que eles 
possam enfrentá-los com você. Eles podem ter feito as coisas que são de morte as coisas do ponto de vista da Palavra 
de Deus, mas o seu ódio por seu pecado deve ser controlado pelo conhecimento de que estes são sangue comprou os 
pecadores, e se não se arrependerem há graça para eles.   
 
As Escrituras dizem claramente que os homossexuais, assassinos, não herdarão o reino dos céus, mas Paulo mostra 
que aqueles que tiveram esse problema, que se arrependem e se tornam cristãos serão salvos e tenha a vida eterna. 
Rode e leia o seguinte, 1 Coríntios 6:9-11. Note que todos os tipos do mal e do pecado podem ser resolvidos se as 
pessoas diante de Deus com honestidade e foco voltado para seus pecados e viver em retidão. 
 
A Bíblia é uma boa notícia, porque mostra que existem soluções para os problemas do homem. Quando uma 
esposa/marido chega em aconselhamento para eles vão deitar fora todas as coisas ruins sobre o seu marido/esposa.  
Tente e concentrar-se sobre o retrato inteiro; ouvi-los, mas também perguntar sobre as coisas boas. Não expressa 
qualquer opinião sobre o que você pensa sobre a outra pessoa ou tomar partido em uma disputa. Se alguém veio para 
aconselhamento há um grão de esperança e queremos construir a esperança. Concentre-se nela e tente e alimentar. 
Você pode fazer a pergunta, "o que você pode fazer para ele fazer o que você quer que ele faça?" Se ela aceita que, 
você tem ela em uma estrada. Deixar as pessoas a reagir e comece-os pensar. Você assumir, você é o diretor, fazer o 
jogo. 
 
 
Três gols em aconselhamento conjugal 
 
Existem três gols em aconselhamento conjugal:-. 
 
[A] para aumentar os níveis de satisfação de ambos os parceiros. 
 
[B] para encorajar um forte e seguro em casa, para crianças e pais. 
 
[C] para determinar os objetivos de vida de cada parceiro e comece a planejar a trabalhar para eles. 
 
Por este meio que você começou-los longe de pensar como eles são miseráveis para pensar sobre o que a vida poderia 
ser se eles lidam com os problemas. 
 
Questão 30 o arquivo é uma lista de perguntas que você usa no aconselhamento, mas a experiência diz-me que a 
melhor abordagem é deixá-los tanto falar e ouvir uns aos outros. Desafiá-los com perguntas como. Por que você está na 
posição que você está?, e como você chegou lá?, e onde você quer ir no futuro? Por que eles não vêm antes?, e se 
eles tentaram antes, o que deu errado?, e o que lhes causou a procurar aconselhamento agora? Cada uma destas 
perguntas abertas irá obter informações e identificar a maneira de avançar para construir a esperança e o foco de volta 
para o casamento. 
 
Pode ser que eles enfrentam uma situação de risco de vida, de modo que a questão pode ser muito importante. Você 
precisa saber onde a esposa e as crianças podem conseguir refúgio, você não pode confiar a polícia por causa da 
escassez de mão-de-obra. Não adianta levar uma mulher a Cristo e, em seguida, enviando-a de volta para seu marido 
alcoólatra violento onde ela é morto naquela noite. Identificar como é perigosa para o homem ou a mulher no 
relacionamento, e certifique-se de que eles e os filhos são seguros. 



 

 

 
Em seguida, você deve pedir-lhes para lhe aconselhar sobre a forma como eles vêem o seu papel. Nota-lo, e trabalhar 
para fora uma estratégia de lá, ou sugerir uma outra maneira que você deseja trabalhar.  Pergunte-lhes sem rodeios, 
como sério você é sobre encontrar como solução? Geralmente, existe uma situação de "payback" ("ganho secundário" 
para o parceiro batido mantê-los lá) em um relacionamento que é um mau.     
 
Se uma esposa/marido permanece em um relacionamento ruim há sempre algo que ela/ele está ficando de fora. 
Identificar o que esse "algo" é, se eles não estão a melhorar, mas querem permanecer onde estão. Ambos podem ter 
um problema psicológico igualmente graves, que precisam ser abordadas. Pedir-lhes, você está realmente interessado 
em obter uma solução? 
 
Um certo número de vezes, você encontrará que é um pervertido situação como um título para casa, e embora 
inicialmente você sente apenas um tem o problema (o homem), alcoólicas, você descobrir que ambos têm problemas e 
necessidades que estão sendo atendidas em má situação. Por exemplo, a mulher pode ficar com um homem alcoólatra, 
porque ela tem uma desculpa, então, para o seu temperamento, e seus próprios fracassos na vida, para  com ele, ele 
pode ser culpado; se ela o deixou ela teria de fazer as decisões difíceis para mudar sua vida! Lembre-se do princípio; 
Mentais sempre vêm em pares! Ambos os povos foram elaboradas em conjunto a partir de alguma razão; há dois 
problemas aqui! 
 
Tenho conhecimento de muitos dos seguintes tipo de casos. Uma mulher casa-se com um bêbado, e então ele é 
maravilhosamente convertido e maravilhosamente alterados, o que leva a ela, deixando-se divorciando dele e, na 
devida altura, casando-se com outro bêbado. Você provavelmente vai encontrar essa pessoa que veio de uma família 
onde o pai era um bêbado. Muitas vezes, o padrão de vida pervertido profunda tem sido definir caminho de volta na 
infância, e eles têm de enfrentá-lo e adotar padrões bíblicos para substituir os antigos. Se não, eles continuarão a viver 
em auto-destrutiva. 
 
Você deve enfrentar o povo para estar pronto a realizar 6 a 8 sessões para que você pode resolver estes problemas 
profundamente arraigados. As soluções como retratado por J.E. Adams em seu livro e a abordagem que se vai trabalhar 
em muitas situações, mas se as pessoas tiverem uma urdidura em seu pano de fundo, não. Lembre-se que o factor de 
livre vontade!   As pessoas podem decidir rejeitar Deus e Sua palavra e tudo que podemos fazer é ver como eles slide 
down hill, mas é sua vida e eles são responsáveis perante Deus, não nós. 
 
Os pecados dos outros podem necessitar de ser tratadas. A pessoa na frente de você pode ter um problema que 
começou por molestação sexual como uma criança. Nunca ter enfrentado, passou o maligno a Deus por justiça, ou 
perdoado aqueles que têm feito isso. Você trabalhar em conjunto com eles para que os novos padrões podem ser 
estabelecidos e sua vida pode ser colocar de volta juntos novamente. (Consulte o início da palestra). 
 
 
Atitudes 
 
Casamento parcerias são, muitas vezes, colocado sob tensão quando uma pessoa pensa que algumas coisas são 
importantes e as outras brincadeiras que sugestão ou considera o conceito de nenhuma conseqüência do desprezo 
(problema). Algumas pessoas precisam ser financeiramente seguro enquanto o outro parceiro de casamento como se 
gasta o dinheiro está saindo de moda. 
 
Isso coloca muita pressão sobre as pessoas que precisam de ser mais cuidadoso. Se a spender continua a gastar 
depois que o parceiro já disse que eles são loucos com a preocupar-se sobre ele, eles pecaram contra o seu parceiro, e 
contra Deus, que nos chama a todos a respeitar e amar os outros. 
 
Procurar saber o que as pessoas querem em um casamento e o que eles esperavam. Você pode pedir-lhes para 
escrever o que eles queriam atingir, e o que eles estão decepcionados. Ter um dia cuidar quando o parceiro atende às 
necessidades de outras pessoas. O parceiro não lembrá-lo de suas necessidades, eles apenas mostram o cuidado e 
amor. Você tê-los trabalhando juntos, eles estão sorrindo uns para os outros. Você pedir-lhes para informá-lo sobre seu 
namoro e informá-lo sobre as emoções boas, uma vez que sentiam um pelo outro, e procurar formas de tentar 
recapturar-los. 
 
Outra técnica é o diário "Conferência". Neste você tem eles acordam em um lugar comum, onde, em determinado 
momento, os parceiros se reúnem para conversar todas as noites. Eles levam nas curvas, o primeiro é dado livre 
reinado durante quinze minutos para falar, na noite seguinte, o outro é dado livre reinado. 
 
Podem concordar em ter várias "voltas", mas o objectivo é o mesmo. Cada um se concentra em simplesmente ouvir o 
outro, e não responder ao que eles dizem que a noite, apenas a nota e pensar por vinte e quatro horas, e responder a 
próxima noite. Se o ouvinte fala a reunião e, em seguida, reinicia após um pedido de desculpas. A maioria dos 
problemas no casamento são problemas de comunicação. No seguimento da sessão conjunta, você pede ao marido, 
como ele respondeu ao que disse a sua mulher e vice-versa. O que fez você doente, o que fez você chorar, o que você 
aprendeu que você ouviu? 
 



 

 

Com aconselhamento conjugal você vincular-los juntos sobre o que eles concordam em e, em seguida, começar a lidar 
com as coisas que eles discordam, que são, então, mais fácil de resolver. O abuso é um problema comum de ambos os 
lados, seja verbal, físico ou psicológico de ambos. 
 
A batalha é ganha por estes pecados, se você continuar até o fim; foco em quebrar os cinco problemas identificados 
pelo estudo de Denver (aula anterior). Trazê-los para o lugar onde eles vêem eles devem renunciar à sua raiva e 
perceber que é pecador, e, em seguida, avançar para o estabelecimento de novos padrões que trabalho e trazer a 
satisfação Deus pretende para eles. 
 
 

Aula 41   -   As mulheres e os idosos aconselhamento 
 
Há necessidade de homens e mulheres mais velhos como diáconos e diaconisas que possa ajudar o pastor em 
aconselhar as mulheres e os idosos. Isto irá salvar um monte de tempo para o pastor. Este seria, de acordo com 1 
Timóteo 5 onde Paulo recomenda que as mulheres idosas aconselhar os mais jovens. 
 
É claro desta passagem que a igreja não é apoiar as viúvas que não estão levando uma vida pura e espiritual.  As 
mulheres mais velhas devem ser um exemplo para os jovens. Ele também deixa claro que você deve olhar para todos 
os membros de sua igreja como sua família, para ser respeitado, amado e apoiado, e não como escravos para ser 
usado para atender às suas necessidades. Você deve olhar para um homem mais velho como seu pai, uma mulher 
mais velha que sua mãe, um homem mais jovem como o seu irmão mais jovem e uma mulher como sua irmã em pureza 
de motivação em relação a eles. 
 
 Uma das grandes tragédias é quando um ministro recebe sexualmente envolvida com um do rebanho, e é por essa 
razão que temos de ser tão cuidadoso para seguir as normas bíblicas. Rode e leia o seguinte. 1 Timóteo 5:1-16 
 
A SGF - Página 254   Adams unidos o que pode acontecer a uma mulher em uma situação matrimonial insatisfatória. Se 
você é um jovem ministro, não importa o que as pessoas têm dito sobre você, de como você é pouco atraente para as 
mulheres, você pode terminar acima de ser uma tentação para a mulher que está em uma situação como essa. Você 
não pode ter nada fisicamente atraente sobre você, mas pela sua maturidade espiritual, ou até mesmo sua aparente 
posição de autoridade, você irá tornar-se atraente para mulheres vulneráveis.   
 
Você pode estar em contacto com uma mulher piedosa, que é frustrado por seu marido ímpio e está procurando uma 
contrapartida piedoso com quem se relacionar, e enquanto ela pode não pretendo pecar sexualmente com você, 
sentimentos pode transbordar. Oitenta por cento do tempo quando um ministro tem um caso com um membro da 
congregação não é a "mulher escarlate", que os outros poderiam ter visto como uma prostituta. É um emocionalmente 
vulneráveis e necessitados mousey pequena mulher que está à procura de um homem espiritual. Você deve olhar para 
cada mulher que você é o aconselhamento como uma potencial fonte de tentação. É por isso que os mais velhos devem 
ser diaconisas aconselhamento a mulheres mais jovens e mais velhos na igreja, e o sábio pastor tem um papel muito 
limitado.  Em todos os conselhos de mulheres, uma diaconisa deve estar presente. 
 
 
Princípios 
 
SGFA - Página 255 - dá muito bom conselho:- 
 
[1] Sempre tem um marido presente. Isso não aconteceria na maioria das vezes onde eventuates problemas e é por 
isso que a DIACONISA é vital. 
 
[2] Nunca aconselhar mulheres sozinhas, sempre tem outra pessoa lá. Ter o seu secretário. Se você não quiser que 
eles no quarto, pois a matéria em discussão, tem sempre a porta aberta para que eles possam caminhar em qualquer 
momento, ou a "interrupção" no acordado até as próximas horas. 
 
[3] Nunca elogio a mulher sobre sua aparência, como ela pode tomar isso como um adiantamento ou interesse 
romântico. 
 
[4] Nunca aconselhar uma mulher por si mesmo em sua própria casa. Lembre-se de José foi a parte inocente em 
relação à mulher de Potifar, mas ele acabou na prisão. Como um ministro não tem de cair para ter arruinado seu 
ministério, você precisa apenas de uma alegação feita contra você, que você não pode refutar. 
 
Você precisa saber como lidar com uma situação quando você ir para aconselhamento. Não encorajar as pessoas a cair 
em qualquer momento; certifique-se de que tem um compromisso. Entrevista o máximo deve ser de 50 minutos dentro 
de um intervalo de tempo de uma hora. Sempre tente e começ uma diaconisa no quarto para cada caso feminino, e 
levá-los a assumir o caso, se possível. 
 
Nunca visite uma mulher em sua própria casa. Um pastor não deve ir em visitas pastorais durante o dia para visitar as 
mulheres sozinho a menos que eles tenham uma diaconisa com eles. 



 

 

 
Você tem que estar preparado para falar sobre os problemas das mulheres, e estar pronto para se referir à diaconisa 
rapidamente. Muitos homens ainda estão cheios de mitos no que diz respeito à forma como as mulheres responder ou 
reagir às diversas situações normalmente coisas que eles já ouviram falar de outros homens. 
 
Problemas incluem suburbano, ciclo menstrual, o estresse, o estresse da criança e estes são resolvíveis que você sabe 
algo sobre os assuntos, ou são confortáveis em se referindo as coisas rapidamente. Você tem de enfrentar estas coisas 
perpendicularmente. Há uma série de livros muito bons que irá ajudá-lo a entender essas áreas de preocupação, o 
suficiente para sentir empatia e, em seguida, apresentá-los à diaconisa que pode ser prático para apoiá-los. 
 
Se você não ler bem como um pastor aqui, você precisa obter ajuda e use sua diaconisas que têm feito a lição de casa, 
e são práticos na aplicação do seu estudo. Há muitos bons livros escritos por mulheres para mulheres. Eles precisam 
ser na biblioteca da igreja. Um par de diaconisas precisam ser retiradas como recursos nesta área. Há um grande 
problema em nossa sociedade com as mulheres que se sentem como se eles estão presos e impotente. 
 
A maior parte dos problemas de uma igreja é o lugar onde uma pessoa está dizendo ser cristão, mas agindo de forma 
muito maneira pagã. Se você estiver indo para ser eficaz como uma igreja você precisa assegurar-se de que aqueles 
que estão representando a sua igreja viva uma vida que é espiritual, caso contrário você pode obter um nome ruim em 
sua comunidade. 
 
 
As pessoas mais velhas 
 
Estes devem ser o poder e a força da igreja. O grupo de jovens não é tão importante como os idosos para o poder 
espiritual. Os idosos são as pessoas que fornecem suporte de oração. Quanto mais os fiéis se tornam eles devem 
tornar-se mais forte em sua fé. Eles devem ser mais útil. Qualquer ministro que ignora-los é muito estúpido. 
 
 Na primeira semana, conhecer as pessoas mais velhas e organizar o espiritual entre eles em um guerreiro de oração, 
que não têm de cumprir, mas deve ser coordenado por um fiel velho. A maioria de suas reuniões de oração irá envolver 
os membros mais antigos da congregação. Contudo, é de notar que os cabelos cinza não significa necessariamente 
sabedoria. Alguns são de cabelos cinza bebês em Cristo. Examine a sua vida em Cristo antes de inscrevê-los. Não tem 
conversa pequena, pergunte como está a sua saúde, e então como é a sua caminhada com o Senhor. Eles estão indo 
para o encontro com o Senhor, provavelmente mais cedo do que vocês são e, portanto, manter a um assunto 
importante. 
 
A razão que eles ainda estão vivos é que o Senhor deseja-lhes a orar e aprender mais lições sobre ele.    Incentive-os a 
ver isso e ser parte do poder espiritual da igreja. 
 
Rode e leia o seguinte, 1 Timóteo 4:1-12 - Paulo dá instruções para os pastores na igreja para ensinar a Palavra 
consistentemente e frequentemente. É a Palavra de Deus. Você construir a pessoas como você ensinar-lhes e haverá 
crescimento, a movimentação para frente espiritualmente, e respeito por você. Você quer o respeito das pessoas idosas 
e, em seguida, você deve ensinar-lhes as Escrituras. É importante não fazer visitas sociais simplesmente para eles. Que 
ninguém ignore porque você é jovem. Se você está falando sobre coisas que importam, você vai ganhar o respeito e a 
uma audição o piedoso idosos. Sempre coloque a ênfase no Espírito de Deus e a Palavra de Deus. 
 
Velhice traz um monte de coisas em sua vida. O cankers dos pecados passados, feudos, frustrações e como pode sair. 
Muitos idosos sofrem de depressão não porque eles são por si mesmos, e são velhos, mas porque eles não gostam de 
si próprios; ou, mais precisamente, não como o que eles têm feito ou sido. Muitos são solitários, porque eles têm sido 
terrível e ainda são horríveis! Há muito que está dentro, que não foi tratada. Se eles dizem que eles não estão bem, 
então você pergunte-lhes como é o Senhor ajudando com isso. Descobrir como eles estão correndo espiritualmente. 
 
Rode e leia o seguinte, Jó 27:1-6 - Aqui diz que ele vai segurar até que ele é chamado de casa. Outras passagens: - 
Salmo 150:6, 104:33-34, 146., 63:1-7 . 
 
Quando há uma causa para a depressão (e há sempre, de alguma maneira, uma causa para a depressão), eles devem 
ser ajudados a realizar para o Senhor. Deve-se lembrar que a maioria dos livros da Bíblia foram escritos por pessoas 
com mais de 60 anos de idade. Portanto, eles sabem sobre os problemas da velhice, e as respostas estão lá. Ensinar 
os idosos na pessoa ou pela igreja ministério de fita é um papel importante para todos os pastores e tendo um diácono 
responsáveis pela emissão das fitas é um ministério vital papel. 
 
Existem três áreas de evangelismo, o jovem, que geralmente é bem coberto, o adulto, em menor grau, mas a área de 
idosos é, muitas vezes, inexistente. Existem algumas igrejas que estão fazendo isso na Nova Zelândia. Como seus 
amigos morrer esses idosos têm de enfrentar a morte. Eles não são pessoas que vêm à igreja, que a igreja tem que ir 
até eles. Os evangelistas mais velhos podem compartilhar a esperança cristã no antigo direito pessoa, muito no portais 
da morte e do morrer. 
 



 

 

Os jovens não são os melhores para fazer esse trabalho. Se um jovem tem uma família para dar-lhes mais trabalho é 
mesmo a ser pecador, como seu trabalho está em sua casa com seus filhos. Lembre-se a lição do evangelista Billy 
Domingo; ele levou muitas pessoas a Cristo, mas vi quase todos os seus filhos ir para o inferno, como ele nunca foi para 
casa para mostrar-lhes pela sua vida que ser cristão era toda sobre. 
 
Há muito mais energia em algumas dessas pessoas mais velhas do que há em um monte de jovens, a fim de não 
subestimar os membros mais antigos da congregação. Há muitas coisas que as pessoas idosas podem fazer melhor do 
que os jovens. Primeiro é a visitação, que os jovens não podem fazer, muitas vezes, porque eles não têm o tempo ou a 
experiência de vida. 
 
Eles podem estar envolvidos em aconselhamento, ensino bíblico, igreja da atividade de limpeza. Eles podem lidar com 
manutenção ou administração. Todas as pessoas gostam de estar envolvidos. Como um pastor, você deve aprender 
sobre a maneira de envelhecer nos anos do por do sol. Se você como um pastor ignorar o recurso da pessoa mais 
velha você está em perigo de julgamento sobre a base de negligência do dever. Você deve fazer uso deles. 
 
- SGFA Capítulo 8,9 
 
 

Aula 42   -   Psicose 
 
David Benner, The Baker Encyclopedia of Psychology, é muito bom como um recurso para as pessoas indo sobre em 
aconselhamento em profundidade, e há muitos outros locais que os provedores de treinamento pode referir-lhe. 
 
Quando uma pessoa tem um distúrbio mental significativa, o que deve fazer como um pastor? Temos uma atitude 
ensinado no mundo ocidental, de que qualquer pessoa com um transtorno psiquiátrico deve ir a um psiquiatra. Esta  
área da psiquiatria está em um momento, no entanto, baixo com pagãos o campo dominante na maioria dos países. 
Esta área de transtornos mentais é uma área para especialistas, mas devemos tentar encontrar alguém que é um 
cristão, se é que isso é possível. Muitas vezes você vai achar que as pessoas envolvidas na indústria de 
aconselhamento/psicologia que são salvos são mais estranho do que aqueles que estão a tratar! 
 
O que é uma psicose clínica? Provérbios 23:7 diz que "como um homem pensa em seu coração assim ele é". 
Determinados padrões de respostas que você configurou em sua alma vai formar desequilíbrios químicos ao longo do 
tempo, especialmente se há uma fraqueza herdada de sua família para a instabilidade mental. Se eles têm uma história 
familiar de instabilidade mental, e nada em sua educação e educação estabiliza-los e, em seguida, sob estresse mais 
tarde eles vão perder aderência na realidade. Propensão genética a distúrbios são simplesmente o resultado do declínio 
do pool genético da humanidade ao longo dos séculos(Adams' pecado downhill fluindo através dos séculos). Nós não 
estamos evoluindo  para melhor como as gerações vá em frente, estamos ficando mais e mais erros no material 
genético. Este é um resultado da queda do homem e no nosso dia está chegando à flor cheia de declínio. Esta é outra 
razão pela qual o retorno do Senhor deve ser em breve, se o Senhor não voltar a humanidade irá destruir-se!  
 
Outra razão importante para muitos chamados psicoses é droga ou álcool, ou abuso sexual em uma idade muito jovem.    
Aqueles que sofreram o mal dos outros, ou adicionados a suas próprias fraquezas herdadas com drogas ou abuso de 
álcool vai sofrer em uma área particular.  A terceira área é o abusivo ou nutricionalmente privadas do ambiente em que 
a pessoa é criada.  Alguns saem as psicoses na infância, alguns em idade mais avançada, mas a tendência será 
normalmente visto na adolescência que é indicativa de onde a pessoa vai na vida. A influência da mãe e pai é enorme 
nesta área como uma causa comum desses problemas é mau ou negligentes parenting. 
 
O pai pode ser superprotetora dar a uma criança uma situação insegura mas também lax, dando à criança as coisas. 
Todos irá criar problemas de instabilidade e falta de disciplina consistente, ou ser violento trará consequências para a 
criança. Quando você está lidando com psicose, lembre-se de que ela é complexa e vai levar um longo tempo para 
classificar para fora, e identificar o que está realmente acontecendo; quanto é natureza, temperamento herdado 
fraqueza da OSN, ou abuso, ou o mau comportamento da própria pessoa [pecados, drogas e bebida).    
 
Você está em um processo de aconselhamento de 2 a 3 anos com aqueles que sofrem de psicose, e, muitas vezes, 
sistemas de suporte de vida longa. Você precisa fornecer uma nova família para a maioria dessas pessoas. Eles 
também têm que perceber que isso pode ser uma fraqueza herdada e eles não estão indo vir para a direita 
completamente, e deve viver com a fraqueza e a cobrir-se, andando no poder do Espírito Santo de perto todos os dias. 
Todos nós temos defeitos genéticos; podemos ter heranças ruins, mas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo que 
podemos superá-los, e viver com a vitória. Por exemplo, se houver TB em seu history de família, você é provável ter 
uma significativa possibilidade de problemas respiratórios. Existem ligações genéticas para TOC, Bipolar, e outros 
problemas mentais também. 
 
Se as pessoas têm um problema que eles precisam ter isso em conta e modificar sua vida para que eles possam viver 
dentro dos limites de sua predisposição herdada, e minimizar os negativos que conseguiram com seus OSN. 
 
Alguns equívocos sobre psicose. Eles não são todos resultado de atividade demoníaca, mas algumas são; lembre-se de 
que as drogas são a porta para o ocultismo, e muitos entrar em possessão demoníaca, através de drogas ou álcool, 



 

 

mas os danos químicos causados pela droga é a causa mais provável do problema. Satanás não dar demasiado crédito 
para o caos; o homem faz um bom trabalho de destruir-se a si mesmo!    No entanto, reconhecem que o ocultismo 
entrou e deixou um legado do mal. 
 
 

Doutrinas 
 
 
O trabalho de Satanás. 
 
1. Satanás a esfera de operações entre a humanidade. (Salmo 109:6) 3--l 
 

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 1:12, 18,19) 
C) motivou Caim a assassinar Abel (João 8:44, cf. 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, 11) 

 
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 da 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) 

 
 

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 juízo 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 demônio práticas: 

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 regresso 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.  Os Demônios: 

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 na 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). 
 
 
Salmo 109:6-13 

 
Rode e leia o seguinte,  (Salmo 109 : 6-l3) 
 
1. Observe o poder que Satanás e seus demônios têm sobre aqueles que abrir-se para ele. 
 
(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. (V8a) 
 
(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, 1:18,19) 
 
(C)  Motivado 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) a  doença 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, 0: 1, Marcos 1:32-34, 6:13, Atos 8:7, 19:12) 
 
4.      Características da possessão demoníaca 
 
A)  perda da individualidade: o demônio-possuído pessoa não tem mais controle das faculdades da alma (Marcos 

5:1-1 3, 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, 1: 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) 
 
 
A psicose 

 
A psicose não é sempre um resultado do pecado embora ações pecaminosas, como o uso de drogas podem estar 
envolvidos no desenvolvimento de algumas psicoses. Há evidências crescentes de que graves e abuso sexual na 
infância precoce é um fator no desenvolvimento posterior de alguns problemas mentais; por exemplo, alguns casos que 
são posteriormente diagnosticados como esquizofrenia. É importante não tirar conclusões precipitadas sobre o pecado 
é a raiz de todas as psicoses, recordar as palavras do senhor sobre a pessoa nascida cega; rode e leia a passagem 
seguinte, João 9:1-11, especialmente o versículo 3. 
 
Psicoses não são doenças, no sentido tradicional de doença física. As pessoas ainda podem fazer coisas para se ajudar 
a si próprios. Doenças normalmente são algo que você pode pegar por contato, ou ter uma doença e função de 
espalhamento. Estes não estão nessa categoria. O alcoolismo não é "pego", nem é a esquizofrenia. Você pode ter que 
lidar com isso e se você não é essencial que você tem relacionamentos próximos com seu médico local, ou o médico do 
cliente. Você tem que estudar o problema, de modo que você pode conversar com os médicos de forma inteligente e 
obter ajuda e assistência de especialistas. Estar dispostos a entregar essas pessoas a especialistas, se você é incapaz 
de ajudá-los completamente. Cerca de 8-10 por mil da população geral têm uma psicose grave. Você precisa ser 
cuidadoso sobre o que você encaminhe-a. 
 
Quatro problemas psicológicos:- 
 
[A] Transtorno obsessivo - Compulsivo -  várias das seguintes são indicativas. 
  [I] Estas pessoas tendem a ter uma atitude onde eles esperam o pior. 
  [Ii] também podem ser perfeccionistas que coloca-los em um ligar e você começa frequentemente associada 
a depressão. 
  [Iii] são grandes manipuladores e deve sentir que eles controlam tudo. Ele precisa de saber todos os fatos que 

você não pode e, em seguida, não pode decidir o que aumenta a tensão. 
  [Iv] podem ser compulsivo em ação com coisas como lavar as mãos. Eles podem ter um fetiche de sujeira. 

Eles podem usar toalhas dez um dia ou várias toalhas quando têm um duche; ou eles vão a outra maneira 
completamente e nunca limpar depois de si. 

  [V] culpa e pensamentos obsessivos pode também ser um problema. 
 
Abordagens a este precisa de ser sistemática. 99% do tempo é porque suas personalidades têm sido deformado pelas 
primeiras experiências. Toda a estrutura de seus comportamentos tem sido deformado. Você está olhando para 1 a 2 
sessões por semana durante 3 a 12 meses para obter resultados mesmo após medicação estabilizou-los. Você tem que 
ensiná-los a lidar com pensamentos obsessivos, substituindo-os com os outros que são menos destrutivos. Você define 
uma nova forma de vida para eles, como para o momento em que acordar, tomar o pequeno-almoço, etc. Algumas 
destas pessoas são atraídas para a igreja e será o super-espiritual, escrupuloso ultra legalistas. 
 
Um bom texto é, por, William Backus -"dizendo a verdade para pessoas problemáticas", páginas 184-203. 
 
[B] Esquizofrenia 
 
O que significa é, "afastamento da realidade", e uma divisão da alma/pensamento. No transtorno do pensamento 
dessas pessoas se tornou praticamente ovos mexidos; seu cérebro perder-incêndios, dizendo-lhes coisas sobre o 
mundo em torno deles que não são verdadeiros, mas eles experimentá-los dentro como se elas são verdadeiras. Eles 
funcionam de uma forma que, às vezes, é bizarro.   
 
  A esquizofrenia é diagnosticada pelos quatro A's:- 
 
  [1] Associação - é totalmente comprometida em essas pessoas, não existe associação dentro de seus 

cérebros de pensamentos com pensamentos. As conversas são divididos e associações de idéias começ ovos 
mexidos, se uniram para formar uma frase disjuntas. 

 
  [2] Autismo - retirada completa de tudo ao seu redor. 
 



 

 

  [3] a ambivalência - amor e ódio juntos e de forma inadequada. Você nunca pode ter certeza de o que está 
indo sobre com suas emoções, eles são imprevisíveis. 

 
  [4] - afetam suas emoções não correspondem com as suas circunstâncias. Alguém cai na frente deles coberto 

de sangue eles vão rir. 
 
Muitas vezes eles vão ter alucinações, eles vêem as coisas e ouvir vozes. Eles ouvem vozes que pode dizer a eles para 
fazer as coisas piores. Pessoas que pensam que ouvir Deus dizer-lhes para matar alguém, neste estado, irá fazê-lo. 
Sabemos pelas escrituras que Deus não o comando do mal; e, certamente, não estaria pedindo dano feito para aqueles 
por quem Cristo morreu. O pior as vozes são os mais avançados é a situação. A medicação está disponível e essencial 
(ou eles precisam ser colocados em custódia segura) ou haverá uma tragédia. Eles também têm delírios de 
perseguição, então não espere para "ganhar" em seus olhos, colocando-os em cuidados seguros, ou dando-lhes 
medicação, para eles acreditarão mal de você de qualquer maneira. 
 
Oração a saturação é importante, assim como a saturação da Bíblia. Na verdade a saturação da Bíblia pode 
proporcionar uma grande melhoria para uma pessoa com este problema. Tendo-lhes trabalhar em tarefas simples, mas 
segura ao redor da igreja 12 horas por dia, enquanto eles escutam cristão ou ensino bíblico ou música em fones de 
ouvido podem ajudar. Não use passagens do Velho Testamento sobre o assassinato de pessoas, nem dar-lhes o 
trabalho de cortar a madeira com um machado!, nem esculpir a carne com uma faca!  A música é boa, mas chamado 
Rock cristão será muito mau para eles. Aconselhamento familiar é importante, pois, na grande maioria dos casos, os 
pais ou cônjuges têm problemas. A igreja pode ser a nova família para ajudá-los a lidar com os problemas do seu 
antigo. 
 
[C] Transtorno Bipolar - depressão maníaca. 
 
Estes podem ir de emocionalmente e fisicamente o sentimento como "alto como uma pipa" para os poços de depressão. 
Essas pessoas muitas vezes vêm de aconselhamento, depois de terem gasto dinheiro da sua família em uma "alta" (ou 
loucos), e você precisa de algo semelhante à esquizofrenia tratamento porque a causa do problema é um desequilíbrio 
químico no seu cérebro; eles são curtos de um mineral chamado carbonato de lítio nas sinapses do cérebro. Conheça o 
seu medicamento homeopático local médico, ou outro médico.    Aconselhamento familiar é importante aqui também, e 
essas pessoas não devem ter acesso a grandes quantidades de dinheiro. Você precisa vê-los duas vezes por semana, 
durante seis meses, pelo menos. 
 
 
[D] "  transtornos de personalidade" 
 
Isto é o lugar onde uma pessoa faz algo que é absolutamente errado, mas eles não têm real remorso. Eles tendem a ser 
inteligente, mas eles não têm real interesse pelos outros. Este é o egoísmo levado ao extremo. Eles vão mostrar 
nenhum remorso, a menos que fazê-lo para mostrar. Uma pessoa que tenha cometido um crime chocante, que, em 
seguida, mostra o remorso excessivo também pode ter esse distúrbio. Suas respostas estão fora de proporção para os 
eventos que estão envolvidos ou estão descrevendo.   
 
A menos que eles são trocados por Cristo, eles podem ser um momento encantador, mas iria matar você, ou enganar 
você, a próxima sem remorso. Se pensaram que poderia ser de vantagem para eles, ou apenas por um capricho, sem 
nenhuma razão real a todos os que vão fazer coisas surpreendentes. A imoralidade sexual é comum apresentar 
problema, mas apenas depois de terem sido apanhados. Eles não vêm para aconselhamento, de forma geral, e 
normalmente não irá ser na Igreja, além de causar problemas, ou porque eles devem ser para trabalhar alguns beira 
negócio financeiro que estão envolvidas.  
 
No passado, teria apenas sido referidas como "pessoas que são controlados por sua luxúria", sejam eles o desejo por 
poder, dinheiro, sexo, de aprovação ou de posição. Eles são muitas vezes promíscua, eles são incapazes de amar 
ninguém além de si, mas afirmam amar quem atende sua finalidade imediata, e eles podem realmente colocar em um 
acto para enganá-los. Muitos dos chamados "jet set" ter um dos transtornos de personalidade; eles não têm 
consciência, sem remorso. Eles são muitas vezes melodramático e eles são instáveis em suas relações pessoais e 
empregos. Há um monte de pessoas que estão sempre indo de igreja em igreja, e criando problemas para cada um, e 
eles podem ser deste tipo. Eles não têm espaço para Cristo em sua vida, mas eles são bons atores e fingir grande 
super-espiritualidade.  Se você começar a "sentir" que uma pessoa tem as características mencionadas, tratá-los com 
extrema cautela,  como essas pessoas são perigosas para o ministério, e mentir para destruir você se você cruza-los. 
Sempre tem um colega com você ao falar com essas pessoas, ou abertamente gravar a conversa. 
 
Suas prisões e estratos sociais elevados estão cheios desses tipos de pessoas. A única coisa que irá trabalhar para 
mudar esse tipo de pessoas é o movimento do Espírito Santo, convencendo-os da necessidade de um Salvador. Eles 
são tão astuto como uma raposa, e até mesmo se eles parecem ser verdadeiramente salvos devem ser assistidos para 
o fruto do Espírito Santo em sua vida familiar e a vida profissional antes que eles são confiáveis. A melhor palavra de 
quatro letras para descrevê-los é "do mal", porque eles não são "vacas", mas "ruim", e é por escolha. Aqueles que 
quiserem ajudar irão perseverar em sua busca para ele. 

 



 

 

 
Aula 43   -   APOLOGÉTICA - pré-evangelismo para alguns grupos de pessoas 
 
Apologética é a defesa das escrituras contra aqueles que desvalorizá-las. Rode e leia a passagem seguinte, 1 Pedro 
3:15 - um apologista não é um apologista bíblico, a menos que ele / ela tem posto o Senhor em seu coração, e está de 
pé no poder do Espírito Santo. Apologética é espiritual, e não apenas uma atividade intelectual. Devemos estar sempre 
preparados para dar uma resposta para a esperança que está em nós. É uma resposta às perguntas do homem na 
medida em que o Cristianismo está em causa; trata-se, com alguns grupos de pessoas que poderíamos chamar de pré-
evangelismo. O evangelismo não é muito eficaz em ganhar certos grupos de pessoas a Cristo, porque eles têm muitos 
preconceitos sobre a nossa mensagem que bloqueiam mesmo ouvindo isso, e muitas vezes não tomamos o tempo para 
conhecer as questões que essas pessoas estão fazendo. Se formos capazes de discernir a questão, então podemos 
dizer que Jesus é a resposta, pois eles têm sido ouvida e compreendida. Antes de introduzir-lhes Cristo, precisamos ter 
certeza de que ouvimos suas perguntas corretamente. Precisamos de zero, onde as pessoas estão coçando! 
 
Você nunca pode ser um bom apologista sem preparação. O cristianismo tem uma resposta para cada pessoa, outras 
religiões e cultos. Todos podem encontrar uma resposta em Jesus Cristo. O cristianismo é uma fé razoável. Não é beijar 
seu cérebro adeus. Existe uma razão para a esperança que há em vós. Não tenha vergonha do evangelho, como se ela 
não é lógica e evidências, para o cristianismo é o mais razoável e lógica e fé probatório existe, e é a única maneira pela 
qual as pessoas devem ser salvos. Apologética é sobre protestos; é a lembrança de que temos uma fé baseada em 
evidências. O cristianismo não é um salto no escuro, é uma aceitação da mensagem entregue pelo criador, que pisou 
em sua criação. 
 
Outras religiões e sistemas de crenças têm um otimismo cego, mas temos uma esperança em Cristo e a nossa 
esperança é baseada numa base razoável, com boa evidência de que Jesus é quem ele afirma ser. Gostaríamos, no 
entanto, explicar isso com mansidão e respeito para o verdadeiro autor de outra fé. Este é o nosso dever como cristão. 
Apologética e evangelismo não deve ampliar o escândalo da cruz por ser ofensivo para as pessoas que estão falando. 
 
Olhar brevemente para as seguintes passagens e ver que todo o foco de nossa maneira é que podemos não dar a 
ofensa ao povo, mas sim dar o evangelho de uma forma que nós não obscurecido a questão para eles pela nossa 
maneira. Rode e leia a seguinte passagem, Mateus 18: 7 -  11,   1 Coríntios 10 : 32 - 33,  2 Coríntios 6: 3 - 10,   Gálatas 
5 : 11 - 14.       
 
Lembre-se, nós não salvar as pessoas, o Espírito Santo faz, mas podemos começar na maneira de a mensagem do 
evangelho, e podemos por nosso comportamento limitar a nossa eficácia em dar o evangelho, começando na forma do 
Espírito Santo, em vez de ser uma ajuda para as pessoas a compreender as questões espirituais que enfrentam. 
 
Platão tinha razão quando diz, "Aquele que detém um verdadeiro crível a fé sem entender como um homem cego que 
acontece para tomar o caminho certo". Aquele que conhece apologética não é cego. É ótimo se estamos no caminho 
certo, mas precisamos saber o que nós acreditamos, para que possamos cumprir a grande comissão e outros, através 
da obra do Espírito Santo que junte-se a nós no caminho certo. 
 
Existem três tipos de crente na igreja, em primeiro lugar, há aqueles que simplesmente crer no evangelho, mas 
sabemos muito pouco sobre ele. Estes podem ser os que cresceram na igreja de crianças. O segundo tipo, crer no 
evangelho e com a realidade do poder de Deus em sua vida. O terceiro grupo, não apenas crer no evangelho, eles 
experimentá-lo, mas eles também têm razões para sua crença no evangelho, e que os torna ansiosos para compartilhar 
com outros. Isso os torna um cristão eficaz. Eles têm uma compreensão baseada em fatos, crença e experiência. 
 
A fé não é otimismo cego na esperança de que as coisas estão indo girar para fora alright. A fé não é irracional. É o 
repouso do coração sobre a fiabilidade das provas. A fé é um passo na direcção certa, não é um passo no escuro. 
Alguns grupos cristãos enfatizam a experiência sozinho, e têm pouco dentro na base da razão; isso os torna 
desequilibrado em sua fé e limitados na sua evangelização. 
 
A Bíblia apresenta a fé como verdade. A fé é uma confiança, fé é racional, é um compromisso pessoal com a verdade, e 
o envio para a pessoa, que é a verdade. É objetivo, bem como subjetiva. Estamos a lutar pela fé que uma vez foi dada 
aos apóstolos, e para todos os que têm dado a nós. É objectivo da fé; uma coisa a ser defendida e explicada. A Bíblia 
diz para ter fé em Deus. Você não pode ter uma fé subjetiva sem uma fé objetiva. Você não pode confiar em Deus, se 
Deus não existe. O objectivo deve vir antes da subjetiva. 
 
Muitas vezes as pessoas dizem que a doutrina não importa; mas a doutrina é simplesmente a palavra que descreve a 
lógica quadro sistemático das crenças do Cristianismo.   Como você está indo para falar sobre o Cristianismo se a 
doutrina não importa? Em apologética tentamos defender a objectividade do Cristianismo.  Você pode ser um cristão 
sem ser um apologista porque o Cristianismo é verdadeiro e  fé objetiva no Cristianismo é eficaz na vida e na morte. No 
entanto, para ser verdadeiramente eficaz como um cristão, você precisa ser um apologista de modo que você sabe por 
que você acredita e o que você acredita. Você pode dar às pessoas boas razões para o Cristianismo, mas é o Espírito 
Santo, e para convencer a outra pessoa a aceitar.  A fé não é contra a razão, que a complementa. O nosso papel é o de 
remover os obstáculos à crença lógica do pensamento inteligente dos descrentes. 
 



 

 

Deus é a verdade. Razão foi dado a nós para que possamos estar mais perto de Deus, porque Deus fez um universo 
baseado em suas próprias leis imutáveis. Há um plano e está trabalhando para fora no espaço e no tempo. Tudo isso 
nos diz que o criador é a fonte da razão. No século XIX, Soren Kierkegaard disse que o cristianismo é um salto no 
escuro. Alguns hoje dizer que reivindicá-lo e é uma realidade. Ambos os pontos de vista estão expressando a filosofia 
existencial, e não o cristianismo histórico. Pense por um momento sobre este fato; não usar a razão em cada área da 
vida. Se você não for rational você não está vivendo de maneira inteligente. Se existem áreas nas quais devemos ser 
racional deve ser em coisas eternas, para que, finalmente, apenas matéria. A emoção pode ser divertido, mas às vezes 
precisamos de ter a certeza de nós mesmos quando nós deixamos o espaço e o tempo e entrar na eternidade! 
 
Existentialists dizer que não é o que está acontecendo é como você se sente sobre isso. Eles dizem que a própria vida 
é um salto no escuro, mas eles nunca fazê-lo na sua vida diária. Os defensores de sistemas de crença experienciais 
ainda operam em todas as coisas importantes por sua mente razoável. Este é o indício de que há algo errado com o seu 
sistema de crença! No entanto, a Bíblia diz: "Venha, vamos juntos a razão diz o Senhor". Rode e leia a seguinte 
passagem, Isaías 1:16-20. 
 
Sem razão, seguro e estável, não pode ter fé em Deus. Nós, como cristãos, devemos estar interessados em coisas que 
são razoáveis, bem como desfrutar de nossa natureza experiencial. Deus criou o homem à Sua imagem e isso dá ao 
homem a faculdade de raciocínio. Apenas seres humanos adoram a Deus de forma inteligente, os animais não como 
eles parecem não ter bom senso. 
 
 
Quatro razões pelas quais é essencial apologética:- 
 
[A] a Bíblia ordena isso - no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta afirmação no primeiro versículo da Bíblia refuta 
o ateísmo, o panteísmo, o agnosticismo. Paulo em Atos 17:22-31, vai para os intelectuais em Atenas para desafiá-los e 
fá-lo sobre este ponto.  Devemos ganhar tanto aqueles que são intelectuais e mais simples da mente, devemos ser 
capazes de dar o evangelho em um pano e lombo em um terno de três peças. Paulo estava preso por causa da sua 
defesa do evangelho. A Bíblia está começando agora atacada com a ciência, a filosofia, a psicologia e até mesmo 
teologia. Nosso dever como cristão é defender a verdade. Temos de responder a estes desafios. Muitos teólogos têm 
vindo a dizer que Deus está morto, mas, por definição, se houver um criador, a criatura não pode dizer tais coisas. Algo 
está errado com o teólogo e sua teologia! Temos de ser capazes de responder a essas pessoas. 
 
[B] é lógico para defender a nossa fé. É importante usar a razão em diversas áreas da vida, portanto, é importante usá-
lo em nossa vida cristã. Deus nos deu uma mente para pensar, ele nos deu um coração para amá-Lo, e a vontade de 
servi-Lo. Se o cristianismo não é lógico que não temos direito de comunicar. 
 
[C]  usamos a razão para explicar a Bíblia porque todo o evangelho é apologética. Jesus usa apologética em relação à 
sua divindade. Os sete milagres em são joão para demonstrar esse facto. Ele é o Cristo. Jesus Cristo, os Apóstolos e os 
primeiros líderes da igreja, foram todos envolvidos neste processo. A igreja primitiva recorreu para o facto da 
ressurreição. Isto foi visto como uma parte vital da Igreja. Algumas pessoas estão interessadas em um esotérico, fé, 
uma fé que não tem substância, mas isso é porque eles querem escapismo. A maioria das pessoas ver que eles vão 
morrer um dia e querem que a verdade sobre a sua existência; eles estão interessados em algo que é verdadeiramente 
real. 
 
[D] Apologética é prático. Ele lida com os problemas práticos da vida. Ela irá reforçar a sua fé. 
 
Muitas igrejas dizem, "vir a Jesus e ser feliz", mas eles nunca deram às pessoas a verdade plena. Quando as pessoas 
se tornam infelizes que procuram algo mais. Eles aceitaram Jesus Cristo emocionalmente, mas eles não aceitaram a 
verdade de todo o evangelho como um plano para o tempo e para a eternidade, que os ajuda a enfrentar todos os fatos 
da vida, mesmo sofrimento, dor e morte. 
 
Se você tornar-se um apologista você irá fortalecer sua fé. Um unrefuted cético é ainda um céptico. As pessoas não 
estão acreditando no cristianismo, porque eles estão pensando que o cristianismo não é verdadeiro. Nós, como igreja, 
não forneceram as respostas para refutar a falsa posição. 
 
Irá ajudá-lo a enfrentar os ateus e cépticos, assim como os liberais. Muitos dos liberais são muito inteligente, mas 
apologética que pode lhe dar a força extra. Se o cristianismo é verdadeiro todos os outros ismos deve ser falso. Ele 
permitirá que você para testemunhar com confiança. Muitos cristãos têm medo de testemunhar, como eles acreditam 
que eles serão sobrescritos. É extremamente prático em uma idade de cepticismo para ter informações que ajuda a 
responder os ataques daqueles que têm objecções razoável para o que ouviram o cristianismo envolve. 
 
Paulo foi a Mars hill e desafiou os gregos. Deus nos deu Sua Palavra, bem como as técnicas de apologética.  Ele tira 
suas dúvidas. Você será capaz de tomar a crítica e ousadamente caminhar na sociedade. 
 

 
Aula 44   -   APOLOGÉTICA 
 



 

 

 Como você vem de Deus, o criador, você tem valor como a sua criatura.  Você não pode acreditar no valor intrínseco 
da humanidade com o ateísmo como o seu sistema de crença, para você não têm nenhum valor com esta filosofia.  
Ateísmo implica a filosofia de que não há futuro de esperança, e o homem não tem nenhum destino eterno, apenas com 
a vida sendo o actual. Neste conceito a vida não tem sentido além do que você faz aqui, e esse ponto de vista não 
oferece nenhuma solução para o sofrimento. A partir da perspectiva cristã, esta vida é apenas uma parte da eternidade. 
Podemos ver a vida, não a partir de um ponto de vista visão de túnel, mas a partir de uma perspectiva de toda a vida (a 
vida eterna). No contexto cristão, podemos olhar para a frente para um futuro melhor. No entanto, os ateus se seguir 
logicamente através de seu sistema de crença, são preenchidos com desespero. 
 
Temos a garantia de uma ressurreição do corpo. Cristo disse que, porque Ele vive nós também vai viver. Devemos ser 
capazes de compartilhar nossa fé com confiança para aqueles que estão perdidos e na escuridão. A partir de uma 
perspectiva cristã, temos uma perspectiva, temos um futuro, temos um objetivo na vida. Sem o cristianismo não é 
possível obter respostas para os fundamentos da vida. 
 
Ateísmo é unliveable. O que você deve acreditar para ser um ateu - nada. O que você tem que fazer para ser um ateu - 
nada. A solução para o problema de ser um ateu é cometer suicídio, ou tomar algum medicamento para tranqüilizar-se 
contra a terrível realidade de que fazem parte. Temos a esperança de que a tal pessoa. 
 
Alguns teólogos têm adotado o conceito de que Deus está morto. Que coisa louca? Você é um especialista em Teologia  
(estudo de Deus) e você abolir o assunto!  O que mantém essas pessoas? Pode ser a única razão que eles são tão 
tolos iludidos ou que eles não seguem seus próprios pensamentos a sua conclusão lógica. O ateísmo, se você estiver 
muito esperto vai levar a insanidade, para a desesperança é esmagadora. As escrituras dizem que eles acreditavam-se 
sábio, mas tornaram-se tolos. Se você acredita que Deus está morto e concentrar-se no que você quer, cometem 
suicídio, tranquilize-se, ou tornar-se louco. A única exceção é para pessoas que são demasiado estúpido para 
realmente seguir o seu sistema de crença é a conclusão lógica; talvez esses teólogos estão nesta categoria? O homem 
foi criado à imagem de Deus, mas nega que o ateísmo. A vida não é significativo se Deus não existe. 
 
Se não é Deus que veio em sua criação, demonstrou Seu amor e poder, então, morreu pelos meus pecados em meu 
lugar, e a minha vida está em suas mãos, então não há sentido para a vida. Os cristãos nunca devem sentir sozinho 
porque Deus está sempre conosco. Você pode ter um tempo de alegre em um lugar difícil, para a dificuldade irá 
desaparecer, mas você não é. Como cristãos, temos uma base para melhor estabilidade em Jesus Cristo e Sua 
revelação. 
 
Todo o propósito de apologética é para dar para o incrédulo razão para crer e responder às suas perguntas. Às vezes, 
você pode responder a uma pergunta com uma pergunta, sugerindo que sua situação é desesperadora e que tem a 
solução para seu problema no Cristianismo. Você precisa estar preparado para mostrar-lhes as conclusões lógicas da 
sua "fé" em nada. 
 
 
Algumas perguntas para o ateu 
 
Não há nenhum Deus - provar.   Você pode mostrar muitos argumentos de filósofos e cientistas que Deus existe. Se 
Deus não existe como você explica a Jesus Cristo? Jesus disse que Ele era Deus, será que isso é verdade ou Jesus 
estava louco? 
 
Você pode ter uma série de setas apologético, uma das quais é para dizer que, se Deus não existe, então a Bíblia é 
uma fraude. Temos 44 pessoas escrevendo a Bíblia. Estas pessoas foram coerentes mentirosos? Como é que eles 
tecem uma imagem consistente sobre 2000 anos? Os muçulmanos afirmam que o Alcorão é um milagre, mas é um 
trabalho de um homem, em poucos anos, e dentro dele há muitas coisas surpreendentes. A Bíblia é um verdadeiro 
milagre em que tantos homens escreveu sobre um período tão longo e as palavras proféticas são preenchidas anos 
após as palavras foram pronunciadas. 
 
Como pode uma fraude e uma mentira ter fundado a civilização ocidental onde a influência tem sido a Bíblia? Você 
pode ir através de um grande número de profecias na Bíblia e passar à sua realização na vida de Jesus e Sua 
ressurreição. O ateu deve provar que Deus não existe e que a ressurreição é impossível, mas a existência de Deus é 
evidente e a ressurreição situa-se na base da evidência histórica. É preciso muito mais fé para ser um ateu do que um 
cristão. 
 
Em qualquer filosofia você pode oferecer-me outra pessoa que é melhor do que o que temos no Senhor Jesus Cristo?  
O ateu é como um mendigo que está dizendo a outro onde encontrar pão. Temos o pão da vida - deixe-nos partilhar 
com um mundo faminto. 
 
 

Doutrinas 
 
A VIDA ETERNA 
 



 

 

1.  A humanidade foi criada por Deus para desfrutar de comunhão com Ele para sempre (2 Pedro 3:9). 
 
2.  Entrada na vida eterna é pela fé em Cristo  (João 3:36, 5:24,  Atos 13:46,  Gálatas 6:8,  Mateus 25 :46). 
 
3.  Aqueles que são sérios sobre a vida e a morte pergunte sobre isso (Mateus 13:40-43,  19:16,  Marcos 10:17,  

Lucas 10:25,  18:18). 
 
4.  O Senhor fornece a resposta a perguntas sobre a vida e a morte (João 6:68, Romanos 5:20,21; Romanos 

6:22,23). 
 
 5.  Ele é o Senhor que dá a vida eterna (João 5:39, 40, João 12:50). 
 
6.  Os crentes têm vida eterna agora, como um presente a posse (1 João 5:11-13).  Isto garante a nossa 

salvação. 
 
7.  A vida eterna é recebida na íntegra no arrebatamento/ressurreição quando todos nós receba nossos novos 

corpos do Senhor. 
 
8.  Todos nós somos exortados a viver cada dia com a perspectiva de vida eterna na mente, pensando em nosso 

lugar com o Senhor para sempre (Mateus 19:29, 30,  Marcos 10:29-31,  João 12:25,  João 4:36,  Romanos 
2:6,7). 

 
 

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 santificação (1 Coríntios 15:20-23). 
D) a ressurreição é o selo do pai de Cristo completou o trabalho, e a declaração pública de sua aceitação. 
E) Sem a ressurreição de Cristo é impossível de ser glorificado. A humanidade de Cristo é glorificado maior do 
que os anjos. (João 7:39, João 16:14) 

 
2. Prova histórica da ressurreição: 

A) o túmulo vazio. (Mateus 28). 
B) Muitas das testemunhas morreram, em vez de alterar o seu testemunho. 
C) alterações subseqüentes e a confiança dos discípulos depois da ressurreição. 
D) o dia de Pentecostes. A realidade da ressurreição era tão bem conhecido que, quando Pedro pregou o 
primeiro dois sermões em Jerusalém, mais de 8000 pessoas foram salvas.  (Atos 2:41, Atos 4:3-4) 
E) a observância do primeiro dia da semana como o dia de culto. (Atos 20:7, 1 Coríntios 16:2, Apocalipse 1:10) 
F) a existência histórica da Igreja. A igreja adora literalmente um Salvador ressuscitado, e não apenas a 
memória de um morto mártir. (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 ressurreição nova vida (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 humano eternamente ressuscitados, 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 o seguinte: 
 

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 a dizer aos seus discípulos (Lucas 23:55-24:9, 
João 20:1-2). 
 
C) Maria, mãe de Tiago e de José se aproxima 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). 

 
7. Apresentações gravadas após sua ressurreição: 

 
A) Maria Madalena (João 20:14-18) 
B) As mulheres que regressam do túmulo (Mateus 28:8-10) 
C) dois de Emaús (Lucas 24:13-31) 
D) Pedro (Lucas 24:34) 
E) dez discípulos (Lucas 24:36-43) 
F) Discípulos incluindo Tomé (João 20:24-29) 
G) aparência lago de Tiberíades (João 21:1-23) 
H) à 500 (1 Coríntios 15:6) 
I) James (1 Coríntios 15:7) 
J) na ascensão discípulos (Atos 1:3-12) 
K), Estêvão (Atos 7:55) 
L) Paulo na estrada de Damasco (Atos 9:3-6) 
M) Paulo no Templo (Atos 22:17-21) 
N) Paulo à noite (Atos 23:11) 
O) João em Patmos (Apocalipse 1:10-19). 

 
8. O corpo da ressurreição de Jesus Cristo: 

 
A) Mantidas as impressões de pregos nas mãos e pés (Salmo 22:16, Zacarias 12:10, João 20:25-29) 
B) manteve a ferida sear na lateral (João 20:25-29) 
C) Cristo foi reconhecido em 15 aparições de seus discípulos como aquele que morreu e ressuscitou. 
D) corpo da ressurreição de Cristo, podia comer (Lucas 24:42-43) 
E) não tinha substância, pode ser tocada e sentida (Mateus 28:9, Lucas 24:39, João 20:17) 
F) Seu corpo podia respirar (João 20:22) 
G) Seu corpo possuía carne e ossos (Lucas 24:39-40) 
H) poderia andar através de portas fechadas (Lucas 24:36, João 20:19) 
I) aparece e desaparece de repente (Lucas 24:31,36) 
J) pode mover verticalmente ou horizontalmente (Atos 1:9,10) 
K) o nosso corpo será exatamente como o seu, sem a unha impressões ou ferida no lado. 

 
 

Aula 45 - APOLOGÉTICA 
 
Os incrédulos consistem de ateus, agnósticos e pantheists. 
 



 

 

Os apologistas para atender esses incrédulos vêm em duas formas básicas:- o apologista racionalista, empirista e 
apologético. Os factos do Cristianismo nos levar a uma compreensão racional do Cristianismo. Outros apologistas 
reconstruir historicamente e mostrar como as coisas ocorreram para verificar a Bíblia. Josh McDowall é um desses. Eles 
são classificados como evidentialists racional. 
 
Outros falam do racionalismo no homem.   Todos nós somos pecadores e é tocado pela realidade da verdade de Deus. 
O homem é capaz de distinguir entre o bem e o mal, e como os filósofos do passado, se o homem pode fazer isso 
existe uma base para ela, e que é Deus. 
 
John's G ospel diz que em geral revelação cada homem é iluminado, mas que apenas um pequeno número são salvos. 
O que isto significa, é que todas as pessoas vêem o suficiente do Handprint de Deus na criação, mas a maioria rejeitar o 
desafio pessoal de acreditar porque não quer ter sua vida governado por Deus. Uma pesquisa recente no Reino Unido 
mostra que apenas 4 em 10 dizem que acreditam que Deus existe. O ateísmo é uma teoria popular no mundo de hoje, 
mas isso é principalmente porque as pessoas não querem reconhecer qualquer autoridade sobre a sua vida e quaisquer 
conseqüências eternas para as suas acções. 
 
No entanto, para o homem pensar o absurdo do ateísmo força você mais e mais para o Cristianismo. Francis Bacon 
disse que pouco pensamento raso leva ao ateísmo, mas o pensamento profundo leva a Deus. O Tolo disse em seu 
coração que Deus não existe.   Salmo 14:1 
 
Por que as pessoas tanto cruzada contra Deus se ele não existe? Não temos cruzadas violentos contra Santa Claus. A 
realidade de Deus é tão clara que o homem não pode suportar e, por isso, têm de suprimir ou opor-se-lhe. Os principais 
ataques Satânicos contra Deus tem sido para desviar o homem da realidade do seu ateísmo! 
 
Qualquer sistema de crença deve ser avaliado contra três perguntas :- 
 
[A] é lógico, este sistema faz sentido? O ateísmo, o marxismo, o Hinduísmo são ilógicos.    Não é lógico dizer que Deus 
não existe. 
 
[B] é factual? De facto, não é dizer que não há Deus. No cristianismo, o que dizer sobre o universo é consistente com a 
realidade. Você aplica a doutrina que todos pecaram e você olha ao redor do mundo e descobrir que isso é verdade. 
Você pode provar cientificamente a doutrina do pecado.  O que a Palavra de Deus diz sobre o mundo real é consistente. 
 
E o ateísmo de Marx diz que o homem é basicamente bom. Por que você tem tantas guerras no momento, matando e 
pilhando um do outro. O cristianismo é, em contraste com o ateísmo, habitável. O que a Palavra de Deus diz sobre nós 
e o que existe é consistente, e em Cristo podemos começar a lidar com o problema de pecado que existe. 
 
O ateu diz que Deus não existe, mas nenhum ateu pode realmente viver no ateísmo.   Se Deus não existe, então você 
não prestam contas a ninguém. Se Deus não existe, então o egoísmo é alright, homicídio, fraude, pilhagem está bem 
como ela apenas representa o que é certo na mente do assassino ou enganar. Você não deve ser atencioso com os 
outros, você deve viver de forma egoísta, ignorando outros. 
 
Se Deus não existe você é apenas um pedaço de carne. A razão que o ateu, marxista e hindus não viver como sua 
filosofia indica é lógico, mostra que não é habitável. É irónico que cada cristão não vive uma vida cristã baseada em 
certa medida. Se você é matéria e estou importa, o que importa? Você não pode falar sobre o valor da vida humana a 
partir de um ponto de vista materialista. 
 
[C] Não é lógico dizer que você é um ateu, como para ser um ateu, você precisa saber tudo para saber que Deus não 
existe. Contudo, apenas uma pequena fração do conhecimento que pode ser conhecido, então ninguém pode dizer 
neste momento, que Deus não existe. Uma pessoa não pode negar o infinito com uma mente finita. 
 
Se não há Deus, não há absolutos, não há verdade. Ateísmo é a negação da verdade. Você é de Deus ou contra ele. 
Aquele que nega Deus, fere-se a si mesmo. O cristão não comete suicídio intelectual. Ele dispara a arma em Deus, mas 
é realmente filmar-se a si mesmo. Se você negar a Deus que você não pode considerar-se ser inteligente. Todas as 
ideias têm consequências. Ideias cristãs têm como consequência fazer idéias pagãs. Se Deus não existe, então toda a 
realidade vai para nada. 
 
Se no início não havia nada, nada não pode produzir nada, o ateísmo acredita no absurdo. Se Deus não existe, não há 
valores a todos. Sem Deus, você não pode falar sobre valores e sistemas. 
 
Um crente tem waggish colocá-lo desta forma.    Este é o absurdo do ateísmo.   "Eu era um girino e fez iniciar e, em 
seguida, eu era um sapo com meu rabo preso em e, em seguida, eu era um macaco balançando de uma árvore, agora 
sou um professor com doutorado".    
 
Se você estiver indo para nada e o nada é nada entre eles, não há qualquer significado. No entanto, o significado é 
fundamental para os seres humanos. Muitas pessoas não estão a pensar como as pessoas, mas são como animais.  É 
por isso que eles são tão insatisfeito, e na necessidade de um Salvador. 



 

 

 
O homem moderno é incerta, está insatisfeita e não salvos. Ele vive em um mundo estéril e insatisfação. Se você negar 
a essência de Deus você irá enfrentar o vazio. Se nós saímos de um big bang estúpidos somos indefesos e nós não 
temos nenhuma esperança em tudo. 
 
Ateísmo é moralmente falida. Nós todos acreditamos em moralidade. Se o ateísmo é verdadeiro quando nós 
começamos nossa moral.? Por que devemos ser honestos ou verdadeiros? O conceito de certo e errado não é o 
conceito de ateísmo. Se o sentimento se torna a base da moralidade é o fim da moralidade. É impossível ter leis morais 
de um fundo ateísta. Se for verdade o mal existe deve significar que houve verdadeiro bem. O mal é contra o caráter de 
Deus não consulta a sua presença. O ateu está em total escuridão que é por isso que o Senhor veio como a luz do 
mundo. Deixe-nos fazer parte da verdadeira fé, cujo trabalho, como Jesus deixou claro, é para ligar a luz! Mateus 5:14-
16. 
 
Palestras com Dr Steve Kumar PhD. Apologista cristão. 
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